
dinsdag 9 maart 1999

Openbare avond

Paranormale
g=\ Geneeswijzen/Psychometrie

dinsdag 23 maart 1999 in Party-restaurant
"De Smid" Kerkstraat 11, Keijenborg

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Entree ƒ. 7,50.

Voor inlichtingen:
tel. 026-3114114 of 0575-441701

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraat 13, Hengelo (GId.)
Tel. 0575-461806

Erkend rayonmonteur Candy Ned.

Candy voor Wassen Koelen Koken

In onze supermarkt is

plaats voor een

verkoop-
medewerkster

- jong en ambitieus
- b.v. vakgerichte opleiding
- breed en flexibel

inzetbaar
- enige ervaring op vers-

afdelingen heeft voorkeur

Tevens gevraagd:

cassière

BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

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

U I T E R W E E R D
D R U K W E R K
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* Uiterweerd drukwerk v.o.f.
• Kampstraat 13, 7255 XC Hengelo GId.
» Telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 50 88

Cadeau

MAN
IftOINtMCIALItT

Kervelseweg 23 - Hengelo GId. - tel. 0575-462619

Grote voorjaarsshow 11 t/m 14 maart 1999
Zondag 14 maart geopend 1O.OO - 17.OO uur.

honderden
overjarige

merkfietsen
uit voorraad

tot wel

40% korting
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Teflon
spray

NU ƒ 6,50
Grote Bus
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Giant ATX
850 ATB

Van 1399,-

Nu1199,-

Antilek banden

2 halen
1 betalen

ƒ45,-

1000
nieuwe en
gebruikte
rijwielen

uit voorraad
••••••

Kynast ATB
V-Brakes
Simaro

Nu 499,-
in doos

Dealer van:

Giant Rivel
Juncker Kynast
Vico
Union

MGI

10%
korting

op
alle tassen
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Locomotief
HTK3

Van 749,-

NU 649,-

10%
korting

op
Kinderzitjes

••••
show

aanbiedingen
enkele v.b.

Gazelle
Esprit
HTK3

Van 949,-

Nu 799,

±200
Kinderfietsen

nieuw + gebruikt

uit voorraad
••̂ •••̂ •i

Siliconen
spray
Grote Bus

NU ƒ 6,00

T/icT
stadsfiets

HTK3

Van 649,-

Nu 499,-
eigen werkplaats • service garantie • 6 dagen open per week, vrijdags tot 21 uur.

zolang de voorraad strekt

TWEEWIELERCENTRUM

FLUIT Hengeiosestraat 14,
KEIJENBORG
TEL. 0575 - 463441



Speciaalzaak
in groenten en fruit

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

Groente en Fruitreclame:

Heerlijke Chiquita bananen,
1 kilo, nu voor 2.98

Mooie bospeen, per bos 1.98
Gesneden witte kool,
zak 500 gram 0.98

Geldig van 9 t.e.m. 13 maart.

Chiquita kleurplaten wedstrijd

Klein Westland denkt ook aan hun kleine
klantjes, daarom organiseren wij een

leuke Chiquita kleurwedstrijd.

Hiermee zijn leuke prijzen te winnen.
Kom er ook een halen in de winkel.

En als je de kleurplaat weer inlevert,
dan mag je een keer grabbelen in onze

grabbelton.

Doe allemaal goed je best!!!
Inleveren tot en met 27 maart

14 dagen geldig

Mals mager runder braadstuk

500 gram 7.95

Bieftartaar
per stuk

Varkensfiletlapjes
500 gram 5.00

1.00

Openingstijden: Woensdag 8.00 -12.30 uur

Donderdag 8.00 -18.00 uur,
Vrijdag 8.00 - 20.00 uur

Zaterdag 8.00 -15.00 uur

Slagerij Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 461258

G. W. Ebbers
Hazenhutweg 1 b

Hengelo Gld.
Tel. 0575-467225

Friesche Stoeterij

De

"Hazenhut"

Heeft voor u vele faciliteiten, zoals
* Pensionstalling, Weidegang
* Verhuur van binnenbak en buitenbak
* Verhuur van pony's, paarden en Friesche paarden
* Huifkarritten, en verhuur van kar en wagen
* Rijlessen, ook met Friesche paarden en buitenritten
* Voor de kinderen zijn er minipony's om op te rijden

Tevens kunt u voor de gezelligheid aankomen

voor o. a. een kopje koffie

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 14 maart 10.00 uur, ds. E. Noltus, m.m.v. cantorij, kindernevendienst
Goede Herder Kapel

Zondag 14 maart 10.15 uur, ds. J. Stein
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Zondag 14 maart 10.00 uur, ds. A.B. Elbert
Vrijz. Herv. Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 13 maart, 19.00 uur, Eucharistieviering
Zondag 14 maart 10.00 uur, Woord- en Communiedienst

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 12 MAART - ZONDAG 14 MAART
dr. B.A.M. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262

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:
17 maart dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262
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
maandag en donderdag
Paardenspreekuur:
maandag
Dierenapotheek:
maandag t/m vrijdag
zaterdag

13.30-14.00 uur
19.00-19.30 uur en op afspraak

19.00-20.00 uur en op afspraak

08.30-17.00 uur
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: Mw. 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
Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317

Tafeltje Dekje:

Coördinator te Hengelo: Mw. M. Harmsen, tel. 461678
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:
Thuiszorgwinkel 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, tekp314-329160.
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.
ledere 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

Te huur woonruimte
voor l of 2 personen
Tel. 0575-461733

Voor de braderie van
zaterdag 24 en zondag
25 juli te Wichmond

kunnen er weer kramen
gehuurd worden.

