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Balletje-balletje
met een verassend

gehaktballetjes Q95
naten-kerriesaus. oeroortie min tomaten-kerriesaus, per portie

4 pepersteaks,

gevulde kalkoen, 700 gr.

Kalfsvlees voorradig!
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Onze dagreJclames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST (fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT (half om half+kruiden) 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE 500 gram 2.99

MALSE VARKENSLAPPEN 500 gram 4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

TVouwringen
volgens jouw
eigen smaak

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A

Vloertegels

Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

KOM OP! VOOR
GELDERLAND.

Zeg waar't op staat.
Stem WO!
Woensdag 3 maart.

Accountantskantoor
Th.J. Sloot B.V.
Accountants, belastingadviseurs

Dienstverleners op het gebied van accountancy, belastingzaken,
bedrijfsbegeleiding en computerverwerking.

kunt u naast de kantooruren ook bij ons terecht op één van de
volgende dinsdagavonden

2 maart, 9 maart, 16 maart en 23 maart.

Onze kantoren te Hengelo Gld. en Ulft zijn daartoe geopend van
18.00 uur tot 20.00 uur.

Desgewenst is het ook mogelijk dat wij op afspraak bij u thuis de
aangifte komen verzorgen.

Tramstraat 4
7255 ZG Hengelo Gld.
S 0575-461391

Middelgraaf 40a
7071 WT Ulft
a 0315-640480

*

Het is weer tijd voor de jaarlijkse
piekdagen bij uw Echte Bakker.
Deze week is het zover, u kunt smul-
len voor bijna niets. Lekkernijen bereid
uit de beste grondstoffen en vervaardigd
met veel zorg worden aangeboden voor een
mooi rond bedrag, namelijk ÉÉN PIEK. Grijp deze
kans en verwen u zelf eens met iets lekkers, maar
wees er snel bij, want op is op. Dus graag tot ziens!
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Witte bolletjes
Uw Echte Bakker bakt een keur aan
smakelijke broodsoorten.
Vandaag zijn de verse witte bolletjes
aan de beurt 4 stuks
M«x. 5 i«kje« per klint
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Er is de grootste zorg besteedt aan de i
bereiding, echte roomboter, zuiver /
amandelspijs en verse amandelen. /
Echt. .je proeft 't! van ƒ1,55 voor^
Max. 10 per klant

Appelflappen
Een krakend verse traktatie gevuld met /
appeltjes, rozijnen en amandelspijs. /

van /1,85 voor^
Max. 10 per klant

Koffiebroodjes
Een heerlijk vruchtenbroodje gevuld met /
rozijnen, krenten, appeltjes en banket- /
bakkersroom. /

van ƒ1,85 voor^-
Max. 10 per klant
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echte bakker

Muldershof 8, © 0575-451337 Steenderen

Partij van de Arbeid
De provincie zorgt mede voor een leefbaar dorp en
een vernieuwd platteland.

Voor wonen, werken en recreëren.

MAAR OOK MOET IEDER VAN ONS OP VOLDOENDE

SOCIALE ZORG KUNNEN REKENEN!!!!!

Daarom STEM!!!

Stem woensdag 3 maart Partij van de Arbeid. - Lijst 3

MEILINK

voor dames en heren
Vordenseweg 5
Hengelo Gld.
Tel. 0575-461278
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jc Zo gewoon en toch zo bijzonder,
& zo alledaags maar steeds weer een wonder.

1c Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onzeT!P zoon

Niels
21 februari 1999.

, Niels weegt 3630 gram en is 50 cm lang.

<5fc|: Albert en Yvonne Willemsen - Abtynk

* Hoogstraat 13
J? 7227 ND Toldijk
; 0575-451386.
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Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele
attenties die wij hebben ontvangen met ons 50-jarig
huwelijk. Het was voor ons een hele fijne dag.

Toon en Hentje Olthof

<§S Baak, maart 1999,
^ Bakermarksedijk l,
$ 7223 KJ Baak. 88»

GEK
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Voor de vele felicitaties, bloemen, kado's en kaar-
ten die wij hebben ontvangen bij de viering van ons
50-jarig huwelijk, zeggen wij u heel hartelijk dank.

Jan en Bertha Heiiink sg»

Beukenlaan 2,
7255 DM Hengelo Gld.

woont,

gebiedt de Heere zijn zegen.

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor alle
liefde en zorgzaamheid die zij ons gegeven heeft,
geven wij u kennis dat plotseling in haar vertrouwde
omgeving is overleden onze lieve moeder en oma

Aalt je Versteeg
weduwe van Carel Derk Jansen

op de leeftijd van 83 jaar.

H.C.G. Jansen
H.J. Vels - Jansen
H.W. Vels

Yvette en Arjan

Remon en Rian

Vanessa en Bjorn

7255 PS Hengelo (Gld), 23 februari 1999,
Zelhemseweg 4.

De begrafenis heeft zaterdag 27 februari plaatsgehad
op de Algemene Begraafplaats te Hengelo (Gld).

Toneeluitvoering Supporters
Chr. Muziekvereniging Crescendo.
Op zaterdag 6 maart en 13 maart 1999 in

"Ons Huis"
aan de Beukenlaan in Hengelo (Gld.).

aanvang 20.00 uur
vooraf gegaan door muziek v/d boerenkapel.

Het stuk heeft de titel:
"Liefde en geluk door kleine zonden".

Geschreven door Adrie Kuik.

Entree ƒ 5.00

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 7 maart 10.00 uur, ds. E. Noltus, kindernevendienst
Goede Herder Kapel

Zondag 7 maart 10.15 uur, W.J. Schot, Vorden
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijz. Herv. Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 6 maan, 19.00 uur. Eucharistieviering
Zondag 7 maart 10.00 uur, Eucharistieviering

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;
zondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur
Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.
Zorgcentrum Maria Postel: dinsdagsmorgens om 10.00 uur H. Mis;
dagelijks Rozenhoedje bidden om 18.30 uur. Zaterdags vs avonds
17.30 uur H. Mis

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot maan-
dagochtend 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
Op zaterdag- en zondagochtend wordt om 11.00 uur een vrij
spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!
Buiten het weekend spreekuur is het sterk aan te bevelen voor U komt,
eerst te bellen; de arts kan dan rekening houden met Uw komst.

VRIJDAG 5 MAART - ZONDAG 7 MAART
dr. N.J.C. Eyck, tel. (0575) 461277

Avond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende mor-
gen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262
Dinsdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266
Woensdag:
10 maart dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266
Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 0575-461010
Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00 tot 18.00 uur, za., zo.,
feestdagen 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend en op feest-
dagen, buiten de openingstijden om 17.30 uur inleveren.
Buiten de bovengenoemde openingstijden dient u voor spoed-
recepten bij de apotheek aan te bellen. De dienstdoende persoon
neemt dan via de intercom (naast de deurbel) contact met u op.
Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.
Diëtiste: iedere donderdag van 14.00-16.00 uur.

DIERENKLINIEK HENGELO-KEIJENBORG
A. R. J. van Ingen - H. J. Ormel - H. G. Salomons

Kampstraat 2 - 7255 XC Hengelo Gld. - tel. 0575-461420
Spoedgevallen: tel. 0575-461420
u wordt altijd doorverbonden naar de dienstdoende 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

Openingstijden Politiebureau
maandag,woensdag en vrijdagmorgen 9.00 tot 12.00 uur
verder telefonisch bereikbaar tel. 0575-461230

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 1-1-2

Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
Kontaktpersonen: Hengelo: M w. R. Rijpkema, tel. 462439

en Mw.B. Schuerink, tel. 461828.
Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317

en Mw. A van Aken,tel. 462627.
BEZOEK- EN OPPAS SERVICE VOOR OUDEREN (B.O.S.O.)
Kontaktpersonen Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439
Keiienborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317

Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo: Mw. D. Bonenberg, tel. 463700
Voor Keijenborg: Mw. A van Aken,tel. 462627.

