
Haasje rep j e voor een
lekkere Paasbrunch

Paastrio
rosbief, Couburgerham, achterham,

(totaal 300 gram) samen voor

Eigengemaakte
Rundvleessalade / kilo

4 Duitse biefstukken

Varkenshaas, 500 gram

s95

325
l O00

l O00

Onze dagreklomes:
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:
SCHOUDERKARBOtfADE 500 gram 2.99

MALSE VARKENSLAPPEN 500 gram 4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

BAAK METAAL INDUSTRIE B.V.

zoekt voor haar nieuw te openen bedrijfs-
pand aan de Dambroek 22 te Baak

INTERIEURSVERZORGERS M/V

Voor informatie/Sollicitatie

Tel. 0575-441476
Dhr. J. Mokkink

Voor <?/ uw

f a HI l l Ie

onder andere:

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Jubileumkaarten

Als brildrager wilt u niet alleen scherp zien, maar óók genieten

in de zon. Nu is het moment. Want de aanschaf van ^^^^

een zonnebril in uw eigen sterkte is bij ons wel heel

aantrekkelijk. CSSILOR

V Cd
Een zonnebril met Essilor Extreem glazen biedt ongekend

kijkcomfort. De glazen beschermen u w ogen voor 100% tegen

alle UV-straling. Vooral bij schel licht in het verkeer, op het water

en in de sneeuw wordt het contrast zeer sterk verbeterd.

njU GROOT KORMELINK
"̂HJ^ brillen en contactlenzen
»̂' Hengelo G. Spalstraat 27 - Tel. 0575-461771

Speciaalzaak

in groenten en fruit

Klein

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

maandag:

gesneden rode kool, 500 gram 0.98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Franse Golden Delicious, 3 kilo 6.98
+ gratis placemat

vrijdag - zaterdag:

mooie bloemkool, per stuk 2.98

champignons, 500 gram 2.98

donderdag - vrijdag - zaterdag:
X

Paassalade, 100 gram 1.50

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

Trendsetter
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende diskotheek

Grill-resto "Smikkel-corner"
NET EFFE GEZELLIGER

Diskotheek "De Zwaan'

is geopend
tijdens Pasen

zaterdag 3 april
zondag 1e Paasdag

vanaf 20.30 uur

Verder wensen wij u
een prettig Pasen toe.



*<§838

Wij zijn heel blij met de geboorte van onze
zoontjes

Nordin en Lars
Ze zijn geboren op 18 maart 1999.

Harry en Mariël Reugebrink

Aaltenseweg 14
7255 PG Hengelo Gld.

Wij rusten van 13.00 tot 15.00 uur en na 22.00 uur.

*

S§>

•H
Wij gaan trouwen op vrijdag 9 april 1999

<§g om 10.30 uur in het gemeentehuis van
$ Hengelo Gld.

<$ Ons huwelijk zal worden ingezegend door
J-j ds. A.B. Elbert om 15.00 uur in de
<g3 Remigiuskerk te Hengelo Gld.

|g Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u
<§g van harte welkom op onze receptie, van

16.30 uur tot 18.00 uur, in partycentrum
<& Langeler, Spalstraat 5, te Hengelo Gld.

<& Daniëlle Wassink & Berjo Veldhuis

Kervelseweg 15
7255 BE Hengelo Gld.

TECELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair (J

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Te koop: keukenblok wit
180X60incl. werkbladen
apparatuur, ingeb. koelkast;
keukenblok wit met grijs
190 X 60 met bovenkastjes
incl. werkblad en appara-
tuur 4 pits gastoestel; spoel-
bak roestvrij staal met werk-
blad; vouwwand 2 deurs
370 br. 240 hoog. Bellen na
18.00 uur, tel. 0575 462056.

Te koop Opel Kadett LS

1300, LPG, nette auto
bouwj. 1986, prijs n.o.t.k.
tel. 0575 461413.

Gevraagd: in klein gezin,
nette huishoudelijke hulp,

voor één halve dag 't laatst
van de week, Liefst in bezit
van auto. Brieven onder
nr. 13, Bureau De Reclame

Te huur in buitengebied
van Toldijk gem. woning

bij boerderij (niet perma-
nent) Tel. 0575 441383

Vlaai van de Week

eierzoek
vlaai

f io,~
echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Td. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

Ie Paasdag

Zondag 4 april
GROTE

PAASBINGO
Aanvang 19.30 uur

Café-rest. "D'n Olde Kriet"
W;chmond, tel. 0575-441600

ÜC&MAN
^B G ROE 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

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Witte donderdag l april 19.30 uur, ds. A.B. Elbert, viering HA
Goede Vrijdag 2 april 19.30 uur, ds. E. Noltus
Stille Zaterdag 3 april 21.00 uur, ds. E. Noltus/ds. A.B. Elbert, Cantorij
Ie Paasdag zondag 4 april 10.00 uur, ds. E. Noltus, kinderneven-
dienst, blazersgroep KI. Gotink/Jolink

Goede Herder Kapel

Goede Vrijdag 2 april 10.15 uur, ds. I. de Jong, viering HA
Ie Paasdag zondag 4 april 10.15 uur, ds. A.B. Elbert

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Goede Vrijdag 2 april 10.00 uur, ds. A.B. Elbert, viering HA
2e Paasdag maandag 5 april 10.00 uur Woord- en Communiedienst