Tel. 0575441285.

Wij zoeken iemand die
onze showroom enz. wil

•

schoonhouden, l a 2
dagen per week.

Schriftelijke reacties s.v.p.
JOWE,

Branderhorsterweg 5,
7256 KG Keijenborg

Zondag 14 maart
GROTE BINGO
met vele geldprijzen

Café-rest. "D'n Olde Kriel"
Wichmond, tel. 0575-441285

Voor al uw

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Jubileumskaarten

DRUKKERIJ WOLTERS
Ki>ui-linkMru;il 16 - Hengelo (Jld.

Ifl. 0575-461455 fax 0575-463521

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.



JUDO JEUGD SUCCESVOL
Onlangs wisten in het Overijsselse Tubbergen 13 judoka's van judo leraar
Leo Buitink een prijs te bemachtigen.
Roei te Brake Ie in de klasse 24 kg tot 8 jaar, Minoe Winkelhorst Ie in de
klasse 28 kg tot 8 jaar, Madeux Buitink 2e in de klasse 27 kg tot 10 jaar,
Martine Uiterweerd 2e in de klasse 27 kg tot 9 jaar, Hylke Politiek 2e in de
klasse 26 kg tot 9 jaar, Sil van Brummen 2e in de klasse 39 kg tot 11 jaar,
Michiel Uiterweerd 3e in de klasse 23 kg tot 8 jaar, Riek Bijenhof 3e in de
klasse 25 kg tot 11 jaar, Tibor van Veen 3e in de klasse 39 kg tot 11 jaar,
Harald te Brake 3e klasse in de klasse 34 kg tot 12 jaar, Rolf Meuleman 3e
in de klasse 26 kg tot 9 jaar, Anne Evers 3e in de klasse 29 kg tot 9 jaar, Anne
van Brummen 3e in de klasse 23 tot 7 jaar.
De jeugd judoka's en beginners hebben 27 maart weer een vanentournooi,
ditmaal in Oldenzaal. Ruim 100 judoka's van de Ruurlose judoleraar nemen
hier elke 2 maanden aan deel. Het vanentournooi is een besloten gebeuren
waar elke 2 maand door 500 judoka's in poules van 5 judo-ervaring wordt
opgedaan. Alle punten hier behaald, worden centraal opgeslagen en meege-
nomen naar een volgend tournooi. De judoka's kunnen daardoor na verloop
van tijd ingedeeld worden op speelsterkte.

BEURS DRIBBEL IN
Zaterdag 27 maart a.s. organiseert speel-o-theek Dribbel in voor de l Ie keer
de speelgoedbeurs, gecombineerd met de bed-, box-en buggybeurs. De te
verkopen spullen kunnen worden ingeleverd op zaterdag 27 maart. De ver-
koop is 's middags, in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.
Voor informatie kan men bellen naar 462413.

OPENBARE AVOND PARANORMALE
GENEESWIJZWEN/PSYCHOMETRIE
Op dinsdag 23 maart a.s. zal door de NVGN een openbare avond worden
gehouden met medewerking van mevr. J.M.Th. Snik-Bouman en de heer M.
de Jong en eventueel andere medewerkers in party-restaurant De Smid,
Kerkstraat 11 te Keijenborg.
Op deze avond zal nader worden ingegaan op paranormale geneeswijze.
Verder zal worden getracht ziektebeelden vast te stellen aan de hand van
foto's of voorwerpen. Wanneer u hiervoor een foto/voorwerp wilt meebren-
gen, doet u er goed aan deze van te voren apart te leggen; pasafoto's of per-
soonlijke voorwerpen b.v. zijn voor dit doel bijzonder geschikt. Natuurlijk
zal er ook gelegenheid zijn om vragen te stellen. Entree f 7.50. Aanvang
20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. Voor inlichtingen tel. 026-3114114 of 0575-
441701.

GOEDE RESULTATEN VOOR PONYCLUB HENGELO

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 februari werden in Ermelo de KNF
Indoordressuurwedstrijden gehouden.
Als afgevaardigden van de kring Achterhoek-Noord deden Kim Veldhorst en
Maarten Harmsen, leden van de ponyclub Hengelo mee. Kim Veldhorst
behaalde met de pony Flair (eig. dhr. T. Janssen) een gedeelde 2e plaats, in
de klasse L cat. D/E met 326 punt. Door toepassing van de ex aequo-regeling
werd ze uiteindelijk derde.
Maarten Harmsen werd tweede met zijn pony Hunter in de klasse M l cat
D/E met 328 punt, slechts 2 punten minder dan de winnaar van de eerste
plaats.

