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't recept mag
u zelf uitzoeken

kipfilet
1 kilo

Vleeswarentrio gebraden kipfilet, filet
Americain, boterhamworst,
(100 gram per soort) samen voor

Ribkarbonade of filetlapjes,
500 grom

Kalfsgehakt, 500 gram

S25

ó25

725
Onze dagreklames:
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

IKfr Hengelose

Toneelvereniging

Voorjaarsuitvoering

zaterdag 10 april

Opgevoerd wordt het blijspel
"De man van het joar"

geschreven door Franz Streicher.

Party centrum Langeler te Hengelo Gld.
aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.00 uur.

JONGEREN WERKGROEP ROEMENIË

houdt m.m.v.

"DE ECHTE BAKKER HEKKELMAN"

weer de jaarlijkse

KRENTEBOLLENA CTIE
de krentebollen worden in Hengelo en in

Keijenborg huis aan huis verkocht

en wel op zaterdag 10 april

koop een zak met 6 krentebollen voor ƒ 4,50

Wie wil er niet natuurli j>-
en altijd direct scherp. Waar u ook k i jk t .

Heeft u voor lezen én voor ver, : ' i l nodig, dan geeft
Varilux u het natuurlijk- /ion terug. Door de zeer nat i ;

directe manier van kijken bieden Varilux bi
kijkcomfort dat geen enkel ander multifocaal glas u kan bic.;
Bovendien krijgt u de unieke Varilux Tevredenheidsgarantie'.

Varilux gla.' orgravering in het glas.

VARILUX
^VA N f S S / L O R

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalatrsal 15 Hengelo Gld. Telefoon 10575) 49 13 74

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

D A'S PAS
VOORDELIG!

PAAL-
WATERPAS
MET 3 LIBELLEN

Uitermate geschikt voor

hst stellen van palen
Heeft een libel voor

horizontaal «n verticaal

stallen.

/IL l ttrnus

795

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

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

Groente en Fruitreclame:
"V

Alle soorten rauwkost, 100 gram 0.98

Blauwe druiven, 500 gram 2.49

Geldig van dinsdag 6 t.e.m. zaterdag 10 april

Woensdagmiddag kunnen de
prijzen van de Chiquita

kleurplaten-aktie worden afgehaald.

Lijst van de winnaars

hangt in de winkel.

Grill Resto Party Service
"Smikkelcorner"

en Café "De Zwaan"

zijn gesloten van 12 tot 15 april
i.v.m. feestelijkheden

16 april zijn wij weer geopend
vanaf 16.30 uur.

H. Waenink.

Uw -tuin mooier, leefbaarder,
intiemer, kleurrijker, sfeervoller,

gezelliger, representatiever,
kortom gewoon beter,

^Hoveniersbedrljf ^^^Ë

EVERS M

E3obbink5traat4,
tel. 0575-441040
fax. 0575 - 442041 A

Ontwerp • Aanleg • Onderhoud



Een nieuw leven
een klein wonder
het klinkt zo gewoon
maar is voor ons zo bijzonder.

Onze dochter

Tirza Elise
is geboren op 30 maart 1999 Om 13.08 uur, weegt
3550 gram en is 49 cm lang

Hans & Luciëlle Kisters-Groot Kormelink

Ickink 12
7255 XR Hengelo Gld.

14.4.1949. 14-4-1999

Ik hoop dan m'n

50ste verjaardag
te vieren!

Harry Waenink

Diegene die geen uitnodiging heeft gehad en
me die dag toch wil komen feliciteren is
vanaf 20.30 uur welkom aan de Spalstraat 3
in Hengelo Gld.

S§>

Zondag 11 april

Jeugddienst
10.00 uur Remigiuskerk

Voorganger: ds. Horjus uit Drempt
Koor: "Reborn" uit Wichmond

Thema: Twijfel

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Keramische
werkplaats
Erik Windig

misschien eens leuk
om te komen kijken?