Informatie- en adviespunt voor Ouderen
Kastanjelaan 11, Hengelo Gld. Spreekuur elke maandag van 11.00
tot 13.00 uur. Telefoon tijdens deze uren: (0575) 462345.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en 12.00 uur).
Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel. 0575-516463.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging. 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min)
Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:
Thuiszorg winkel Doetinchem, Amphionstraat 67, Doetinchem
Thuiszorgwinkel Zutphen, Laarstraat 15, Zutphen
Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)
- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo (Gld):

Zutphenseweg l c, Vorden, tel. 0575-552129
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Steenderen:
J. F. Oltmansstraat 7, Steenderen, tel. 0575-451659
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:
Stationsplein 12, Zelhem, tel. 0314-622151
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging in de
gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel
(dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 0313-421025, 0314-341275 of
(maandag t.e.m. vrijdag) 0314-326796.
Vrijwillige Thuiszorg, tel. 0314-335000, dagelijks van 9.00-10.00 uur en
van 18.30-19.30 uur en 24 uur per dag bereikbaar op nr. 06-52957677

Verloskundigen:
Gemeente Hengelo Gld:
Maatschap mevr. Klein - mevr. Geugies - mevr. Peulers,
tel. 0314-330589, b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. 0314-329160.
Gemeente Steenderen en Vorden:
mevr. Haggeman-Withaar, tel. 0575-441351

Pedicure
Y. Willemsen-Abbink, Toldijk, tel. 0575-451386
L. Evers-Jansen, tel. 0575-462515
H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg, tel. 0575-463435
M. Lukassen, tel. 0575-461457 (maandagmorgen)
Ina Wuestman, Vierakker, tel. 0575-527246
L. Erne Rutjes, tel. 0575-451013

Diëtiste
H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak,
tel. 0575-441809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-4725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 0314-665000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur
woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur
vrijdag / 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.
maandag t/m zaterdag 10.00-12.30 uur

Openingstijden Wereldwinkel, Raadhuisstraat 4
donderdag 13.30-17.00 uur
vrijdag 10.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur
zaterdag 10.00-12.30 uur

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.
Iedere eerste maandagavond van de maand vanaf 19.00 uur kunnen
mensen goede gebruikte kleding inleveren op het volgende adres:
Fam. Dinkelman, Beijerinkdijk l in Hengelo Gld.

Woningcorporatie "de Stiepel"
Dr. Grashuistraat 8, 7021 CL, Zelhem.

Het kantoor is geopend van 8.30 tot 12.30 uur
en van 13.00 tot 16.30 uur

Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van
maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur op

tel.nr. (0314) 62 61 40. Overige zaken: tel. (0314) 62 61 26

Voor al uw

familie

DRUKKERIJ WOLTERS
Ki-m-l inksl i ; i : t l l d - MI-MI;. I t , ( . !< !

U I . n575-4h!455 la\ 0575-4M52I

Hooi te koop, Teunissen,
Bakermarksedijk 2

Tel.(0575)441418.

Verhuisd.
Van Hogenkampweg 44

naar: Kerkekamp 36,
7255 CP Hengelo Gld.

Fam. J. Lenselink
Tel.(0575)461633.

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461806

Erkend rayonmonteur Candy Ned.

Candy voor Wassen Koelen Koken

DE RECLAME
UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 0575-461455, b.g.g. 462771
Telefax 0575-463521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg, Velswijk (Zelhem),
Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha, Toldijk,
Wichmond-Vierakker en omstreken

De advertenties voor De Reclame
dienen donderdags voor 11.00 uur
in ons bezit te zijn!
(Het kan voorkomen dat de krant al
voor 11.00 uur vol is, dan is plaatsing
onder voorbehoud!)
Gelieve hiermee rekening te houden.



SPECIALE ACTIES BIJ ACHTERHOEKSE CAMPINGS
Bij 22 Achterhoekse campings worden in 1999 veel speciale ACTIES gehouden.
Streekeigen Achterhoekse producten staan in een weekend centraal, er zijn een kin-
derweek, een voordelige dou-kampeeraktie en twee grrrriezelweken. Leuk voor
ouders, maar vooral leuk voor kinderen. De 22 campings liggen verspreid door de
Achterhoek. Er zijn grote en luxe terreinen, maar ook eenvoudige kleine campings,
waar de eigenaar gastheer is. Vanzelfsprekend zijn er ook campings hier weer net
tussenin. De campings zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband onder aan-
voering van Streek VVV Achterhoek. Gezamenlijk wordt nu voor het zevende ach-
tereenvolgende jaar promotie gemaakt om meer fcampeeretoeristen naar de
Achterhoek te trekken. Een informatiebrochure met uitgebreide inlichtingen over
iedere camping is te bestellen bij Streek VVV Achterhoek, tel. 0900-2692888, maar
is ook verkrijgbaar aan de balies van de V W's in de Achterhoek.
In het Paasweekeinde van 2 t.e.m. 5 april ontvangen alle kampeergasten per plaats,
bij een verblijf van minimaal twee nachten, een Achterhoeks streekeigen produc-
tenpakket. Denk aan appel van Achterhoekse bodem, verse groente, eigengemaakte
jam of heerlijke zuivelproducten. Het pakket wordt aangeboden door het betreffen-
de recereatiebedrijf en de leveranciers van de producten.
Tijdens de mei vakantie van 30 april t.e.m. 9 mei 1999 is het kinderweek bij de 22
campings. ledere camping organiseert deze kinderweek een ander programma. Het
ene terrein biedt een veelzijdig scala, het andere beperkt zich tot een bescheiden,
maar toch interessant geheel. Het programma van 1999 is nu nog niet bekend, maar
het programma van de kinderweek van vorig jaar geeft een beeld: een indianen-
week met paardrijden, zelf indianenkleding maken, goudzoeken met fakkels, brood-
jes bakken bij het kampvuur en een speurtocht. Een andere camping werd omgeto-
verd tot stripfigurenland en had allerlei aktiviteiten op het programma staan in het
teken van striphelden. Bij volgende bedrijven waren er kinderfilms, knutselmidda-
gen, midgetgolfwedstrijden, paardrijden, klootschieten of zelfs gratis kanovaren.
Bovendien haken de regionale dagattracties in op de kinderweek. Bij de Streek
VVV Achterhoek is te zijner tijd een totaal-overzicht van alle aktiviteiten verkrijg-
baar. Wie zowel in juni als in september opnieuw van het voordeel wil genieten, is
in de Achterhoek op de juiste plek. Er kan twee weken worden gekampeerd voor
slechts driehonderd gulden. Reserveren is niet nodig. Men hoeft slechts te melden
dat men wil duo-kamperen. De driehonderdgulden dient bij de eerste camping te
worden afgerekend.
Tijdens de herfstvakanties van 16 t.e.m. 31 oktober 1999 kan er worden gegrrrrie-
zeld. ledere deelnemende camping heeft een ander programma, variërend van hek-
sentochten tot horroravonden. Maar overal staan de weken in het teken van sagen,
spoken en geheimen. Ook tijdens deze weken haken dagattracties op het thema in.
Bij de Streek VVV Achterhoek is te zijner tijd een totaaloverzicht van alle aktivi-
teiten verkrijgbaar.

OPENBARE BIBLIOTHEEK HENGELO GLD ORGANI-
SEERT DIALECTAVOND OP 18 MAART 1999
Als nieuw initiatief van de openbare bibliotheek te Hengelo Gld wordt op 18 maart
a.s. een dialectavond georganiseerd in de bibliotheek aan de Sterreweg te Hengelo
Gld. De avond begint om 20.00 uur en eindigt rond 22.00 uur. Het programma is als
volgt: de bekende dialectschrijver Smeitink uit Hengelo Gld leest voor uit eigen
werk. Dit wordt omlijst met traditionele harmonika muziek. De entree is gratis en
de koffie tijdens de pauze wordt u door de bibliotheek aangeboden.
Wij rekenen op een grote belangstelling. Voor nadere informatie kunt u zich wen-
den tot de bibliotheek, tel. 0575-463920.