EXPOSITIE MARIA POSTEL
José Bouwmeester en Annie Ellisen exposeren momenteel hun schilderijen in
het Keijenborgse zorgcentrum Maria Postel. Beide vrouwen richten zich voor-
namelijk op aquarellen en volgen al jaren cursussen bij Ineke Metz in Zutphen.
José Bouwmeester uit Voorst schildert het liefst bloemen, dieren, landschap-
pen en stillevens. Maar ook maakt ze moderne en abstracte werken.
Annie Elissen uit Brummen fabriceerde voorheen veel werken van "beren",
maar steeds meer richt ze zich op allerlei soorten dieren en planten. Ze schil-
dert vanuit de natuur maar ook maakt ze werken naar voorbeeld van eigen
gemaakte foto's. Elissen: Het is fascvinerend om te zien hoe een streep zich
ontwikkeld tot iets wat een plezier is om naar te kijken. Deze Brummense
schilderes maakt ook werken in opdracht.
De expositie is nog te bewonderen t.e.m. 31 maart in het zorgcentrum aan de
Koldeweiweg 11.

VERKIEZING PROVINCIALE STATEN IN HENGELO GLD
Bij de verkiezing voor de Provinciale Staten kwamen in Hengelo Gld van de
6502 opgeroepen personen, 3361 stemmers niet opdagen. In procenten was
de opkomst 48,31%.
Er werden 3361 geldige stemmen uitgebracht en 4 ongeldige.
De stemmen werden als volgt uitgebracht: CDA 1252, VVD 865, PvdA 606,
Groen Links, 157, D66 88, RPF 38, SP 31, CD 27, LFGLD 19, AOV 18,
SGP 17, PNG 17, GDU2.
Mevr. Oosterhuis-Strating die voor de Provinciale Staten op de lle plaats
stond, werd hiervoor gekozen. Van de 865 uitgebrachte stemmen op de VVD
in Hengelo Gld, kreeg zij er 350 op haar naam.

MAAK KENNIS MET HOMENET,
HET ELECTRONISCH BANKIEREN VAN ABN-AMRO
Hebt u niet altijd tijd om naar de bank te gaan om uw geldzaken te regelen?
Dan is Homenet voor Windows, de nieuwe electronische thuisbankier-servi-
ce van ABN-Amro de oplossing voor u.
Om kennis te maken met het fenomeen bankieren via uw computer organi-
seert ABN-Amro Achterhoek op 6 en 27 maart in Aalten en op 13 en 20
maart in Doetinchem workshops. In ca. 1,5 uur wordt men wegwijs gemaakt
in het programma Homenet.
Steeds meer mensen hebben thuis beschikking over een computer met
modem. En steeds minder mesen hebben tijd om naar de bank te gaan om
hun geldzakenm te regelen. Zeker voor hen kan het computerprogramma
Homenet uitkomst bieden. Met Homenet kan men 24 uur per dag, 7 dagen
per week naar de bank. Gewoon thuis vanactyer een pc geld overmaken, de
eigen beleggingen bekijken en zelfs effectenorders plaatsen op de beurs.
Maar ook voor diegenen die nog niet in het bezit zijn van een computer met
modem, kan electronisch bankieren aantrekkelijk zijn. Bovendien heeft
ABN-Amro voor hen een mooie aanbieding voor een IBM-aptiva.
Heeft u interesse voor deelname aan één van de workshops, dan kunt u con-
tact opnemen met de heer J. Raaymakers, tel. 03414-351270, of mevr. K.
Kok-Keizer, tel. 0314-351283.

Aan het einde van deze pagina zijn de meeste ME-patiënten al doodop,

Help zoeken naar de oorzaak. Giro 373111 t.a.v. me fonds te Amsterdam

KOFFIECONCERT POPKOOR THE KEYS De Stichting Commissie Oost Europa Hengelo
Gld organiseert op zondag 14 maart een koffie-
concert met medewerking van popkoor The Keys.
Het koor bestaat uit ca. 50 enthousiaste leden die
allen met puur plezier zingen.

Het repertoire is veelzijdig, van popsongs
(Supertramp, Queen, Michael Jackson, Eric
Clapton en Bryan Adams) tot musical medley's,
o.a. the Phantom, Miss Saigon, Sister Act enz. Dit
alles met begeleiding van piano, bas en drums.
Eerdere optredens waren bij Kunst en kunstig in
Zeddam, the Night of the Proms in Gaanderen en
vele andere.

Wilt u een sprankelende en vrolijke morgen en
middag, kom dan zondagmorgen 14 maart naar
party-restautamt De Smid te Keijenborg, aanvang
11.00 uur. De entreeprijs bedraagt incl. een kopje
koffie f 7.50. kinderen f 3.75. Kaarten in de voor-
verkoop bij VVV Hengelo Gld, café 't Hoekje en
party-restaurant de Smid, tri. 461293.