Vryz. Herv. Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Dinsdag 30 maart 19.00 uur, Boeteviering
Witte donderdag l april 19.00 uur, Eucharistieviering
Goede Vrijdag 2 april: 14.00 uur Kruisweg

19.00 uur, Woorddienst
Zaterdag 3 april Paasavond 22.00 uur, Paaswake
Ie Paasdag zondag 4 april 10.00 uur, Gezinsviering
2e Paasdag maandag 5 april 10.00 uur Woord- en Communiedienst

op de Bleijke
R.K. Kerk Keijenborg

Donderdag l april 16.00 uur H. Mis (Dames- en Herenkoor)
Vrijdag 2 april 15.00 uur, Kruis. Om 19.30 uur Herdenking
Lijden met Jaargedachtenis overledenen (Dames- en Herenkoor)
Zaterdag 3 april 20.00 uur, Paaswake (Jongerenkoor)
Zondag 4 april 09.00 uur, Hoogfeest van Pasen (Dames- en
Herenkoor)
Maandag 5 april 10.00 uur H.Mis (Kinderkoor)
Zaterdag 3 april, 22.00 uur Paaswake te Zelhem in de Brink
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 2 APRIL - MAANDAG 5 APRIL

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:
31 maart dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277
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-KELJENBORG

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 Kegenborg

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: M w. 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 Ie, 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 LJsselstreek)

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) 0314-3267%.
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.Xel. 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

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.



KAARTEN VOORVERKOOP

De internationale
HAMOVE wegraces 1999

worden dit jaar gehouden
op 24 en 25 april.

VVV Hengelo Gld. heeft toegangsbewijzen
voor zondag 25 april.

Prijs volwassenen: ƒ 27.50 korting ƒ2.50

VVV PRIJS ƒ 25.00

Prijs kinderen 12-16 jaar ƒ 10.00 korting ƒ 2.50

VVV PRUS ƒ 7.50

Haal de lente in uw tuin
* Viooltjes alle kleuren 50 Ct.

* Hangviooltjes voor 100 Ct.

* Miniviooltjes 75 Ct.

en vele andere voorjaarsbloemen

PAASAKTIE: OP = OP
Bontwilgje op stam voor ƒ 9.95

Bolbuxus in pot voor ƒ 15,-

# Bomen, heesters, coniferen, rozen, klim- en haagplanten.

* De nieuwste collectie Potterie en aardewerk is binnen !!!

Kwekerij-Tuincentrum

HUBERS
BAAK (bij de kerk).
Open dagelijks van 8.00-12.00 en 13.00-18.00 uur
woensdag tot 12.00 uur - zaterdag tot 16.00 uur

Paasaanbieding
3 kilo, Elstar, mooie lekkere handappel 5.00

1 kilo, mooie witlof 2.98

16 grote zoete sappige sinaasappels 6.00

1 bakje rauwkost salade 2.98
zie dagaanbieding in de winkel

In de bloemenafdeling:

Volop gemengde Paas-snijbloemen
Paasstukjes - violen - Primmea enz.

Dit alles bij:

Bloemen, groente en fruithuis

Kuipers
Raadhuistraat 2, tel. (0575) 461227

Verrijk uw paasdiner met een lekker stukje rund-, kalfs-,
lams-, varkensvlees of kip. Of een heerlijke runder- of

varkensrollade. Gespecialiseerd in het maken van
gourmet-, fondue- en steengrill schalen op bestelling.

Ruim gesorteerd in vleeswaren en andere worstsoorten,
diverse paté's en salades.

Alles uit eigen worstmakerij.

Baak tel. 0575-441262

CHINEES- INDISCH R E S T A U R A N T

DE CHINESE MUUR

Raadhuisstraat 1
7255 BK HENGELO (Gld.)

Telefoon 0575-463722

Vanaf de maand april t/m oktober 1999 zijn wij

elke dinsdag geopend
van 16.00 tot 21.00 uur.

van 13.00 tot 16.00 uur

Normaal markt
Bij J.J.C, 't Flophuus Toldiek

Start Veurverkoop
H0ken in Toldiek 1999

(Normaal vrijdag 25 juni)

Veurverkoop
Koffieconcert in theatertente

Met Normaal e.v.a.

Diverse Kroamkes

Bandleden bunt d'r ok.



Ook voor zware

verplantbare bomen

die veel schaduw geven.

BOOMKWEKERIJ

TUINAANLEG

HOVENIERSBEDRIJF
G.J.HALFMAN

Rondweg 2a, 7255 KW Hengelo (Gld)

telefoon (0575)46 1424

Iets te vieren? Geef een kadobon van ons bedrijf.

Trouwplannen?

Wij hebben

diverse boeken met

huwelijkskaarten

ter inzage.

DRUKKERIJ WOLTERS

Rcfdlnlutnal 16 - Hengelo (ild
tel. 0575-4*1455 / f» «575-4*3521

Geld!
Voor Uw gebruikte kinderkleding.

Gevraagd: 2e hands kinderkleding

(maat 58 t/m 182), voor verkoop op de

Hengelose markt, op fifty / fifty basis.

Inlevering na een telefoontje.
Westerstraat 14 tel. 464680

iedere vrijdag
op de Hengelose markt.

zwaantje's

tweedehands Kinderkleding

Hengelo Gld.