FOTOGRAFEREN HEEL POPULAIR ONDER JONGEREN

Jongeren fotograferen graag, zo bl.ijkt uit Nipo marktonderzoek. Maar liefst 20%
van de jongeren fotografeerde het afgelopen jaar meer dan het jaar daarvoor en naar
eigen zeggen zal een groot aantal dit ook blijven doen. In dat licht beschouwd is het
opmerkelijk dat 30% denkt in het nu nog vroege jaar nog meer te zullen fotografe-
ren dan al het geval was.
Die toegenomen populariteit wordt weerspiegeld door het camerabezit: in de afge-
lopen vijf jaar blijkt het aantal actieve camera's onder jongeren met 38% te zijn
gestegen. Bij jongeren tot 15 jaar verdubbelde het aantal actieve cameragebruikers
zelfs. Mede als gevolg van dit sterk gegroeide aantal actieve camera's steeg ook het
aantal door jongeren gemaakte opnamen 4x zo sterk als bij de gemiddelde
Nederlandse camerabezitter.
Jongeren blijken in een aantal gevallen beter geïnformeerd over fotograferen dan
hun ouders. Zo zijn ze bijvoorbeeld beter op de hoogte dan de gemiddelde
Nederlander over de mogelijkheden die de fotozaak biedt als het gaat om het over-
zetten van foto's op PhotoCD. Die kennis komt voort uit leergierigheid; de behoef-
te aan informatie over fotografische onderwerpen blijkt onder jongeren al even
groot. Om daaraan tegemoet te komen, krijgen jongeren bij de fotozaak op een foto-
magazine kado (zolang de voorraad strekt).
Onder het motto: Camera klaar? Actie! biedt dit magazine praktische tips en handi-
ge trucs van de vakman voor het fotograferen van onderwerpen die populair zijn
onder jongeren. Verder wordt veel informatie gegeven over nieuwe ontwikkelingen
op fotografisch gebied, waaronder het Advanced Photo System en digitale fotogra-
fie. Het magazine bevat ook een deelnameformulier voor de Nederlandse Jeugd
Foto Trofee. Tot 30 april kunnen alle jongeren onder de 21 jaar gratis deelnemen aan
deze fotowedstrijd met een prijzenpakket t.w.v. ruim 22.000 gulden. Namen en
adressen van fotozaken die het magazine Camera Klaar? Actie! cadeau doen, zijn te
vinden op Internet website
<www.fotoplaza.nl>

AFGELOPEN ZATERDAG WAS DE
CD-PRESENTATIE VAN "DE TJICO'S"

Afgelopen zaterdagavond was er de spectaculaire cd-presentatie van de
Hengelose formatie "De Tjico's". De band bestaat nu al weer 2 jaar en
dus werd het tijd om eens aan een cd te gaan werken. Dit is hun gelukt
met behulp van lokale sponsoren en natuurlijk het doorzettingsvermogen
en enthousiasme van de bandleden zelf. Het resultaat liegt er niet om. Er
staan 100% eigen nummers op de cd genaamd "A'j moar schik hebt". De
cd gaat ƒ 25,- kosten en is verkrijgbaar bij onder andere: 't Hoekje,
Sportcentrum Aerofitt, Read Shop en Wolters Boekhandel.
De sponsors zijn: 't Hoekje, Ridderhof, Eugelink Zonwering, Grootbod,
Edah, Aerofitt, Fleur Decor, Expert
Arendsen, De. Read Shop, Hartelman
Motoren, BP Wenting, Harmsen
IJzerwaren, Wolters Boekhandel,
Derksen Fashion, Bruggink, Hans Sloot
Vakgarage, Spannevogel, Jansen de
Smid, Troefmarkt 'van der Mondt',
Uiterweerd Drukwerk en Hans Temmink.

DAMMEN
Voor de 8e ronde moest het 5e team van DCH tegen BDV 3 uit Brummen. Alleen
H. Dijkman wist daar te winnen, speelde J. Wentink nog remise, maar verloren G.
Botterman en B. Goorman. Zodoende ging DCH 5 met 5-3 nederlaag huiswaarts.
Onderlinge competitie:
D. Walgemoet-H. Vos 0-2, A. Hoebink-G. Kreunen 0-2, E. Hoebink-B. Harkink 2-
0, Y. Schotanus-R. Beening 2-0, W. Eijkelkamp-B. Rossel 2-0, H. Luimes-A, de
Greef 2-0, J. Heijink-J. Vos 0-2, G. Halfman-J. Heuvelink 0-2, H. Groeneveld-A.
Groot Kormelink 2-0, H. Tekelenburg-H. Zonnenberg 1-1.
Standen:
Groep A: l H. Luimes 13-21, 2 H. Vos 14-18, 3 A. de Greef 14-17
Groep B: l J. Heuvelink 11-15, 2 B. Harkink 15-15, 3 H. Zonnenberg 16-14
Groep C Y. Schotanus 14-22, 2 W. Eijkelkamp 13-17, 3 L. Koldenhof 13-15
Groep D: l B. Goorman 15-18, 2 G. Botterman 9-012, 3 E. Brummelman 12-10
Persoonlijk kampioenschap Oost Gelderland: In de 4e ronde speelde H. Vos remise
in de hoofdklasse. In de Ie klasse won J. Heijink. In de 2e klasse speelde B. Harkink
remise tegen R. Beening.

Even de stad in. Samen ont-
spannen bij een sportclub.
Gezellig afspreken met vrien-
den. Voor de meesten van ons
zijn het de gewone dingen van
het leven. Voor meer dan hon-
derdduizend verstandelijk ge-
handicapten en hun familie is
dat alles niet zo vanzelf-
sprekend. Zij hebben extra
zorg en aandacht nodig. De
Nationale Collecte Verstan-

delijk Gehandicapten ondersteunt talloze pro-
jecten voor verstandelijk gehandicapten, hun familie en verzorgers. Mogen wij op uw
steun rekenen? Want als we samen willen leven, moeten we óók samen delen!

T.N.V. NATIONALE COLLECTE VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN TE UTRECHT

verstandelijk
gehandicapten



Lekker voordelig
van uw eigen slijter

FLORYN
jonge
jenever

95

m \ AMARETTO
FLORINO
Amandellikeur
0,7 literfles

15.'95

KOFFIE-
KAATJE
coffee cream

10295

pullen / pijpjes

18395

LISJERE
moëlleux
Type (jraves
superieures

5!95

ï ü $ « GLEN TALLOCH
~

4. very old
scotch whisky

19;95

aanbiodingon geldig tot 5 april 1 999

S L I J T E R I J

DE SMID

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN

MACHINES

Banninkstraat 4 • Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Kerkstraat 11, Keijenborg. Telefoon (0575) 46 12 93

r—( voor 'n toekomst zonder complicaties
Diabetes (suikerziekte) kan leiden tot complicaties, zoals bv nieraan-

doeningen. Onderzoek moet een oplossing brengen voor diabetes en

bijkomende complicaties. Geef dit onderzoek dat extra zetje in de rug.
Voor 'n toekomst zonder complicaties. x^r ••

Diabetes Fonds Nederland, Amersfoort. Tel: (033) 46 22 055. rtefif $ VOOi

"diabetes

wjSMAN
I G R O E N S P E C I A L I S T

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies

ontwerpen

aanleg

onderhoud

sierbestrating

kwekerij

Kervelseweg 23
7255 BE Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 2619

DIABETES FONDS NEDERLAND - GIRO 5766

I

anc
maar niks. Gelukkig bleef mijn opticien maar

doorvragen wat ik precies wilde.
Zijn collectie leek wel onuitputtelijk.

En ja hoor, raak!

G ROOT KOR M ELI N K
brillen en contactlenzen

Hengelo G. Spalstraat 27 - Tel. 0575-461771

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 461358

Weekaanbieding
van maandag 1 maart t/m zaterdag 6 maart

5 krentebollen
halen 4 betalen =/ 3.00

Maisbollen, Waldkornbollen,
Elfzadenbollen, Oatbranbollen

van ƒ 0,75 voor ƒ 0550

Zaterdag 6 maart 1999 om 15.00
uur starten wij weer met de nieuwe

gehoorzaamheidscursus
voor huishonden.

Voor inlichtingen
Hans Lichtenberg

Tel. 0575 - 46 20 42
('s avonds na 19.00 uur)

Lokatie Banninkstraat 28
Hengelo Gld.

Ook het adres voor
jachthondentraining.

NieuwsBrieF
1999maart

J a a r g a n g 2 n u m m e r 3

Nieuwsflits

After-WOrk WorkOUt Direct na het werk sporten,
dat bevalt steeds meer sporters. Op die manier hou je de
hele avond vrij.

Wil jij ook tot het uiterste gaan?
Dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur.

Uw suggesties zijn welkom

Wij vinden dat u het beste van Sportcentrum AeroFitt
mag verlangen. Ondanks onze goede bedoelingen kunt
u op- en aanmerkingen hebben over ons sportcentrum.
Omdat wij er naar streven u zo prettig mogelijk te laten
sporten nodigen wij u uit om uw opmerkingen, aanmer-
kingen en/of suggesties aan ons kenbaar te maken.
Voor eventuele uitbreiding in de toekomst zijn wij zeer
benieuwd naar uw ideeën. Graag willen wij van u horen
waar u behoefte aan heeft. Wij hopen dat wij, mede
door uw hulp, de kwaliteit van ons sportcentrum r^g
verder kunnen verhogen. U kunt uw opmerkingen,
aanmerkingen en/of suggesties opsturen naar onder-
staand adres of achterlaten in de ideeënbus in de hal
van ons sportcentrum.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

mnensporten
Aerobic Dance Aerobic Dance is een aerobic-les

die gericht is op de algehele conditie, dus het verbete-
ren van het uithoudingsvermogen. Het is een uitdagen-
de les met veel choreografische variaties.
Er wordt gewerkt met blokbuilding (danscombinaties).
De les is uitermate geschikt voor mensen die graag iets
'meer' willen. Verder wordt er aandacht besteed aan
krachtoefeningen voor alle spiergroepen (Pump-Fitt).
Aerobic Dance, echt iets voor jou!