Party Centrum
Hotel - Café - Restaurant

„De Kruisberg

ïtruS*

Zaal l van 50 t/m 350 personen
Zaal 2 van 20 t/m 120 personen
Zaal 2 met tuinserre/terras
Zaal l en 2 luchtbehandeling
Barbeque voor ±80 personen
Invalide toilet
Diverse oud Hollandse spelen
Klootschietparcours
Ruime parkeergelegenheid
Prijsafspraak vooraf
Diverse diners - koffietafels
Hapjes buffetten
Diverse warme en koude buffetten
Gratis bruidsauto Rolls-Roys
U wordt gehaald en thuis gebracht

Eric en Mieke Jansen
Kruisbergseweg 172 - 7009 BT Doetinchem

Telefoon 0314-324123 - Fax 0314 - 363821

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

vvv hengelo gelderland

VVV Hengelo Gld. zoekt
vrijwillige medewerk(st)ers

De VVV Hengelo Gld. is er voor dienstverlening,
advies en informatie op het gebied van toerisme,
recreatie en vrije tijdsbesteding, voor zowel de
toerist van buitenaf, als voor de eigen inwoners.

De VVV Hengelo Gld. zoekt
energieke en enthousiaste
vrijwilligers om het team te

versterken.

De voornaamste taak is om als
baliemedewerk(st)er de bezoekers van het
VVV-kantoor zo goed mogelijk de gewenste
informatie te verstrekken.

Wij zoeken mensen die bereid zijn dit werk voor
minstens een dagdeel in de week te doen, die
kennis van Hengelo Gld. en omgeving hebben
en die graag met mensen omgaan.
Ook is het gewenst dat zij over enige computer-
vaardigheden beschikken.

Mocht u belangstelling hebben, schrijf dan even
een briefje naar: VVV-kantoor, Kervelseweg 1 a,
7255 BE Hengelo Gld.
Voor nadere informatie kunt u bellen met
Alie Dinkelman, tel. (0575) 46 20 30.

HALFMAN B.\l.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

27e kinderkledingbeurs

Truitje
voorjaars- en zomerkleding

Inbreng max 15 stuks
vrijdag 12 maart van
16.00 tot 18.30 uur.
Verkoop zaterdag

13 maart van 10.00 tot
12.00 uur in

O.B.S. Rozengaardsweide
te Hengelo Gld.

Inl. tel. 0575-463908
Inbreng is voor eigen risico.

De lekkerste geurt j es
komen uit Milaan
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Milanese kalfssteak rf /!!>

100 gr. 3
25

half om half gehakt, l kilo

lange varkenshaas, 500 gr.

varkensoester,
bij 4 stuks bakje saus gratis, per stuk

Onze dagreklam.es:
maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST (fijn of grof) 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:
SCHOÜDERKARBONADE 500 gram 2.99

MALSE VARKENSLAPPEN 500 gram 4.95

Keurslager

P. VAN BURÏC
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

VISHANDEL
"HENGEL"

Raadhuisstraat 51 b
(Molenhoek)
Tel. 0575-463460

Wij zoeken voor vrijdagmorgen

een hulp
op de markt in Vorden

Aanmelden Vishandel Hengel, tel. 0575-463460.

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Illllmm 11 H>ng«to OW Tllilmiii M67t) 44 13 74

VERRUKKELIJKE VERSE VLAAIEN Hl VERRUKKELIJKE VKRSE VLAAIEN
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VERRUKKELIJKE VERSE VLAAIEN VERRUKKELIJKE VERSE VLAAIEN

chipolata vlaai
woudvruchten vlaai

Zwitserse room vlaai
echtte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)



MOBIMAX START MET EEN KLANTENPANEL
Vervoerproject Achterhoek naamt haar reizigers serieus
Vanaf 2 maart gaat het Mobimax klantenpanel van start. Dit panel gaat func-
tioneren als een kritisch klankbord voor het stafbureau vervoerproject
Achterhoek, dat het project coördineert. De eerste bijeenkomst vindt plaat in
restaurant 't Zwaantje in Lichtenvooorde. Doel van het klantenpanel is het
kritisch volgen van het Mobimax vervoer en daarover feedback te geven aan
het stafbureau. Een maal per twee of drie maanden zal er overleg plaatsvin-
den tussen het stafbureau, het RVC (regionaal vervoerscentrum) en het klan-
renpanel. Met dit initiastief wil het stafbureau de kwalitiet van het vervoer
optimalisren. Feedback van de gebruikers is hiervoor onontbeerlijk, zij zijn
immers de ervaringsdeskundigen.
Vervoer met Mobimax is er voor iedereen. Dit betekent dat het systeem voor
elke doelgroep toegankelijk moet zijn. Het klantenpanel is een uitstekend
middel om de ervaringen van de verschillende doelgroepen te horen. Het
panel denkt mee over het vervoer met Mobimax en behartigt de belangen van
de reizigers. In het klantenpanel zitten dan ook vertegenwoordigers van:
ouderenorganisaties, de Gelderse Vrouwenvereniging, de RPCF (regionale
patiënten consumenten federatie) en ROVER (reizigers openbaar vervoer).
Dit is de startgroep, er wordt gezocht naar vertegenwoordigers uit andere
gebruikersgroepen. Daarbij denkt het stafbureau aan vertegenweoordigers uit
het bedrijfsleven. Tevens is met de instelling van het klantenpanel een ver-
nieuwde klachtenregeling van start gegaan. Gebruikers die klachten hebben
over het vervoer met Mobomax kunnen dit, liefst schriftelijk, melden aan het
stafbureau, antwoordnummer 49, 7000 VB Doetinchem (postzegel niet
nodig). Daar wordt gekeken of het stafbureau de klacht kan afhandelen of dat
dit bij het RVC gebeurt. Binnen twee weken krijgt de gebruiker dan bericht.
Als de klacht verder uitgezocht dient te worden, volgt telefonisch bericht op
welke termijn men antwoord krijgt.
Met deze veranderingen hoopt het stafbureau meer inzicht te krijgen in het
gebruik van Mobimax. Alleen dan kan de kwaliteit worden verhoogd.
Mobimax is er voor iedereen en samen moeten we er voor zorgen dat
Mobimax naar tevredenheid blijft rijden. Uw mening is dan ook van groot
belang voor het Mobimaxvervoer.
Voor meer informatie over reizen met Mobimax kunt u bellen met het
Mobimax informatienummer:
0900 2025261 (55 cent per minuut).