Mager Paasgehakt
500 gram 3.50

Mals mager runderbraadstuk

500 gram 7.95

Magere varkenslappen

500 gram 5.00

Voor een heerlijke Paasbrunch
Gek. Ossetong, 100 gram 1.69
Boterhamworst 100 gram 1.10
Varkensrollade 100 gram 2.10

Bestel vroegtijdig uw rollade,
gourmet- of steengrillschotel

Slagerij Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 461258

Vanwege uitbreiding van onze werkzaamheden

en de groei van ons klantenbestand zijn wij op

zoek naar een:

entousaste
medewerker

Van Bentum Schoonmaak B.V.

is gespecialiseerd in periodiek

schoonmaakonderhoud van

in- en exterieurs voor bedrijven,

instellingen, sportaccomodatïes,

winkelcentra, kantoorgebouwen,

overheidsgebouwen en recreatie-

projecten.

Naast periodiek schoonmaak

onderhoud is een vaste kern

van vakkundig personeel

voortdurend werkzaam in uit-

eenlopende projecten zoals

schoonmaak van bouwprojec-

ten, reinigen en impregneren

van gevels en schoonmaak als

gevolg van calamiteiten, etc.

mv

Wij zoeker» een allround schoonmaker of

iemand die bereid is het vak te leren.

Iemand die van aanpakken weet en goed in

teamverband kan werken.

Wij bieden een prettige en collegiale werksfeer,

voldoende ruimte voor eigen initiatief en een

bij de functie passend salaris.

Ben je geïnteresseerd en heb je de ambitie om

hoger op de ladder te komen, en ben je tussen

de 20 en 23 jaar? Schrijf dan een bondige solli-

citatiebrief naar:

Van Bentum Schoonmaak B.V.,

t.a.v. de heer N. van Bentum,

postbus 76, 7255 ZH Hengelo Gld.

Schoonmaak B.V.

NieuwsBrieF
april lOQQ
m m f r A • ^^ ^^ ^^J a a r g a n g 2 n u m m e r 4

Nieuwsflits

Skaten en skeeleren Nieuw bij sportcentrum
AeroFitt: skaten en skeeleren, vanaf 27 en 28 april.

De AeroFitt consumptiekaart is

binnenkort verkrijgbaar, speciaal voor uw gemak.

Fl'ttWalking Het is 's avonds weer langer licht, dus

gaan we ook op dinsdag en donderdag avond weer

vaker op 't Zand lopen.

Afslank fitnCSSOe nieuwe cursus afslank fitness start

weer op 13 en 14 april, in samen werking met onze

(sport) diëtiste Judith Rondeel en voedingsadviesbureau

Reduce.

Beachvolleybaltoernooi op 10 en 11 juli 1999
organiseerd Sportcentrum AeroFitt weer het

'Zomer Beachvolleybal spektakel', schrijf je weer snel in

want vol is vol!

Outdoortraining
Dïïite h sporten

Op 't Zand ledere zondag van

11:00 tot 12:30 uur en iedere donderdag avond van

19:30 tot 21:00 uur. Mogelijkheid tot douchen,

opbergen waardevolle spullen, schoonmaken fiets.

Deelname gratis, vertrek bij sportcentrum aerofitt.

Wanneer je geen eigen fiets hebt dan kun je die altijd

huren, elke dag van de week voor f 10,- per keer.

Natuurlijk kun je ook met een groep alle fietsen huren,

e.v.t met begeleiding.

Fltt-Walking''Een sport voor iedereen, lekker bui-

ten in de natuur, ledere dinsdag- en donderdagavond

van 19.30 tot 21.00 uur. ledere zondag van 11.00 tot

12.30 uur. Vertrek bij Sportcentrum AeroFitt. Na het

wandelen krijgt u altijd een gratis kopje koffie of thee

aangeboden.

Skate- en Skeelerlessen vanaf 27 en 28 aprii
start Sportcentrum AeroFitt met het geven van Skate-

en Skeelerlessen. We beginnen met een basiscursus van

6 lessen. In die lessen leert u de verschillende technie-

ken als remmen, valtechnieken en nog veel meer.

De dagen en tijden zijn dinsdag van 19:30 tot 20:30

uur en woensdag van 18:30 tot 19:30 uur. De kosten

hiervoor zijn f 50,-. Afhankelijk van het aantal inschrij-

vingen en natuurlijk "het weer" wordt beslist of het

doorgaat. Maar schrijf u snel in want vol is vol.

Beachvolleybal 10 en 11 juli ook dit jaar
organiseren wij weer het 'Zomer Beachvollybal spekta-

kel'. Ondanks het succes van vorig jaar, hebben wij

toch geprobeerd het verloop van het toernooi te verbe-

teren. Er wordt nog steeds gespeeld in drie klassen.

Heren-, Dames- en Wedstrijdkasse. Alle wedstrijden in

de pouls, worden op zaterdag gespeeld. De kwart-

finale, halve finale en de finale wedstrijden worden op

zondag gespeeld.

Hierdoor zullen de wachttijden tussen de wedstrijden

een stuk korter worden. Schrijf je snel in, vol is vol.

Inschrijfformulieren liggen bij de receptie.