Karate Ashihara Karate is één van de
populairste zelfverdedigings vechtsporten op het gebied
van full-contact karate. De stijl wordt gekenmerkt door
zijn all-round technieken, waarnaast trap- en stoot-
technieken ook werptechnieken en klemmen getraind
worden onder gecertificeerde supervisie. Het Ashihari
Karate is geschikt voor dames en heren, maar ook bij
uitstek voor de jeugd, het Ashihara Karate heeft voor
alle leeftijden iets te bieden. Voor jongeren gaat de
aandacht meer naar het opbouwen van karakter en
technieken d. m. v. een speelse training, bij de ouderen
ligt de nadruk meer op een directe aanpak van de trai-
ning en conditie. Het is een training voor jong en oud
waarbij resultaat geboekt wordt.

Scholieren groepsfitness Elke vrijdagmiddag
om vier uur begint er een programma voor de school-
jeugd vanaf 10 jaar. Dit uurtje wordt voor een groot
deel door de kinderen zelf samengesteld. Denk je de
ene keer dat we in de zaal blijven, blijkt het buiten zo'n
mooi weer te zijn dat we gaan mountainbiken!
Dus kun je geen keuze maken op sportgebied maar je
wilt toch in condite blijven, kom dan gewoon een keer-
tje langs en vraag naar de mogelijkheden. Wil je direct
wat weten bel dan snel dan kunnen we je vraag direct
beantwoorden.

• Bel voor meer informatie, een afspraak
of een gratis proefles (0575) 46 50 01

Sportcentrum AeroFitt,
ongedwongen sportief

sportcentrum

Fitlvok

Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 50 01 Fax (0575) 46 45 02

Email: aerofitt@tref.nl



L I T I E

POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM
(Hummelo en Koppel, Hengelo en Zelhem)
Periode van 10 tot en met 22 februari 1999
Door omstandigheden heeft u vorige week de politieberich-
ten moeten missen. Dit maken wij deze week weer goed.
Hierbij vestigen wij nogmaals de aandacht op de mogelijk-
heid om in aanmerking te komen voor het keurmerk Veilig
wonen. Op uw verzoek zal een politieman de woning op
inbraakveiligheid komen bekijken en daar waar nodig
adviezen ter verbetering geven. Landelijk is gebleken dat
woning en wijken die voldoen aan de eisen voor het keur-
merk Veilig wonen het aantal inbraken met 90% is gedaald.
Woensdag 10 febr.: Een drietal alarmmeldingen bleken
loos te zijn.
Op de Wisselinkweg te Zelhem raakte de bestuurder van een
tractor in de slip, waarbij de tractor kantelde. De bestuurder
raakte hierbij gewond.
De bestuurder van een personenauto werd in Hummelo
gecontroleerd op het gebruik van alcoholhoudende drank.
Na de blaastest bleek hij te veel te hebben genuttigd en
kreeg hij een transactie van f 900.—.
Een onbekend gebleven persoon pleegde winkeldiefstal bij
een supermarkt te Hengelo. Een worst ter waarde van f 3.50
werd weggenomen. Achteraf bleek dat de persoon bij meer-
dere zaken winkeldiefstal had gepleegd.
Aan de Strengsche Veld te Drempt werd een thermopaneruit
van een woning ingegooid met een steen.
Donderdag 11 febr.: Dat een glad wegdek ook de politie
parten kan spelen bleek wel op de Rijksweg te Hummelo.
Nadat een vrachtauto van de weg was gegleden, gleed ook
de politie-auto de berm in, gevolgd door een streekbus. Alle
drie kwamen ze vast te zitten in de berm, maar konden na
lostrekken hun weg zonder schade vervolgen.
Aan de Dubbeltjesweg te Hoog Keppel werd ingebroken in
een woning. De buit bestond uit geld, sieraden , een munt-
collectie, alsmede paspoorten. Men kwam binnen door een
klapraam te forceren.
Op verzoek van de politie Eefde werden een tweetal perso-
nen aangehouden die verdacht werden van insluipingen in
bedrijven.
Vrijdag 12 febr.: Door het gladde wegdek gleed de bestuur-
der op de Halsedijk te Halle van de weg in een sloot. Een
beschadigde auto was het gevolg. Hetzelfde vond plaats op
de Heurneweg te Halle.
Op de Bielemansdijk te Halle werd een daar geparkeerd
staande personenauto aangereden door een personenauto.
Materiële schade was het gevolg.
Op de Keijenborgseweg te Zelhem reed een onbekend
gebleven motorvoertuig een verkeersbord en een paar
boompjes omver.
Op het Stationsplein te Zelhem werd een damesfiets gesto-
len.
Zaterdag 13 febr.: Op de kruising van de Halle Heideweg

met de Aaltenseweg te Halle vond een aanrijding plaats
waarbij een gewonde viel. Tussen twee personenauto's werd
geen voorrang verleend. Een van de inzittenden moest zich
onder doktersbehandeling laten stellen, beide voertuigen
werden afgesleept.
Zondag 14 febr.: Op de kruising van de Kervelseweg met
de Westerstraat te Hengelo vond een aanrijding plaats waar-
bij een gewonde viel. Tussen twee personenauto's werd
geen voorrang verleend. Een van de bestuurders werd over-
gebracht naar het ziekenhuis, terwijl beide voertuigen wer-
den afgesleept.
De eigenaar van een garagebedrijf te Hengelo deed aangifte
van verduistering van een gehuurde personenauto. Na
afloop van het huurcontract werd de auto niet teruggebracht,
terwijl de huurgelden gedeeltelijk niet waren voldaan. De
auto is in beslag genomen en de verdachte, woonachtig in
het westen van het land, is in deze gehoord.
De bestuurder van een bestelbus welke met draaiende motor
stilstond aan de Spalstraat te Hengelo kreeg een rijverbod,
omdat hij bij een preventieve blaastest te veel alcoholhou-
dende drank bleek
te hebben genuttigd. De bestuurder krijgt geen proces-ver-
baal omdat hij nog niet had gereden.
Bij een snelheidscontrole op de Rijksweg te Drempt bleken
56 van de 679 passanten te hard te rijden. De hoogst geme-
ten snelheid was 82, waar 540 km is toegestaan.
Bij een snelheidscontrole op de Rijksweg te Laag Keppel
bleken 46 van de 775 passanten te hard te rijden. De hoogst
gemneten snelheid was 78, waar 50 km is toegestaan.
Maandag 15 febr.: Op de rotonde aan de Eldrikseweg-
Keppelseweg te Laag Keppel reed de bestuurder van een
personenauto rechtdoor. Materiële schade aan auto en ver-
keersbord was het gevolg.
Op de Broekstraat te Hummelo raakte de bestuurster van een
personenauto van de weg en schampte tegen een boom.
Materiele schade was het gevolg. Op de Varsselseweg te
Hengelo raakte de bestuurder van een personenauto van de
weg en tegen de slootwand. Van de bestuurder werd een
blaastest afgenomen, hetgeen resulteerde in een proces-ver-
baal terzake het drankgebruik. Het rijbewijs van de bestuur-
der is ingenomen.
Nadat een inwoner van Zelhem had geadverteerd met het te
koop aanbieden van sierduiven bleken deze de volgende dag
te zijn gestolen.
Dinsdag 16 febr.: Bij een woning in Zelhem werd een
insluiping gepleegd. Een geldkistje en portemonnee met
inhoud werd weggenomen.
Woensdag 17 febr.: Een inwoonster van Hoog Keppel
kreeg te maken met een man, die zich uitgaf als reparateur
van daken van woningen. Hij wilde een reparatie aan het
dak uitvoeren. Dit werd niet toegestaan, waarna de man
weer wegging. Een dag later kreeg mevrouw een rekening
met de naam van het bedrijf, waar ze normaal gesproken
reparaties laat uitvoeren. Dit bedrijf wist echter van niets.
Men is dus gewaarschuwd.
Op de Doetinchemseweg te Zelhem vond een aanrijding
plaats met materiële schade plaats. Bij het achteruitrijden
liet de bestuurder van een bedrijfsauto een daar achter rij-