HENGELO GLD GEK OP VLAAIEN VAN DE ECHTE BAKKER!
Het vlauienfestivul bij Echte Bakker Hekkelman is na drie weken al een
groot succes. Sinds de start van de aktie zijn al honderden vlaaien over de
toonbank gegaan. Dit van oorsprong Limburgse gebak valt bij jong en oud
zeer in de smaak. Echte Bakker Hekkelman is altijd op zoek naar lekkernij-
en die hij aan zijn assortiment kan toevoegen. Hij biedt zijn klanten graag een
ruime keus uit diverse broodsoorten, gebak en banket. Prima kwalitiet, vers
en herkenbaar zoals men gewend is van de Echte Bkkaer. Zoekend naar wat
nieuws kwam hij op de recepten van diverse echte Limburgese vlaaien,
gebakken door collega Echte Bakkers in Limburg. Vervolgens combineerde
hij vakmanschap en creativiteit en zo ontstonden er tientallen smaakvolle
gevulde vlaaien. Het hele team van bakkers en verkoopsters heeft duidelijk
plezier in het festival en gezien de veleenthousiaste reakties van klanten,
gaan we zeker door met het maken van diverse soorten vlaaien. De komen-
de week is de laatste week van het vlaaienfestival. U kunt dan nog gratis
proeven van de verschillende vlaaien en voor slechts f 10.— hebt u al een
vlaai van de week.
Let op de advertentie elders in deze krant, voor de aanbiedingen.

27E KLEDINGBEURS TRUITJE
Voor de 27e keer organiseert kledingbeurs Truitje een kinderkledingbeurs.
Deze keer gaat het om voorjaars- en zomerkleding. Er mogen max. 15 stuks
worden ingebracht. De inbreng is voor eigen risico. De kledingstukken kunnen
op vrijdag 12 maart a.s. gebracht worden tussen 16.00 en 18.30 uur. De ver-
koop wordt gehouden op zaterdag 13 maart 1999 tussen 10.00 en 12.00 uur.
De plaats van deze in- en verkoop van de kinderkleding is de OBS
Rozengaardsweide aan de Rozenstraat te Hengelo Gld. Voor eventuele inlich-
tingen kan men kontakt opnemen met Nicolet Hendrix, tel. 0575-463908.

EHBO VERENIGING STEENDEREN
Onze vereniging bestaat al 45 jaar. Daarom willen wij voor de mensen uit
onze omgeving iets doen. De Nederlandse Brandwonden Stichting is bereid
om voor ons en u een presentatie te houden over alles wat met brandwonden
te maken heeft. Deze presentatie is op donderdag 18 maart a.s. 's avonds
19.30 uur in "Het Anker" te Steenderen.
Om het werk van de Stichting te steunen, vragen wij van u een bijdrage van
f 7.50 (incl. een kopje koffie of thee).
Wij hopen veel mensen te ontvangen, zodat u in geval van nood ook weet wat
u moet doen. Graag tot ziens. Voor inlichtingen tel. 0575-452270.