Bel voor meer informatie, een afspraak

of een gratis proefles (0575) 46 50 01

Sportcentrum AeroFitt,
ongedwongen sportief

sportcentrum

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 Keppel, Hengelo en Zelhem)
Periode vanl? t.e.m. 23 maart 1999

Er zijn twee groene PTT brievenbussen gevonden. Mocht u deze kwijt zijn, kunt u
contact opnemen met de politie. Een van de bussen heeft het huisnummer 23.
Donderdag 18 maart: Op de kruising van de Doetinchemseweg met de Nieuwsteeg
vond een aanrijding plaats waarbij een gewonde viel. Een personenauto op de
Nieuwsteeg verleende geen voorrang.
Op de Rozegaardseweg te Hummelo werd een man op het crossterrein aldaar onwel.
Ondanks verwoede pogingen om hem weer tot leven te brengen overleed hij. Dit had
een behoorlijke emotionele uitwerking op de daar aanwezige mensen. Voor hen is
het bureau Slachtofferhulp ingeschakeld. Mogelijk zijn er reeds mensen weggegaan
voordat hun gegevens bekend waren. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek
over het gebeurde wordt u verzocht contact met ons op te nemen.
Vrijdag 19 maart: Op de kruising van de Rijksweg met de Sliekstraat te Hummelo
vond een ongeval plaats met materiële schade. Achter elkaar rijdend had de tweede
auto te laat in de gaten dat de eerste afremde.
Zaterdag 20 maart: Op de Dubbeltjesweg te Hoog Keppel werd een fietsende man
door een hond in het been gebeten.
Op de Koldeweiweg te Keijènborg vond een aanrijding plaats tussen een geparkeerd
staande personenauto en een onbekend gebleven voertuig.
Op de Keppelseweg te Hummelo werd een snelheidscontrole gehouden. Van de 303
passanten reden er 21 te hard. Hoogst gemeten snelheid was 75 i.p.v. 50 km/u.
Zondag 21 maart: Op de kruising Zelhemseweg/Broekstraat te Hummelo vond
een aanrijding plaats tussen 2 personenauto's. Oorzaak was het niet verlenen van
voorrang.

Op de Gildenweg te Zelhem net voor de Stikkenweg, ontstond een aanrijding met
lichte schade, doordat de bestuurster plotseling achteruit reed en er geen erg in had
dat inmiddels een auto achter haar gestopt was.
Op de Hengelosestraat te Keijènborg reed de bestuurder van een auto tegen een
boom en hierna door. Op aanwijzing van getuigen is de auto aangetroffen in
Hengelo en overgebracht naar het bureau. Een onderzoek naar de bestuurder wordt
ingesteld.
Op de Venneweg te Hengelo is een bestuurder van een auto gecontroleerd op alco-
holgebruik. Hij was opgevallen door een wat vreemd rijgedrag. Bij controle bleek
dat hij nog net onder de limiet zat. Hij is met een waarschuwing heengezonden.
Op de Vloed in Hengelo heeft men getracht in te breken in een woning. Men is niet
binnen geweest, wel ontstond schade aan enkele toegangsdeuren.
Bij een boerderij aan de Slangenburgweg in Zelhem werd een hogedrukreiniger ont-
vreemd van het merk Alfa Laval. Het apparaat werd losgekoppeld en meegenomen.
Maandag 22 maart: Op de Rijksweg te Hummelo reed een personenauto tegen de
middengeleider aldaar. De velgen werden kapot gereden.
Op de kruising van de Torenallee met de Zomerwerg gleed de bestuurder van een
personenauto bij glad wegdek door resten van dieselolie vanaf de Zomerweg de
Torenallee op, alwaar hij werd aangereden door een daar rijdende personenauto.
Op de Zuivelweg te Zelhem werden planten uit degrond getrokken en op de weg
gegooid.
Op de Dorpsstraat in Hummelo werd een stuk van een motorblok aangetroffen ach-
ter de coniferen.
Bij De Bleijke in Hengelo zijn enkele eenden doorgereden. De oorzaak is vaak dat
auto's hier te hard rijden. Er staan wel waarschuwingsborden.
Op de Rijksweg in Laag Keppel is een snelheidscontrole gehouden. In 2 uur tijds
passeerden hier 900 voertuigen waarvan er 13 te snel reden. Hoogst genmeten snel-
heid was 106 km/u.
Op de Torenallee is een uur gecontroleerd op snelheid waarbij 352 voertuigen wer-
den gecontroleerd. Aantal overtredengen was 22 en de snelste reed l l^km/u.

PAASVUUR IN VELSWUK
Zondag 4 april vindt er in Velswijk weer een groot Paasvuur plaats op de kruising
Kruisbergseweg en Schooltinkweg (tussen Hengelo en Velswijk). Afgelopen weken
is er weer heel wat snoeihout gebracht en het belooft a.s. zondagavond weer een
fraai schouwspel te worden . Er is vanaf de Kruisbergseweg volop de mogelijkheid
vlakbij het vuur te komen, zonder natte voeten of vieze schoenen te krijgen. Om
20.30 uur vertrekt er vanaf D'n Dreajer een lampionoptocht voor kinderen en om
21.00 uur wordt het vuur aangestoken door de burgemeester van Zelhem, de heer
Th. Heere. Dit alles onder muzikale begeleiding van muziekver. St. Jan uit
Keijènborg.
Zaterdag voor Pasen kan er geen snoeihout meer gebracht worden. Dan moet alles
in orde gemaakt worden voor het Paasvuur op eerste Paasdagavond. Wel kan er die
vrijdag daarvoor, vrijdag 2 april, nog snoeihout gebracht worden tussen 9.00 en
16.00 uur.
Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen tijdens het Paasvuur zijn er dit jaar
enkele voorzieningen getroffen, zo is er een groot parkeerterrein voor auto's tegen-
over café Evers, vlakbij het Paasvuur is een fietsenstalling. Het parkeren is gratis.
De dranken worden in plastic bekers uitgeschonken, om glasscherven te voorkomen
wordt er gevraagd geen dranken mee te brengen. Op een en ander zal toegezien wor-
den. Naast dranken zijn er in een grote tent ook allerlei hapjes te verkrijgen. Om
alles nog sfeervoller te maken is er in de tent live muziek.