dende personenauto niet voorgaan.
Op de Zelhemseweg te Hummelo werd een ree aangereden.
De ree overleed.
Een in de Stationsstraat te Zelhem gevonden damesfiets kon
via de postcode terug worden gebracht naar de eigenaresse.
Deze had aangifte van diefstal van deze fiets gedaan in
Doetinchem..
Donderdag 18 febr.: Bij een bedrijf te Hengelo ging het
alarm af. Deze bleek gelukkig loos te zijn.
Op de Slangenburgweg te Zelhem vond een aanrijding
plaats met materiële schade. De bestuurder van een perso-
nenauto verklaarde uit te moeten wijken voor een tegemoet-
komende auto, waardoor zij in berm terecht kwam. Zij
kwam tegen een tuinafrastering tot stilstand.
Op de Jonkerf Emielweg te Hoog Keppel gleed een perso-
nenauto vanwege de sneeuw van de weg tegen een paar
geparkeerd staande auto's.
Op de Zelhemseweg te Hummelo reed een bestelauto tegen
een paar overstekende reeën aan. Een van de reeën kon wor-
den ontweken, de andere niet. Deze overleed.
Op de Zomerweg te Drempt moest de bestuurder van een
personenauto uitwijken voor een tegemoetkomende auto.
De auto werd onbestuurbaar en kwam in de sloot terecht.
Vrijdag 19 febr.: Bij een tweetal woningen te Hengelo
werd ingebroken. Bij een van de woningen werd de dader
gestoord door de bewoner en koos het hazenpad. Bij de
tweede woning werd f 85.— vermist.
Op de Rijksweg te Drempt werden de beide linkerbanden
van een personenauto lek geprikt.
In Hengelo werd geprobeerd een personenauto weg te
nemen. Het portier werd geopend en de bedrading los
getrokken.
Zaterdag 20 febr.: Op de Markt te Zelhem ygnd een aanrij-
ding plaats tussen twee personenauto's. Achter elkaar rij-
dend had de achterste te laat in de gaten dat de voorste
afremde om te stoppen.
Op de Rijksweg te Hoog Keppel reden twee personenauto's
tegen de nieuw aangelegde middengeleiding. Beide auto's
moesten worden afgesleept.
Op de Kruisbergseweg te Zelhem reed een personenauto van
de weg af en de sloot in. De auto werd afgesleept.
Zondag 21 febr.: Op de Rijksweg te :Laag Keppel werd een
personenauto bekrast met een scherp voorwerp. Tevens
werd de buitenspiegel afgebroken.
In de nabijheid van de bekraste auto werd een glasplaat van
de bushalte kapot geslagen.
Aan de Burg. Rijpstrastraat te Zelhem werd bij een woning
de poort uit de sluiting getild en op de grond gegooid.
Op het Zand te Zelhem werd een fietser geconfronteerd met
een schennnispleger. Tijdens het passeren had de pleger zijn
broek los en zijn geslachtsdeel duidelijk zichtbaar.
Op de Wissel inkweg te Zelhem vond een aanrijding plaats
tussen twee personenauto's, waarbij twee gewonden vielen.
Bij het tegenkomen van elkaar raakte een van beiden de
macht over het stuur kwijt en botste tegen de tegenligger.
Deze auto kwam hierdoor op de kop in de berm terecht.
Twee inzittenden klaagden over pijn in de nek.
Maandag 22 febr.: geen bijzonderheden.

NOTTEN TAXIBEDRIJF
SPONSORT S.V. STEENDEREN

Taxibedrijf Wim Notten behoort nu ook tot de shirtsponsors van de
S.V. Steenderen. Wim en Ans zijn de komende drie jaar de sponsor van
het derde team, dat hiervoor graag even wilde poseren. Op de foto ziet u
staand, links de leider Wim van Haren en rechts de sponsors Wim en Ans
Notten

PAX EN LOKAAL PLUS
De regelmatige zapper is hem ongetwijfeld tegengekomen, zeker als hij zijn TV-beelden via
de kabel of schotel ontvangt. Lokaal Plus.
Op het Elderink hangt een reclamebord dat namens de vereniging in septemb er j.l. is over-
gedragen aan Lokaal Plus. In Lokaal Plus heeft PAX ook een pagina. Op deze pagina 421
kunt u alles over PAX vinden. De wedstrijden, aanvangstijden, uitslagen, standen e.d. van
de diverse elftallen kunt u hier vinden.
Hiermede is PAX een van de eerste voetbalverenigingen die zich afficieert via Lokaal Plus
(is trouwens ook op ander gebied interessant). Voortaan dus, Lokaal Plus, pagina vier twee
een, Pax zo'n tweede is er geen.

WIEDER EINEN LUSTIGEN ABEND
Liefhebbers van blaas- en volksmuziek kunnen binnenkort weereen geweldige avond op dit
gebied meemaken in De Brink te Zelhem.
De vijfde avond onder de noemer Einen Lustigen Abend zal op zaterdag 3 april plaatsvin-
den in de grote zaal van het Zelhems cultureel centrum, dat voor die gelegenheid geheel in
stijl zal worden aangekleed. Op het programma staat een optreden van de Happy Power
Band Grenzland Express, geassisteerd door het overbekende Egerlanderorkest de Bargkapel
uit Barchem.
De Grenzland Express heeft een gevarieerd programma van Schürzenjager tot Avsenik en
van Klostertaler tot Alpenland Quintett. Deze allround Tiroler formatie is een begrip in de
zgn. Duitse volkstümliche muziekwereld. De groep vierde op 14 november 1998 haar 10-
jarig bestaan met de presentatie van hun 7e CD. Ondanks hun relatief korte bestaan kunnen
zij reeds terugkijken op veel succes in binnen- en buitenland, getuige de diverse optredens
voor de Nederlandse, Duitse en Belgische radio- en TV-stations. Zij verzorgden afgelopen
jaar nog een fantastisch optreden in Barchem, dat veel indruk heeft gemaakt op de talloze
liefhebbers van blaas- en volksmuziek.
in de Achterhoek. Ook de Bargkapel is natuurlijk geen onbekende op het gebied van blaas-
en volksmuziek. Al met al zijn er voldoende ingrediënten aanwezig om er weer en gezelli-
ge avond van te maken. Het programma duurt van 20.00 tot 24.00 uur op een vergroot podi-
um. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur. Kaarten zijn vanaf heden in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij de Brink, tel. 0314-6221240.
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Rijstevlaai
Sinasappelvlaai
Christoffelvlaai

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

JAN DERKS NAAR PAX
PAX krijgt geen nieuwe speler, maar Jan Derks, hoofd
jeugdopleidingen van Go Ahead Eagles, houdt op 9
maart een presentatie. Daarbij is iedereen welkom.
De presentatie is aansluitend aan de ledenvergadering
van de supportersvereniging PAX en vangt aan om ca.
20.30 uur. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

CAFÉ SHANS
Café SHAns, het café van de Stichting
Homoseksualitiet Achterhoek, is elke eerste vrijdag
van de maand geopend in de kelder van Hote l De
Graafschap, Simomsplein 12 in Doetinchem.
Vrijdagavond 5 maart a.s. kun je aanschuiven in café
SHAns, want er wordt van 19.30 tot 21.00 uur
Italiaanse pasta geserveerd. Na het eten is het café
vanaf 21.00 uur gewoon geopend.

KENT U DE INLOOPSOOS AL?
Deze is iedere zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur
in de recreatiezaal van De Bleijke.
U kunt er van alles doen: sjoelen, kaarten, andere spel-
letjes of gezellig praten.
Deze middag is voor IEDEREEN. Kunt u zelf niet
komen? Zondags vanaf kwart voor 2 kunt u bellen
naar 06 50947360 en dan wordt u opgehaald en weer
thuis gebracht.
Kom eens een keer kijken, het is er heel gezellig.

Vanaf heden!
Spitten en zaaien
in één werkgang

spitten tot 50 cm diep.

Loonwerkersbedrijf

Gebr. Niesink
Weeninkweg 1
7256 KX Keijenborg
Tel (0575) 46 15 85

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic
Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.
Tel :(0575)46 10 54

Groente en Fruitreclame:

Gala appels, nieuwe oogst, 2 kilo 7.98

Blauwe druiven, 500 gram 2.98

Groentemix, zak 500 gram 4.98

Rauwkostreclame:
Bonte rauwkost salade
100 gram
Broccolimix
100 gram

Geldig van dinsdag 2 t.e.m.
zaterdag 6 maart

0.98

0.98

uw

s?
u.v.v.
afd. Hengelo Gld.