EEN BLIJDE DAG VOOR SCHOENMODE HERMANS
Een betere dag dan donderdag 25 februari haden Elise en Rudie Wiendels-
Hermans niet uit kunnen kiezen om hun nieuwe schoenenzaak te openen.
Op deze dag was namelijk Jan Hermans, de vader van Elise, jarig. Hij werd
65 jaar. Aan hem dus de taak om op deze dag de lang gekoesterde wens van
Elise, om in Hengelo een schoenenzaak te hebben, in vervulling te doen
gaan, met de officiële opening.
Van Tacx schoenmode aan de Raadhuisstraat werd de winkel overgenomen.
Met de aanschaf ging zoals gezegd, een grote wens in vervulling, want Elise
was duidelijk op zoek naar schaalvergroting. Het personeel van de fa. Tacx
zal ook in deze nieuwe zaak werkzaam blijven.
Elise Wiendels-Hermans die een langjarige ervaring in de schoenenbranche
heeft opgedaan, o.a. in de zaak in Keijnborg, zal de dagelijkse leiding op zich
nemen. De reparaties zullen door Rudie Wiendels verzorgd worden.
Voor Jan en Riek Hermans, die het vertrek van de schoenenzaak uit
Keijenborg wat aan het hart ginmg, zal het nu wat rustiger worden.
Op de openingsdag, donderdag 25 februari was het een komen en gaan van
familie, vrienden, bekenden, relaties en klanten die het echtpaar alle succes
toewensten in hun nieuwe zaak.
De collectie schoenen voor dames, heren en kinderen is zeer uitgebreid en
ook in damestassen kunt u er goed terecht. In hun collectie voeren Elise en
Rudie een aantal topmerken.
Zij heten u van harte welkom in hun zaak aan de Raadhuisstraat te Hengelo
Gld tegenover het gemeentehuis

BERICHT VAN DE DIACONIE VAN DE
NED. HERV. KERK HENGELO GLD
Het is inmiddels een goede traditie dat gemeenteleden in de tijcTtond Pasen
in de gelegenheid worden gesteld om een groet te sturen aan gevangenen
overal ter wereld. Het betreft gewetensgevangenen, politieke gevangenen en
ter dood veroordeelden. Dit jaar zijn ook adressen van Nederlanders die in
het buitenland gevangen zitten. Tenslotte zijn er ook adressen bij van predi-
kanten die werkzaam zijn in de Nederlandse gevangenissen. Het is de
bedoelinmg dat zij de kaarten uitdelen aan vreemdelingen die gevangen zijn
gezet. Ze zijn niet verdacht of veroordeeld voor een vergrijp. Ook dit jaar
kunnen er weer kaarten worden verstuurd, voorzien van een gedicht. Op de
achterzijde van de kaart staat de volgende tekst: Wij gedenken met Pasen de
opstanding van onze Heer Jezus Christus. In deze dagen zijn onze gedachten
en onze gebeden met u. U bent niet vergeten. Houdt goede moed!
Vanaf zondag 14 maart kunt u deze kaarten kopen voor de paasgroetactie in
de Remigiuskerk.
Ze zijn te koop voor f 1.— per stuk, onder" de toren.

HENGELOSE TONEEL VERENIGING
Het is voor de HTV een drukke tijd, want na de succesvolle najaarsuitvoe-
ring en de vele optredens elders, is de vereniging al weer enige tijd druk
bezig om een nieuw stuk in te studeren voor de voorjaarsuitvoering. Er is
gekozen voor de klucht "De man van het jaor". Het stuk is geschreven door
Franz Streicher en vertaald door Henk Karstens.
In het stuk denkt Derk Demming ook een kans te maken om de man van het
jaar te worden. Hij moet er voor naar Amsterdam om zich aan te melden. Het
verloopt niet allemaal even gladjes en Derk komt danig in de problemen.
Derk z'n kameraad zal hem wel uit de nesten halen. Of het lukt kunt u alle-
maal zien op zaterdag 3 en 10 april in zaal Langeler. Aanvang 20.00 uur.
Graag tot ziens op een van de vonden.

DAMMEN
In de 8e ronde van de bondscompetitie ontving DCH l thuis DSD uit
Sinderen/Dinxperlo. Van de Hengelose zijde wist niemand te winnen, maar
wel 2 verliespartijen van J. Vos en H. Luimes, zodat DCH verloor.
Remisewerd er behaald door H. Vos, E. Hoebink, A. Hoebink, A. de Greef,
J. Heijink en J. Heuvelink.
Het 2e team verloor in Almen van DOG 1. DCH 2 mag in de laatste ronde
wel oppassen dat zij niet degraderen, omdat er misschien 2 uitgaan (dit is
afhankelijk van de degradatie uit de Gelderse hoofdklasse waar er 3 uitgaan
en daar staan 2 Oost Gelderse teams te weten Brummen l en Doetinchem 2.
Ook in het 2e werd veel remise gespeeld. J. Luiten, J. Heuvelink, B.
Hartkink, G. kreunen en D. Walgemoet. Alleen H. Zonnenberg verloor.
Hte 3e team behoudt de leiding in de 3e klasse van Oost Gelderland door te
winnen van DOG 2. Winst voor W. Eijkelkamp en B. Rossel. Remise voor
H. Lansink en Y. Schotanus.
Het 4e tenslotte verloor in Laren van DEZL 3. A. Groot Kormelink, H.
Dijkman en R. Beening verloren en H. Groeneveld redde de eer door nog een
punt ter halen.
Onderlinge competitie:
D. Walgemoet-J., Schabbink 2-0, G. Kreunen-R. Beening 0-2, H. Dijkman-
E. Brummelman 0-2, . B. Goorman-G. Botterman 1-1.
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Ouders en kinderen
in de literatuur

Familie-album. Ouders en kinderen in de literatuur. Familie en gezin, toegespitst op

<lc r e l a t i e ouder -k ind . Duur /ijn dr sc l i i t t r rendstr hoeken over geschreven.