RODE KRUIS STABIEL IN HENGELO GLD

Afdeling op zoek naar donoren en leden

Binnen de organisatie van het Rode Kruis Nederland is al geruime tijd een reorga-
nisatie aan de gang. In de jaarvergadering van de afdeling Hengelo Gld werden de
concepten voor de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement uitgebreid behandeld
en bij meerderheid van stemmen goedgekeurd. De bekende plasma-avond die al
jaren plaats vindt met een opkomst van enige honderden donoren, zal drastisch wor-
den gewijzigd. Dit jaar wordt nog zo'n avond gehouden en wel op dinsdag 11 mei
a.s. in Ons Huis, Beukenlaan 30, Hengelo Gld. In de toekomst wil men toe naar
gerichte bloedafname, b. v. via districten, als daar op een gegeven moment behoefte
naar is.
De afdeling hoopt wel dat de band met de donoren niet verloren gaat en ziet heel
graag jonge donoren toetreden. Er staan momenteel ruim 400 leden geregistreerd en
een aantal donateurs.
De inkomsten daaruit blijven hard nodig voor kosten voor bloedafname, vakanties
voor zieken en behoeftigen, Welfare werk en medewerking aan andere organisaties.
Daarom hoopt de afdeling dat men gaat groeien in ledenaantal. Bij reizen van het
Rode Kruis, waarvoor de deelnemers f 300.— moeten bijdragen, betaalt de afdeling
het grootste gedeelte van de reissom, f 800.—.
Volgens Welfare medewerkster mevr. Knols is het aantal deelnemers vanuit de afde-
ling, al bijna volgeboekt. Van collectegelden en contributie moet 50% worden afge-
dragen aan het hoofdbestuur.
Het bestuur van de afdeling Hengelo Gld bestaat uit de volgende personen.:
mevr. J.J. Eil -van Oest, voorzitter, Chr. Lubbers, secretaris, J.H.W. Veenhuis, pen-
ningmeester, mevr. A. van Aken-Reuling, B. v.d. Berg-Wullink, B. Gasseling, J.
Harmsen, mevr. M. Knols-Heuts en G. Wentink. Dhr. Gasseling is al bestuurslid
vanaf 1957.
Voor het bestuur zal hè komend jaar zeer druk wordcen met de organisatie van de
kringen en 4 gewestelijke bureaus.

DUTCH OPEN ZUSPANCROSS IN HALLE

Op Ie Paasdag zondag 4 april wordt op het Grand Prix circuit de Kappenbulten te
Halle de 2e wedstrijd, meetellend voor het KNMV Dutch Open Zijspancross verre-
den. Vooral in de zijspanklasse doet het Open Nederlands Kampioenschap zijn naam
alle eer aan, want vooral bij de motorcross driewielers is het aantal buitenlandse
combinaties dat aan de start komt, vaak zo groot, dat men zich eerst moet kwalifi-
ceren. Die grote belangstelling is niet zo vreemd, want Nederland geldt nog steeds
als één van de sterkste zijnspancross landen van de wereld en waar kun je je beter
voorbereiden voor het komende wereldkampioenschap dan in één van de zwaarste
competities. Grote favorieten in Halle zijn de Lochemse broers Daniël en Marcel
Willemsen, die vorig jaar net naast de wereldtitel grepen, maar wel met overmacht
de Nederlandse titel wonnen. Na de eerste wedstrijd in Reek, waar zij beide man-
ches wonnen, voeren zijde NK-tussenstand aan met 6 punten voorsprong op de
Belgisch-Nederlandse combinatie Steegman erf Verhagen. De beide jonge coureurs
uit Lochem, die hun populariteit danken aan hun vechtlust en spectaculaire stijl, kij-
ken reikhalzend uit naar eerste Paasdag want het circuit in Halle is hen op het lijf
geschreven. Daniël Willemsen zegt hierover: Het circuit in Halle vinden we prach-
tig. Vooral de hoge tafelbulten en springschansen spreken me enorm aan. Daar kun-
nen we onze fans trakteren op een mooie show. Natuurlijk komen we in eerste
instantie om te winnen, maar als we en passant onze fans en het publiek ook nog een
beetje kunnen vermaken, zulllen we dat zeker niet nalaten. Het is op dit moment niet
zeker of de andere favorieten voor de titel, de tweeling Jacky en William Janssen uit
Wijchen op 4 april in Halle aan de start komen. Tijdens een nationale wedstrijd in
Heerde sloeg de combinatie over de kop en brak stuurman Jacky zijn schouderblad.
Broer William die zelf ongedeerd bleef hoopt echter dat ze in Halle aan de start
kunnen verschijnen. Volgens de dokter moet Jacky 3 weken rust houden, dus als
alles een beetje meezit zijn wij van de partij.
Het meedoen van de tweeling Janssen uit Wychen is op dit moment nog twijfelach-
tig, dat wil echter nog niet zeggen dat er geen Janssens meedoen op eerste Paasdag.
De broers Wim en René Janssen komen wel aan start. Voor hen is het een echte
thuiswedstrijd, want Wim Janssen is geboren en getogen in Halle en René keert eind
april terug naar zijn geboortegrond. In 1997 werd de 32-jarige Wim Janssen samen
met bakkenist Mark Steenbergen kampioen in de nationale klasse. Het seizoen 1998
was er volgens Wim Janssen een om snel te vergeten. Mijn bakkenist liep in het
begin van het seizoen al een zware rugblessure op en dat heeft hem bijna het gehe-
le jaar opgebroken. Door de blessure van Mark moesten we dan ook vroegtijdig
afhaken. De laatste 2 wedstrijden heb ik bij wijze van proef met mijn broer in de bak
gereden en dat ging eigenlijk zo goed dat we besloten hebben om dit jaar een team
te vormen. Ook het duo Marco Luimes en Henk Roenhorst wil in Halle laten zien
dat zij op hun thuiscircuit beter kunnen presteren dan de 23e plaats in de eindstand
van 1998. De wildcard is door de organisatie toegekend aan de Ruurlose combina-
tie Bennie Ribbers en Henk Mennink. Voor hen een uniek kans om tijdens het eer-
ste internationale optreden voor hun eigen regionale publiek te vlammen. Zondags
treden naast de top van de zijspanklasse ook de nationale startbewijshouders uit de
125 en 250 cc tegen elkaar in het strijdperk. Deze klassen worden aangevuld met
een aantal Zweedse crossers, die het Paasweekeinde gebruiken als voorbereiding op
het a.s. seizoen. In de 125 cc zal Zelhemmer Marlon Wieland zijn rentree maken.
Wieland liep vorig jaar een gecompliceerde beenbreuk op. Hij zal in Halle met zijn
Care Suzuki alles in het werk stellen om een podiumplaats te bemachtigen.
Het starthek zal zondag voor het eerst om 13.30 uur vallen. De trainingen beginnen
om 10.00 uur. De entree bedraagt f 20.— voor personen vanaf 16 jaar en f 7.50 voor
kinderen van 10 tot 15 jaar. Kinderen onder de 10 jaar hebben gratis toegang.