Uitnodiging voor een

gezellige middag

op 10 maart a.s.
om 14.00 uur
in"'Ons Huis"

Wie afgehaald wil worden kan bellen tel. 462728.

MARKTVERENIGING
Hengelo Gld.

LEDENVERGADERING

op DINSDAG 23 MAART 1999

in zaal 't Hoekje, Spalstraat 1
Aanvang 20.00 uur.

Agenda
1. Opening
2. Notulen vorige ledenvergadering
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Rapport kas-controlecommissie
6. Benoeming Kascommissie 1999
7. Bestuursverkiezing wegens periodieke

aftreding van de heren:
A.R.J. van Ingen en A. Lankhorst
Zij stellen zich herkiesbaar.
De heer F. Mullink zal zijn bestuursfunctie
(penningmeester) beschikbaar stellen.
De heer A.J. Jansen gaat deze functie m.i.v.
23 maart a.s. overnemen.
In de vacature van de heer A.J. Jansen zal
worden voorzien.

8. Vaststelling contributie 1999.
9. Verkoop onafgehaalde prijzen verloting.
10. Mededelingen
11. Rondvraag
12. Sluiting

NB. Er is tevens gelegenheid foto's van het 100 jarig
bestaan te bekijken en bij te bestellen



Kooptips voor jarenlang fietsplezier
Bij de aankoop van een nieuwe fiets is de verleiding groot op het

gevoel af te gaan. Temidden van de blinkende modellen in de spe-

ciaalzaak dwalen de gedachten snel af. U ziet uzelf al wegracen

- schijnbaar moeiteloos trappend, de wind in het haar, een zonnige

dag - op dat flitsende exemplaar in de etalage, met alles erop en eraan.

Wat wilt u nog meer? Even afdalen naar de aarde, helaas, want een

weloverwogen keus leidt tot jarenlang fietsplezier.

Nederland fietsland nummer 1
Nederland telt evenveel fietsen als mensen. Nergens in Europa is het

fietsbezit in verhouding tot het aantal inwoners zo hoog als in Neder-

land. In totaal telt Nederland 16,5 miljoen fietsen! In het fietsbezit

wordt ons land op de voet gevolgd door Denemarken, want voor elke

tien fietsen zijn er daar elf berijders. Duitsland is een goede derde op

de Europese ranglijst met een gemiddelde van tien fietsen op dertien

inwoners. Spanje scoort slecht op de Europese ranglijst, want daar

zijn gemiddeld tien fietsen op elke 57 inwoners (bron: RAI).

Gezamenlijk trapten we in Nederland vorig jaar zo'n 13,5 miljard kilometers weg! Dat
lijkt heel veel, maar gemiddeld fietsen we per persoon per dag drie kilometer. Afstanden
tussen de één en de tweeënhalve kilometer zijn het meest gebruikelijk (41,8 procent
van de fietsrit jes), maar voor afstanden tot vijf kilometer draaien Nederlanders de hand
ook niet om (30,6 procent). Is de afstand langer dan 7,5 kilometer, dan pakken we door-
gaans liever de bus of de auto (bron: CBS).

De woon-werkfiets
Steeds meer mensen zijn de files en de parkeerproblemen beu en pakken de fiets naar
het werk. Dat bespaart zowel ergernissen als brandstofkosten en bovendien blijft de
conditie op peil. Van alle nieuw verkochte fietsen in 1997 wordt meer dan de helft,
52 procent om precies te zijn, gebruikt om van en naar werk of school te fietsen
(bron:NNS). Er zijn tegenwoordig veel comfortabele modellen verkrijgbaar, waarmee
de woon-werkafstand vlot is afgelegd. Fietsen naar het werk is er ook fiscaal een stuk
aantrekkelijker op geworden. Niet zo vreemd dus dat er sinds de invoer van fiscale
regelingen in 1996 al zo'n 30.000 bedrijfsfietsen zijn verkocht!

veilig de winter in
Er is geen seizoen waar de fiets zo van te lijden heeft als de winter.

Nat weer, sneeuw en ijs vormen een aanslag op uw tweewieler en

daarmee op uw veiligheid. Een kleine onderhoudsbeurt is doorgaans

voldoende om de fiets tegen weer en wind te beschermen, want

dankzij technische verbeteringen is de hedendaagse fiets onder-

houdsarm. Een paar tips.

• Maak eerst de fiets goed schoon met een
warm sopje. Daarna goed afnemen met
een droge doek. Let daarbij vooral op de
onderdelen dicht bij het wegdek,die heb-
ben het meest te lijden van vocht en vuil.

• De hoogwaardige afwerking van
moderne fietsen maakt een poetsmid-
del voor het frame overbodig. Voor
bescherming van de lak en verhoging
van de waterafstotendheid volstaat een
vloeibare was in spray vorm. De/c is
snel en gemakkelijk aan te brengen.

• Goede verlichting is van levensbelang
als de dagen weer korter worden. Aan-
schaf van halogeenkoplampen is het
overwegen waard, want die gaan niet
gauw stuk. Voor extra veiligheid is een
achterlicht op batterijen ideaal: dan bent
u ook zichtbaar als u stilstaat.

• Besteed verder in de winter extra aan-
dacht aan de veiligheid van de remmen.
Kijk of ze goed werken en vervang even-
tueel de remblokjes.

• Vooral bij fietsen met een open ket-
tingkast is het verstandig af en toe de

ketting schoon te maken. Daarvoor hoeft
de ketting er niet meer per se afgehaald
te worden. Er zijn speciale apparaatjes
met kettingreiniger verkrijgbaar om de
ke t t i ng schoon te maken terwijl deze
gewoon op z'n plek blijft zitten. Daarna
smeren met kettingolie of teflonspray.
Kijk bij de banden met name of het pro-
fiel nog voldoet. Juist bij nattigheid en
vriesweer geven afgesleten banden kans
op slipgevaar.
'Last but not least', zorg dat uzelf vol-
doende beschermd bent tegen de kou.
Speciale fietskleding van waterdicht,
maar ademend materiaal is tegenwoor-
dig volop verkrijgbaar en erg gerieflijk!
Informeer hiernaar bij uw tïetsvakhan-
del. Een drie-lagen-systeem van een licht
hemd, een trui en een jas zit prettig en
beschermt over het algemeen voldoende
tegen niet al te extreme kou. Let bij de
aanschaf van kleding ook op de reflec-
terende werking. Immers, gezien wor-
den is voor een fietser de belangrijkste
veiligheidsmaatregel.

Het aanbod in de speciaal/aak is overwel-
digend. Toch valt het maken van een keuze
best mee, mits u niet overeen nacht ijs gaat.
De belangrijkste overweging b i j de aanschaf
van een tweewieler is het gebruiksdoel. Moet
u dagel i jks een H i n k stuk naar uw werk
f i e t s e n , gaat u op t i e t s v a k a n t i e naar de
Pyreneeën.ol komt de flets alleen vix>reen
z.ondags tocht je de schuur uit? Zoveel doel-
einden, zoveel typen en modellen.
Voor alledaags gebruik zijn er de s tevige
en duurzame ' rechtop ' -model len. Deze
zijn comfortabel en rustig qua besturing.
Meestal hebben ze een ke t t i ngkas t . jas-
beschermer, ve r l i ch t ing , stevige bagage-
drager en zijn ze geschikt om kinderzit jes
aan te bevestigen.

Hybride en randonneur
Sneller en wendbaarder dan het oerdc-
gelijke ' rechtop ' -model z i jn de zoge-
noemde hybr idef ie tsen , die in de jaren
'90 de markt veroverden. Ze zijn daarom
geschikter voor sportieve tochten. Maar
hybridefietsen worden eigenli jk overa l
voor gebruikt, want ze combineren eigen-
schappen van racefiets , moun ta inb ike en
alledagf iets. Verwant aan de hybridefiet-
sen zijn de 'randonneurs'. Dit zijn ideale
vakan t i e f i e t sen , want ze zijn gebouwd
om lange afstanden mee af te leggen en
u kun t er veel bagage op kwijt .
Grote bekendheid geniet de mountainbike.
Oorspronkelijk ontworpen voor on verharde
wegen en bergroutes, kenmerkt de moun-
tainbike (cx)k wel ATB genoemd) zich door
de dikke velgen en banden, en het stevige
frame. Vanwege de dikte lopen de banden
wat zwaarder. De meeste modellen zijn niet
standaard uitgerust met verlichting, reflec-
toren, spatborden en bagagedragers. Dat
geldt wel voor de stadsversie van de ATB:
de 'ci tybike' is speciaal voor dagelijks
gebruik.