Uw boekhandelaar heeft er tijdens de Boekenweek extra veel in huis. Welkom.

WOLTERS BOEKHANDEL
Spalstraat 14 - 7255 AC Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 1253.

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

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

Voor het verzorgen van uw

BELASTINGAANGIFTE 1998
kunt u naast de kantooruren ook bij ons terecht op één van de

volgende dinsdagavonden

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.
00575-461391

Middelgraaf 40a
7071 WT Ulft
S 0315-640480

Nieuw bij Sportcentrum Aerofitt,
het meest populaire Cardio Fitness
Apparaat van de Fitness Industrie!!!

Binnenkort kunt de Life Fitness Cross-Trainer proberen. Het is een cardio toe-
stel met een heel gevarieerd trainingsaanbod. Een toestel om uw conditie te
vegroten en tegelijkertijd vetten te verbranden.
Ook komen er 2 Technogym toestellen bij. Een XT-Bike en een krachttoestel.

sportcentrum

Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 50 01 Fax (0575) 46 45 02
Email: aerofitt@tref.nl

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

Hovenier
/

of degene die daarvoor opgeleid wil worden,

Leeftijd ± 20 jaar. Uw reactie naar:

BOOMKWEKERIJ

TUINAANLEG

HOVENIERSBEDRIJF
G.J.HALFMAN

Rondweg 2a, 7255 KW Hengelo (Gld)
telefoon (0575) 46 1424

Aan het einde van deze pagina zijn de meeste ME-patiënten al doodop.
Help zoeken naar de oorzaak. Giro 373111 t.a.v. te Amsterdam

Martelen van stieren noemt men in Spanje feestvieren

DE STIER LIJDT HELSE PIJNEN ALS DE DORPSBEWONERS HEM BESTOKEN MET
VLIJMSCHERPE PIJLEN. DAARNA WORDT HET ARME DIER GRUWELIJK AFGEMAAKT.

In Spanje worden stieren letterlijk doodge-
marteld. Dat gebeurt in arena's en tijdens
'dorpsfeesten1. In de arena steekt de matador
na een langdurige marteling de kanslo/e stier
dood. Bij dorpsfeesten (fiësta's) zijn het
bewoners die de stieren wreed de dood in-
jagen. Hier volgen enkele voorbeelden:

1. Met blaaspijpen worden pijlen, ver-
zwaard met scherpe spijkers, met kraeht in
het stierenlichaam geschoten. Ogen. neus
en geslachtsdelen /.ijn de favoriete mikpun-
ten. Als de stier met honderden pij len
be/aaid is, wordt hij gruweli jk afgemaakt.

2. Stieren worden keer op keer vanaf de
kade het water in gedreven. Net zo lang tot
het uitgeputte dier onder luid gejuich ver-
drinkt.

3. Stieren worden, net als in Pamplona. in
panische angst door de straten gejaagd.
Aan het eind wacht de arena. Daar worden
ze dezelfde dag op de 'gebruikelijke' wijze
door een matador gedood.

4. Stieren krijgen brandende pekbollen
op de horens. De gloeiend hete druppels

lekken op kop en rug en veroor/aken
afschuweli jke brandwonden. Na deze peste-
rij volgt op een vreselijke manier de dood.

Het Comité An t i St ierenvechten probeert,
samen met de Spaanse Dierenbescherming,
een einde te maken aan dit barbaarse
geweld.

U kunt daarbij helpen:
• ( ia nooit naar het St ierenvechten.
• Hezoek nooit een dorpsfeest waar

dieren gemarteld worden.
• Vul de onderstaande bon in en s tuu r

hem op.
Bedankt voor uw aandacht en
hopelijk ook voor uw hulp.

S t o p he t d i e r e n l e e d b i j f i ë s t a ' s
1. l \ JA, ik steun uw actie tegen de wrede dorpsfeesten met een gift*

2. f] JA, ik word donateur voor minimaal ƒ 25,- per jaar*

* U Ik heb betaald op giro 6131211 U Ik ontvang graag 'n accept giro.

C O M I T É

IJ Stuur mij s.v.p. (ook) meer gratis informatie.

l_J DHR. l_J MW

S T R A A T :

P O S T C O D E :

P L A A T S :

Stuur de bon naar Comité Anti Stierenvechten, Antwoordnummer 4088.
3500 VB Utrecht. Een postzegel plakken hoeft niet, maar mag wel. Graag zelfs.

STIERENVECHTEN



Veel vrouwen fietsen vaak met boodschappen of een kinderzit je.
Op- en afstappen is dan niet altijd even gemakkelijk. Daarom hebben
veel damesfietsen tegenwoordig een veilige en comfortabele lage
instap. De trendy stadsfiets op de foto heeft een sierlijk gevormd
frame met een extreem lage en ruime instap. Bovendien zorgt de
oversi/ed onderbuis voor extra stabiliteit. Het zwaar verchroomde
stuur biedt extra veiligheid bij het fietsen met een kinderzitje.
Ook niet onbelangrijk is het elastomeer geveerde gelzadel dat
altijd lekker zit. Want op zadelpijn zit niemand te wachten.