Open Huis
dinsdag 30 maart, woensdag 31 maart,

donderdag 1 april, vrijdag 2 april, zaterdag 3 april

Wij nodigen u graag uit om
onze nieuwe

voorjaarscollectie
te komen bekijken.

De koffie staat klaar en voor iedere
bezoeker is er een leuke attentie.

Tot ziens bij

J.P. Oltmansstraat 2 Steenderen

Tel. (0575)451264

KWEKERIJ

DE WITTE BRINK
KEIJENBORGSEWEG 2 - ZELHEM (RICHTING HUMMELO) TEL. 0314-641647

OPENINGSTIJDEN: WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG 9.00 UUR

TOT 18.00 UUR - ZATERDAG VAN 9.00 UUR TOT 17.00 UUR

AANBIEDINGEN (31 maart t/m 3 april)

Vijverpompen;
diverse maten en types met fabrieksgarantie

In week 13 (31 maart t/m 3 april): 30% korting

Kwekerspotgrond «loragard) Op = Op
Van eigen kwekerij;

mooie grootbloemige violen 75 et. per stuk,

volle bak 18 stuks 12,50

Speciale aanbieding
vaste lavendelplanten

ƒ 2.50 per stuk, 6 voor ƒ 10,-

2e Paasdag geopend

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTTRAAT 19 - TEL. 461358

Pasen 1999
Voor de paasdagen bakken wij weer van die

ovenheerlijke produkten zoals:

Paasbrood:

gevuld met amandelspijs en noten

Groot en Klein.

Tulbanden (moscovisch beslag)

Voor de ontbijttafel:

Paashaantjes

Heerlijke Paastaart:

van 17.50 voor 16.75

Kukelvlaai voor 12.95

Roomswisse, overheen Chocoladebloesem en afgewerkt

met slagroom en paasfiguurtjes.

Kukelbrood voor 3.95

Lekker deeg met stukjes chocola en kaneelgranules.

Bestel vroegtijdig uw
Paasrollade.

Tevens het adres voor
de verzorging van uw
fondue- gourmet of
steengrillschotel.

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461301

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN

MACHINES

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

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

Peugeot Service

Vrolijk

van uw Slijter

LEEMREIS
ruim gesorteerd in wijn

en gedistileerd.

Lekker en voordelig.

Zie onze etalage

Spalstraat 40 telefoon (0575) 46 12 74

PAASSHOW

5 april
HOINJPA NIEUW EN GEBRUIKT

Groene kracht - alle topmerken

J O LU EL IN KEUENBORG

Branderhorstweg 5, 7256 KG Keijenborg

Telefoon (0575) 46 20 26, Fax (0575) 46 39 04

vakkundig • vertrouwd

Voor een aantal veel voorkomende

werkzaamheden hanteren wij all-in

Pakketprijzen.

Inclusief een vol jaar garantie op onderdelen én
arbeidsloon!

l REMBLOKKEN vanaf NLG

voor Peugeot 106, 205 en 309

inclusief montage en BTW!