Snelheid
Voor puur sportief gebruik zijn er de race-
modellen. Lichte materialen, dunne vel-
gen, smalle zadels, gebogen stuur en veel
versnellingen (14 tot 24) maken de race-
fiets bij uitstek geschikt voor snelheid. Om
begripsverwarring te voorkomen: de
'echte' racefiets is er speciaal voor wed-
strijdrijders. Andere sportieve rijders
maken liever gebruik van een sportmodel
met iets dikkere, stevigere velgen. Ook
zadel en stuur zijn aan te passen aan uw
wensen.

Houding en maat
Niet alleen het gebruiksdoel,ook de hou-
ding is van belang. Die is afhankelijk van
de vorm van het frame en verschilt dus
sterk per type fiets. Zorg tevens dat de flets
'op maat' is: een kwalitatief hoogwaardige
fiets kan de gebruiker nog altijd zadel-,
nek- of rugpijn bezorgen als de maat niet

j u i s t is. Uw v a k h a n d e l a a r kan voor u de
j u i s t e framehoogte berekenen en let ook
op de a f s t e l l i n g van het s tuur en de zadel-
hoogte.

Is het type f ie ts eenmaal bepaalt), k i j k en
v e r g e l i j k dan goed het aanbod. D u u r
zaamheid en comfort van een r i j w i e l

worden in hoge mate bepaald door de
kwa l i t e i t van de onderdelen! Zo op het oog
is er soms weinig verschil in de pri jsklas-
sen l .aat u daarom goed voorlichten door
de vakhandelaar Fen f iets met duurzame,
k w a l i t a t i e f hoogwaardige onderdelen is
een investering waar u nog jarenlang plezier
aan /u i t beleven.

Wie, wat, waar

in fietsenland
We stappen weer massaal op de fiets naar werk, school en winkel en
ook het recreatief fietsgebruik groeit sterk. Geen wonder dat ons land
een groot aantal organisaties en stichtingen telt, dat zich hard maakt
voor de fiets. Wie doet wat in fietsenland?

ANWB, Postbus 93200, 2509 BA Den
Haag. tel . (070) 314 50 77.
De vereniging ANWB behart igt voor
haar loden de belangen op het gebied
van recreatie en toerisme. Daarnaast
geeft / i j voorlichting, onder andere door
uitgave van ( g r a t i s ) ledenbrochures over
fietsaankoop en onderhoud en het jaar-
boek Fietsen.
Fietsershond enfb, Postbus 2X28. 3500
GV Utrecht, te l . (030) 291 8 1 7 1 .
De Fietsersbond vertegenwoordigt niet
name de dagelijkse fietsers door lande-
lijk en plaatselijk het verkeersbeleid te

Fiets
TIP

Herfsttocht langs ECO-boerderijen

Zin in een mooie fietstocht door het
herfstlandschap? In Zuidwest-Drenthe
is een prachtige route uitgezet. De veer-
tig kilometer lange tocht toont de
schoonheid van het jaargetij in ver .'

schillende landschappen: heide- en
veengebied, loofbos en uitgestrekte wei-
landen. Naast enkele toeristische trek-
pleisters (Vledderen Frederiksoord)
gaat de route dcx>r Wapserveen, Kal-
lenkote en Doldersum en passeert daar-
bij vier ecologische boerenbedrijven.
Een gids met de routebeschrijving en
aanvullende informatie over de ECO-
boerderijen is verkrijgbaar bij de VVV
in Vledder (0521) - 38 14 33 en bij het
NS station te Steenwijk. Vanaf station
Steenwijk bereikt u het startpunt van
de route in een kwartiertje. De gids kost
2,50 gulden.

beïnvloeden via overleg, p u b l i c i t e i t en
ac t ie . Leden krijgen zesmaal per jaar
het t i jdschrif t Vogelvrije Fietser. Fx t ra
service is de F i e t sbe l l i j n , t e l . (030)
291 x i 00, voor consumenten vragen
over de fiets, toebehoren, dienstverlening
en aanverwante /aken.
Nederlandse 'loer Fiets Unie , Postbus
326. 1900 AH Veenenïfital. tel. (0318)
52 1 4 2 1 .
Koepelorganisatie van plaatseli jke toer-
fietsclubs. Verstrekt onder meer over-
zichten van lietsevenementen en is uit-
gever van het blad ToerFiets Magazine.
Fietsvakantiewinkel, Spoorlaan 19,3445
AE Woerden, te l . (0348) 42 18 44.
Reisbureau voor f ietsvakanties (in
Nederland en buitenland) en speciaal-
zaak voor fietsroutes- en kaarten.

Koop meer dan
een frame...
Veel kopers letten bij het uitzoeken
van een fiets alleen op de vorm van
het frame, de breedte van de banden,
het merk van de fiets en de juiste
kleuren. Maar in wezen zijn het vooral
de technische onderdelen van een
fiets, die het onderscheid bepalen in
veiligheid, duurzaamheid, onderhoud
en bedieningsgemak, bijvoorbeeld.
Shimano heeft voor alle niet-race-
fietsen en niet-mountainbikes een spe-
ciale onderdelengroep ontwikkeld:
NEXAVE. Deze onderdelengroep
staat garant voor comfortabel fietsen,
veiligheid, duurzaamheid en bedie-
ningsgemak. Weinig onderhoud en
veel plezier dus!

Nederland koopt bij de vakhandel
Per jaar worden er in Nederland meer dan een miljoen nieuwe fietsen

verkocht! Het liefst kopen we die nieuwe fiets bij de gespecialiseerde

vakhandel, zo blijkt uit marktonderzoek (bron: RAI). Daar is immers alle

kennis in huis om tot een goede keuze te komen. Dat mag ook wel, want

voor een nieuwe fiets geven we gemiddeld meer dan 700 gulden uit.

Van de 1,3 miljoen fietsen die in 1997
werden verkocht, is het overgrote deel
( l ,1 miljoen) bij de fietsenhandelaar aan-
geschaft . Kopen bij een van de 3000
vakhandels die Nederland rijk is, betekent
goede informatie, service en kwaliteit. De
vakhandelaar kan alle hulp bieden bij het
maken van een goede keuze.

De Shimano Service Centers zijn zulke
vakhandelaren. Verspreid over Nederland
en België z i j n er zevent ig deskundige
f i e t s enhande l a r en die zich onder de
Shimano-vlag hebben geschaard. "Klanten
van de Service Centers kunnen natuurlijk
rekenen op gedegen informatie en service.
Als wereldwijd opererende onderdelen-
fabr ikant zorgen we ervoor dat al onze-
dealers op de hoogte zijn van de laatste
technische ontwikkel ingen" , aldus Frik
Naberman, woordvoerder van Shimano
Benelux.



Evenwichtskunstenaar of brokkenpiloot?
Staat u bij voorkeur op een schommelstoel als u een kapotte lamp

verwisselt? Nee, natuurlijk niet. U pakt de trap erbij, dan staat u immers

een stuk steviger in uw schoenen. Maar voldoet uw aloude huis-

houdtrap nog wel? Bij deze vraag wordt gek genoeg zelden stilge-

staan. We dragen veiligheidsgordels in de auto en valhelmen op de

(motor)fiets, we gebruiken ovenwanten als we de hete pan van het

vuur pakken, maar die 'ouwe trouwe' trap van oma doet het nog

steeds goed. Oké, hij wiebelt een beetje, maar ach...

Dagelijks zoeken we onbewust risico's op,
die eenvoudig te vermijden zijn. Gewoon
door logisch nadenken en door goed mate-
riaal te gebruiken, kan een heleboel ellende
worden voorkomen. Het komt jaarl i jks
zo'n 3.600 keer voor dat mensen zich bij
de EHBO melden of' door de ambulance
moeten worden afgevoerd, simpelweg door
ongelukken in huis. Ongelukken die varië-
ren van snijwonden door het keukenmes

dat scherper bleek dan men dacht, tot het
van hoogte af vallen.

We lopen allemaal gevaar
Ongelukken zijn niet aan leeftijd gebon-
den en maken ook geen onderscheid tus-
sen man of vrouw. Het overkomt iedereen
die niet oppast. Helaas, maar waar. Uit
onder/.oek is gebleken dat veel slachtoffers

Veilig en milieuvriendelijk met

de verf kwast aan de slag

Het najaar en de wintermaanden zijn bij uitstek geschikt om de

binnenboel eens van een heel nieuw kleurtje of een verse laag

verf te voorzien. En zoals bij elke klus in en om huis geldt ook

hier dat een goede voorbereiding het halve werk is. Daarom

volgen hier een paar tips voor een geslaagde verfbeurt.