Anti-slip fietspedaal
voorkomt glijpartijen

Regen, modder en natte bladeren

zorgen in de herfst en winter

vaak voor gladde fietspedal.en.

Dit kan leiden tot onveilige

situaties en zelfs valpartijen.

Vandaar dat Gazelle alle fietsen

voorziet van zeer veilige anti-slip

pedalen. De pedalen zijn '

bovendien zelfreinigend door

de unieke open structuur zodat

vui l of modder zich niet kan

ophopen.

Revolutionair achterlicht
schakelt zelf aan en uit!

Goede verlichting is vooral in
de herfst en winter letterlijk van
levensbelang voor het zicht én de
zichtbaarheid van iedere fietser.
Het nieuwe 'zelfdenkende'AXA
Optica Omega LED achterlicht
met automatische lichtsensor
levert daarom een belangrijke
bijdrage aan de verhoging van
de fietsveiligheid.

De lichtsensor zorgt ervoor dat
het achterlicht automatisch aan-
en uitschakelt als het donker
wordt en er beweging wordt
gesignaleerd. De handige
batterijvoeding zorgt er boven-
dien voor dat het achterlicht
a l t i j d blijft branden; ook als
de fiets stil staat. Kortom,
optimale veiligheid!

VOUWFIETS VOOR IIXI DE AUTO
De Gazelle Access is een nieuw

concept voor een simpel te
vouwen vouwfiets met alle rij-

eigenschappen van een 'gewone'
stadsfiets, door toepassing van
iets grotere wielen en voor- en
achtervering. Dit prototype kan

een bijdrage leveren aan de
oplossing van het vervoers-

probleem in stadscentra, vooral
omdat de Access makkelijk is
mee te nemen in auto of trein.

DE FIETSBEL
OPNIEUW UITGEVONDEN

Het oude fietsstuur
met schakelhendel en bel

Bij alle fietsvernieuwingen van de laatste jaren bleef de ontwikkeling van

de fietsbel een beetje achter. Op elk fietsstuur zat tot nu toe de

'ouderwetse' fietsbel die meestal snel beschadigde. Niet meer van deze

tijd dus. Daarom introduceert Gazelle dit jaar de Axis draaibel. Volgens

Jo van Benthem - de man achter de vele fietsinnovaties van Gazelle - kan

deze simpel te bedienen bel niet meer stuk. "De Axis draaibel is volledig

geïntegreerd in het handvat. De^Tietser kan met een simpele draaiende

handbeweging bellen. Bovendien is er door de solide constructie en de

kunststof stootrand minder kans op beschadiging en verlies van de bel."

Het nieuwe fietsstuur met
verstelbare stuurpen, draaigrip-
schakelaar en Axis draaibel! De nieuwe Axis draaibel

HIGHTECH 'ABS-SYSTEEM' VOOR FIETSEN
Fietsfabrikant Gazelle beschikt over een eigen testcentrum dat alle fietsen en

onderdelen vooraf test. Deze afdeling Kwaliteitsborging hanteert hierbij strenge

normen die zijn gebaseerd op het intensieve Nederlandse fietsgebruik onder

alle weersomstandigheden. Onlangs werd een nieuwe remmentestbank in gebruik

genomen waarop de renlkracht volautomatisch kun worden gemeten; óók bij nat weer!

Zo krijgt elk type fiets de juiste rem.

Na een uitgebreide test

zijn alle sportieve Gazelles,

hybrides en mountainbikes

uitgerust met moderne

V-brakes. Deze zorgen voor

krachtig en gecontroleerd

remmen onder alle weers-

omstandigheden. De V-brakes

zijn daarnaast voorzien van

een nieuw 'ABS-systeem'

in de vorm van een Power

Control of Power Modulator.

Het ABS-systeem voorkomt

het plotseling blokkeren van

het wiel en zorgt voor

optimaal gedoseerd remmen.

Door deze hightech innovaties

volstaat een lichtere bediening

van de remmen. Dus ook uw

handen worden ontzien.



voor 'n toekomst zonder complicaties

diabetes
Diabetes (suikerziekte) is geen onschuldige ziekte. Het kan leiden tot complicaties

zoals nieraandoeningen, hart- en vaatziekten of oogaandoeningen.

Als vanwege de diabetes de nieren hun werk niet meer kunnen doen moet een

dialyse-apparaat het uiteindelijk overnemen. Ondanks de medicijnen voor diabetes

is dit niet te voorkomen.

Dankzij onderzoek komen we steeds meer te weten over diabetes. Onderzoek

moet een oplossing brengen voor diabetes en bijkomende complicaties. Het

Diabetes Fonds Nederland subsidieert veel diabetes-onderzoek. Geef dit onderzoek

dat extra zetje in de rug. Voor 'n toekomst zonder complicaties.

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

Keurmerk voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding.

DIABETES FONDS NEDERLAND - GIRO 5766