Molenenk 3 - Hengelo Gld. - (0575) 4619 47

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT. PEUGEOT



NORMAAL START VELDTOCHT IN VELSWUK
Vrijdag 16 april treedt Normaal weer op in de Velswijk. Het is het eerste concert dat
Normaal dit jaar geeft, het begin van hun veldtocht. Velswijk is voor Normaal een
vertrouwde plek want hier liggen hun wortels. Het voor hen dus een thuiswedstrijd.
De Achterhoekse rockers beloven er weer een spetterend feest van te maken, waar
velen zich kunnen uitleven. Er zullen vooral oude, bekende nummers worden
gespeeld, zodat een ieder zich snel thuis voelt en zich zodoende "normaal" kan gaan
gedragen. Normaal heeft voor het komend jaar een heel programma gemaakt, met
zo'n 40 optredens. Ze starten met een serie "ouderwetse" concerten, het eerste con-
cert in deze serie vindt in Velswijk plaats op vrijdag 16 april, met in het voorpro-
gramma de Zingende Fresia's.
Het optreden vindt plaats in een grote tent in Velswijk, tegenover D'n Dreajer. Het
wordt georganiseerd door carnavalsver. De Doldreajers uit Velswijk en Wittebrink.
Mensen die kaarten willen kopen kunnen terecht bij diverse café's in en rondom
Velswijk, bij het Bim-station en bij dorpshuis D'n Dreajer.

WIJZIGING IN HET BESTUUR VAN DE HENGELOSE

MARKTVERENIGING
De marktvereniging heeft tijdens de jaarvergadering enige wijziging ondergaan. Na
een penningmeesterschap van ruim 10 jaar is F. Mullink teruggetreden. Met accu-
raat werk, activiteit en aanwezigheid op de diverse keuringen heeft hij zijn sporen
verdiend. Als penningmeester wordt hij opgevolgd door A. J. Janssen, die al een
paar jaar in het bestuur zit. De opgevallen plaats in het bestuur wordt ingenomen
door H. Smeitink. De aftredende bestuursleden A.R.J. van Ingen, voorzitter en A.
Lankhorst werden beiden herkozen. Bij de vaste en enthousiaste groep van mede-
werkers kwam ook een wijziging. J. Doornink moest i.v.m. gezondheidsredenen
afscheid nemen. Als opvolger stelde A. Meenink zich beschikbaar. Bestuur en com-
missie hebben komend jaar weer de handen vol met de talrijke keuringen, klaarma-
ken van het terrein de Hietmaat, de markten en de gereedkoming van het gebouw
op de Hietmaat..
Mede door de viering van het 100-jarig bestaan en een bescheiden ledenwerfaktie
heeft de Marktvereniging er toch weer een aantal ondersteunende leden bijgekregen.
Met daarbij de opbrengst van de verkoop van de marktloten is dat de financiële
basis voor het voortbestaan.
Deze en nog meer optimistische geluiden waren te horen op de jaarvergadering in 't
Hoekje te Hengelo Gld. Voorzitter van Ingen concludeerde dat het afgelopen ver-
enigingsjaar een grote indruk heeft achter gelaten mede door de viering van het 100-
jarig bestaan.

DAMNIEUWS

DCH 3 kampioen. In de laatste ronde van de bondscompetitie worden alle wedstrij-
den uit een klasse tegelijk op een plaats gespeeld. Zodoende moest het 3e en 4e team
spelen in Ulft tegen resp. DCZ 2 uit Zevenaar en VADAC 2 uit Varsseveld. DCZ 2
had nog kans op het kampioenschap als DCH 3 een misstap zou maken tegen
VADAC 2. DZC 2 won zeer overtuigend van DCH 4 met 7-1, maar het mocht hen
niet baten. Alleen H. Groeneveld kreeg nog een punt mee, maar R. Beening, B.
Goorman en H. Dijkman verloren. DCH 4 zakte hierdoor met 6 uit 9 nog een plaats
in de eindklassering, de 8e plaats.
Maar het derde werd kampioen met 16 punten uit 9 wedstrijden. Zij wonnen met
5-3 van VADAC 2 door winst van H. Tekelenburg en remises van W. Eijkelkamp, G.
Botterman en topscorer in de 3e klasse, H. Lansink met 9-14.
Het Ie team sloot in Eibergen een tegenvallend seizoen toch nog goed af met 11-5
overwinning op DEZL uit Laren. Ondanks dat zij met 0-4 achter kwamen door ver-
lies van A. Hoebink en J. Vos, kwam de tegenaanval bij DEZL hard aan door over-
winningen van E. Hoebink, A. de Greef, J. Heijink, H. Lansink en H. Vos. G.
Halfman voegde er nog een remise aan toe wat hij in alle bondswedstrijden behaal-
de. DCH klom nog een plaats en werd uiteindelijk 7e met 9-6.DCH 5 speelde thuis
tegen kampioenskandidaat DVT 2 uit Terborg, die gelijk stonden met DSD 3 uit
Sinderen. Het werd in Hengelo Gld bij zaal 't Hoekje een spannende strijd om de
titel in de 4e klasse, waar DVT 2 met de eer ging strijken door te winnen met 5-3
van DCH 5. G. Botterman won, B. Goorman speelde remise en E. Brummelman en
H. Dijkman verloren.
DCH 2 kreeg een nederlaag van DCV 3 in deze laatste ronde. Zij verloren met 3-9
door verlies van H. Zonnenberg, B. Harkink, W. Eijkelkamp. Remises voor J.
Luiten, D. Walgemoet en H. Lansink. DCH 2 werd 9e met 9-5.