1. Controleer of u de geschikte verf heeft voor de onder-
grond die u gaat beschilderen. Raadpleeg eventueel
uw vakhandel.

2. Verf op waterbasis bevat veel minder terpentine dan
'gewone' verf. Een bijkomend voordeel is dat deze
verf niet stinkt en snel droogt. Natuurverf is nóg
vriendelijker voor het milieu en is gemaakt op
basis van hars en lijnolie. Dez-e verf is wel iets
duurder.

3. Zorg ervoor dat de ondergrond goed is
geschuurd en vrij is van vuil en vet, vóór-
dat u met schilderen begint. Gebruik indien
nodig een grondverf.

4. Gebruik duurzaam verfmateriaal in plaats
van een goedkope roller of kwast. U
heeft er later veel meer plezier van.

5. Zorg voor een ruime verfbak en vol-
doende afplaktape en draag even-
tueel huishoudhandschoenen.

6. Vlekken tijdens het verven moet
u direct verwijderen. Gebruik
hiervoor een schone doek of
een keukenrol.

7. Veilig schilderen kan alleen
met een stevige, stabiele trap
of ladder waarbij u ook de
verfemmer of verfbus
goed kwijt kunt. Zo heeft
u altijd één hand vrij om
u vast te houden.

vallen tussen de 30 en de 70 jaar. De helft
loopt een fractuur op en een kwart komt
er 'gelukkiger' vanaf met een paar kneu-
zingen en blauwe plekken. Maar het wordt
een letterlijk pijnlijke gewaarwording als
je in de wetenschap verkeert dat het in veel
gevallen voorkomen had kunnen worden.
Want 'even' de lamp verwisselen door op
het voetenbankje te gaan staan of 'even'
die spinraggen verwijderen door de eet-
kamerstoel of dat oude keukentrapje als
verhoging te gebruiken, blijkt maar al te
vaak helemaal verkeerd uit te pakken.
Klussen en schoonmaken doe je nie t

'even', daar moet je de tijd voor nemen.
N a t u u r l i j k /.ou het te ver gaan als we ons
als een bergbeklimmer zouden aankleden,
compleet met klimtouwen en haken om
ons te zekeren tegen een val van de trap
t i jdens het ramen lappen. Het antwoord is
veel eenvoudiger. Zorg voor oen goede,
veilige trapen houd 'uw handen v r i j ' . De
beste balans vindt u als u met beide voe-
ten op de trap staat en als u met één hand
steun kunt vinden. Met de vrije hand kunt
u dan de ramen zemen of het plafond schil-
deren. Op het moment dat u zich moet uit-
rekken om net in dat ene hoekje te komen.

moet u echt de trap weer af en deze zó
neerzetten dat u er makkel i jker bij kan. U
zul t ongetwi j fe ld denken dat dat logisch
is, maar handelt u ook op die manier? Sta
er eens bij stil...

Veilig van boven naar
beneden
Hieronder ziet u een cartoon die u veilig
op weg naar boven helpt.... en ook weer
naar beneden. Gebruik ze goed. U zult 2fen
dat het meevalt en het uiteindelijk gewoon
vanzelf goed gaat.

Het ophangen van een lamp
1 Schakel de stroom uit. Zet de trap stevig

neer, vlak op de vloer, niet pal onder het
aansluitpunt. Gebruik een trap met
gereedschapbakjes, waardoor u uw
handen vrij heeft.

2 Schroef de centraaldoos open. Schroef
een kroonsteentje aan de zwarte en
blauwe draad. De lamp hangt nooit aan
het snoer, maar aan een ophangplaatje
en een haakje.

3 Moet de lamp niet recht onder de centraal-
doos hangen, draai dan een schroefopg in
het plafond. Het snoer gaat tn een buisje
langs het plafond van de centraaldoos
naar de lamp. Een kunststof kapje houdt
de aansluitingen uit het zicht. Schuif het
kapje eerst over het snoer, anders moet
alles weer gedemonteerd worden.

De klustips worden u aangeboden door ALTREX klimmaterialen en HUIS TUIN & VRIJE TIJD

Niemand staat voor de grap

op een huishoudtrap
'Schilderen doe ik altijd op een veilige trap, en dat is geen grap'. Zo

althans luidt de stellige opmerking van Jan van Brijn uit Borculo. Hij

is een fanatiek doe-het-zelver en zijn jarenlange ervaring heeft hem

geleerd dat een goede en veilige trap je niet alleen veel werkplezier

geeft, maar je bovenal uit het ziekenhuis houdt. 'Vroeger moest je

allerlei halsbrekende toeren uithalen met onhandige keukentrapjes

en zo. Je nam dan wel eens onverantwoorde risico's', aldus deze

enthousiaste klusser. 'Ik begrijp dan ook nog steeds niet waarom er

zo makkelijk wordt gedacht over het gebruik van ladders en trappen.

Als je soms hoort hoe mensen ten val zijn gekomen, simpel door het

feit dat een gammel keukentrapje werd gebruikt om te klussen of

schoon te maken.'

Het spreekt van/elf dat deze model-
len, net als alle andere Altrex ladders
en trappen, ruimschoots voldoen aan
de scherpe veiligheidseisen van
tegenwoordig. Ook de automatische
vergrendeling laat u beslist niet vallen.

Deze p r a k t i j k e r v a r i n g is goud waard als
het gaat om vei l igheid in en om het huis .
De ontwikkel ingen in de ontwerpen van
veil ige (huishoud-(trappen en ladders heb-
ben de afgelopen jaren dan ook een grote
vlucht genomen. Er wordt steeds meer
gebruik gemaakt van l ichte materialen als
kunststof en a lumin ium en ook is er tegen
woordig volop aandacht voor de ergono-
mische functies van trappen en ladders,
/.e moeten makkeli jk verplaatsbaar zijn
en voldoende s t ab i l i t e i t bieden. En er wor-
den a l l e r l e i voorzieningen bedacht om
ervoor te zorgen dat u de handen goed v r i j
hebt b i j het klussen. Op die manier wor-
den hu ishoude l i jke ac t iv i te i ten en andere
werkzaamheden een stuk plezieriger en
bovenal veiliger.

Een trap of een ladder?
Dit is een keuze die u weloverwogen moet
maken. De Nederlandse fabrikant Altrex
biedt een scala aan mogelijkheden. Om u
een idee te geven kozen we uit hun collec-
tie twee modellen. Het trapmodel 'Doublé
Decker' en de mul t i func t ione le 'Varitrex
Ind(x>r' .

'Doublé Decker'
De Doublé Decker is een lichte huishoud-
trap die geschikt is voor ( /waar ) huishou-
de l i jk werk. Dit model is verkrijgbaar met
3 tot X treden. De trap is uitgevoerd met
anti-slipvoetjes en een zogeheten knie-
beugel. Deze hoge beugel geeft u steun.
Vcx>ral handig en comfortabel bij de hogere
modellen. De dubbele trede zorgt ervoor
dat uw hele voet ook op de één-na-boven-
ste trede past. En dat is een hele gerust-
stelling voor diegenen die liever niet op
een trap staan. Dankzij de hoge belas-
tingsmogelijkheid (tot 150 kg) kun je nog

eens wat mee de t rap op t i l l e n . De stan-
daard gereedschaphouders, samen met do
emmerhaak en het schroevenbakje. geven
extra bewegingsvr i jhe id .

'Varitrex Indoor'
Bij plekken in huis waareen 'gewone' huis-
houdtrap niet meer toereikend is. biedt de
Varitrex Indoor u i tkomst . De/e uitermate
compacte trap bestaat uit vier delen, die
uitgeklapt een volwaardige vrijstaande lad-

der vormen met oen maximale lengte \ a n
1.40 nieter. Als enkelvoudige rechte lad-
der reikt de Varitrex Indoor zelfs ver genoeg
om tot 4 meter hoog te k u n n e n werken .
Met het los bijgeleverde tweedelige pla t
form is de ladder bovendien in een hand-
omdraai weer omgevormd tot een stevige
steiger met oen stahoogte van 60 cm. Dat
is handig als u het plafond wi l t sauzen of
gaat behangen. Bijvoorbeeld met de
bohangstrook in de handen kunt u precies
tic ui te inden in de hoi'k tussen muur en pla-
fond plakken. Maar de Varitrex Indoor is
ook heel goed in een trapgat ie gebruiken.
U staat dan tóch stevig en u kunt zo sta
hiel on hooi v o i l i e k lus sen .

De Varitrex Indoor van Altrex is handig als u gaat behangen. U heeft beide handen vrij.