ALLEENE

Leer mien oh Heere
ow dood op weerde schatten
de last van angst en leed
deur ow allleene.

Loat mien oh Heere
den weg toch met ow goan
in al d'n duuster heb i'j mien
ezeene
ik had geen poot um op te
stoan
dan ow alleene.

Leer mien oh Heere
verlangen noa wat Poasen
breg
die redding is veur iedereene

den wil geleuven in ut lich
van ow alleene.

G.H.

MINIMA, LAAT JE HOREN

Zoals al een keer erder in deze krant is toegelicht, is de Werkgroep Vrouw en Visie
uit Hengelo Gld bezig met een onderzoek naar de vormgeving en uitvoering van het
gemeentebeleid voor minima, zoals mensen met een bij stands uitkering, werklozen,
mensen met alleen AOW, WAO of ANW uitkering en andere mensen die met een
minimaal inkomen moet zien rond te komen.
Wat wild werkgroep hiermee bereiken? Door de ervaringen van alle bovengenoem-
de mensen in de gemeente Hengelo te verzamelen, krijgt de werkgroep een beeld
van hoe het beleid op dit gebied in de praktijk functioneert. Hoe zit het met de pri-
vacy en sollicitatieplicht bijvoorbeeld? Bent u tevreden over de loketbehandeling en
voorzieningen? Met deze informatie kunnen wij een concreet voorstel maken hoe
een meer efficiënte en doelmatiger verdeling en toewijzing van de beschikbare gel-
den (zoals de bijzondere bijstand) plaats kan vinden.
Vrouw en Visie zal op basis van haar onderzoek een rapport met aanbevelingen
opstellen en naar de gemeente sturen (raad, college en ambtenaren). Bovendien zal
zij er in de toekomst op toezien en op allerlei wijze sterk voor maken dat deze aan-
bevelingen uitgevoerd worden.
Waarom wil de werkgroep Vrouw en Visie dit? Wij zijn er van overtuigd dat de
kracht, creativiteit en vindingrijkheid van ouders, ouderen en kinderen meer aan-
dacht verdienen. De inzet van deze gezinnen kan op een betere wijze gehonoreerd
worden. Daarbij vinden wij dat de jacht op fraudeurs en het georganiseerde wan-
trouwen van de zijde van de politiek en uitvoeringsorganen schril afsteekt tegen de
strijd van minima om de eigen waardigheid te behouden en het toekomstperspectief
van kinderen positief te houden.
Dus herkent u zich in de volgende kreten? Dan zijn wij op zoek naar uw ervaringen
met de gemeente Hengelo. Soms lijkt het wel of de hele dag om geld draait. Ik ben

zo druk met overleven dat er minder tijd over is voor sociale contacten. Met name

deelnemen aan activiteiten die geld kosten doe je als moeder niet. De luxe van een

lidmaatschap van een club of vereniging gun je liever je kind(eren). Wat zwaar

weegt is de angst voor het stigma van armoede dat jezelf of je kind zoiTkunnen tref-

fen wanneer men bijv. een zgn. vrijwillige bijdrage voor schoolzaken niet betaalt.

Daarnaast maakt de afhankelijkheid van derden, bijv. de sociale dienst maar ook

wanneer het gaat om vakantie en vervoer datje kiest, voor dan maar niet.

Waar moet de informatie naar toe? Vanzelfsprekend kunt u uw ervaringen anoniem
in de birevenbus gooien op Maanstraat l Hengelo Gld of in de speciale bus in de hal
van de bibliotheek. Voor meer onderbouwing en toelichting zouden wij het op prijs
stellen om een aantal mensen te interviewen, dus als u hiertoe genegen bent wilt u
dan uw naam en adres achterlaten? Houd hierbij in gedachten dat wij voor u als
groep aan het werk willen om het beleid in Hengelo Gld beter en doelmatiger vorm
te geven. Bij ons blijft uw anonimiteit gewaarborgd.
Wilt u meer weten over de werkgroep Vrouw en Visie en haar doelstellingen? Dan
kunt u contact opnemen met Rita Lubbers, tel. 463544.

REGIO BANK SPONSOR S.V. STEENDEREN

De PR-commissie van de S.V. Steenderen en Marti Bulten, plaatselijk filiaalhouder
van de Regio bank in Steendren zijn overengekomen dat de E2 van de S.V.
Steenderen de komende drie jaar in de shirts van de Regio bank spelen

Bel de Maaginfoli jn!
Hebt u steeds weer last

van uw maag? Een

vol, opgeblazen gevoel, brandend

MAAG i
maagzuur of misselijkheid? Weet u LEVER

DARM l

niet precies wat de oorzaak is? STICHTINO

0900 - 20 25 625
(22 cent per minuut)

En hebt u al van

alles geprobeerd?

Bel dan voor het nieuwste infor-

matiepakket de Maaginfolijn van

de Maag Lever Darm Stichting.



Veel vrouwen fietsen vaak met boodschappen of een kinderzi t 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
oversized 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 fietspedalen.
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 /.orgt 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
altijd blijft branden: ook als
do fiets s t i l 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 fietser 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 Ga-.elle beschikt over een eigen testcentnun 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 rcmkracht volautomatisch kan worden gemeten; óók hij 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.