Tel. (0575)441995
Ook kinderpartijtjes.

vvv hengelo gelderland

Lef op gewijzigde openings-
tijden VVV Hengelo Gld.

Vanaf 6 april 1999 is de VVV
geopend op maandag t/m zater-
dag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Nieuw in ons assortiment:

- De Royal Phone Card: om goedkoop en
gemakkelijk vanuit Nederland nationaal, inter-
nationaal en mobiel te bellen. Met deze kaart
kunt u vanuit huis, de zaak of vanuit de tele-
fooncel vrienden, kennissen of zakenrelaties in
het buitenland zeer voordelig bereiken.

- De Royal Travel Card: Met deze interna-
tionale telefoonkaart kan men vanuit meer dan
90 landen op de wereld internationaal telefone-
ren. Gaat u op vakantie of zakenreis dan hoeft
u alleen maar de Royal Travel Card aan te
schaffen om in het buitenland verzekerd te zijn
van goedkope internationale beltarieven.

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 11 april 10.00 uur, ds. Horjus uit Drempt, Jeugddienst,
kindernevendienst

Goede Herder Kapel

Zondag 11 april 10.15 uur, ds. J Stein
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Zondag 11 april 10.00 uur, mevr. DJ. Rekswinkel
Vrijz. Herv. Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 10 april 19.00 uur, Woord- en Communiedienst
Zondag 11 april 10.00 uur, Eucharistieviering

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: /.aterdags 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 9 APRIL - ZONDAG 11 APRIL

dr. J. Koning, tel. (0575) 461266
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:
7 april, 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-KEUENBORG

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
Dicrenapotheek:
maandag t/m vrijdag
/atcrdag

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.(K) tot 12.00 uur
verder telefonisch bereikbaar tel. 0575-461230

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 1-1-2
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

Kontaktpersgnen: 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
Kciicnbonz: Mw. A. Hakvoort, tel . 462317

Tafeltje Dekje:

Coördinator te Hengelo: Mw. M. Harmsen, tel. 461678
Voor Keijenborg: M w. A van Aken, tel. 462627.

Informatie- en adviespunt voor Ouderen

Kastanjelaan 11, Hengelo Gld. Spreekuur elke maandag van 11 .(K)
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:
Thuis/.orgwinkel 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 uuren
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, txg.g. Slingeland Ziekenhuis, teft)314-329160.
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,(X)-17.00 uur en 18.30-20.30 uur
woensdag 10.00-12.00 u u r e n 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
Reparatievcr/.oeken kunnen telefonisch gemeld worden van

maandag tot en met vr i jdag tussen S.00 en 12.30 uur op
tel.nr. (0314) 62 61 40. Overige /aken: te l . (0314) 62 61 26

Te koop: Dwerggeit,
bruin, 2 jaar oud.
Tel: 0575 464386.

Wie wil ons een halve
dag per week helpen met

het onderhoud van onze
tuin? De Heurne 25,
Hengelo, 0575-463888.

Te leen gevraagd, voor
een expositie rond het
Oranjehuis in de biblio-
theek van Hengelo Gld.:
Oranje-curiosa, zoals
bekers, lepeltjes, borden,
foto's e.d. inl. tijdens ope-
ningsuren biliotheek.

Sterreweg Hengelo Gld.
tel. 0575-463920.

Te huur: voor l of 2 per-
sonen, bovenwoning.

Ruurloseweg 2 Hengelo
Gld. 0575-461484

Te koop metalen

toegangs-hek 2 dlg.

(3.62 m) tel 0575 464685.

Vlaai van de Week

Tiramisu
vlaai

ƒ
echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

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.



KONINGINNEDAG 1999

Ook dit jaar zal er een optocht zijn. Er is geen vast thema. Iedereen is vrij in zijn
keuze van de zijn onderwerp. Wie met een versierde wagen komt krijgt startgeld.
Net als andere jaren zien wij graag groepjes kinderen of individuelen op een leuke
manier meedoen aan de optocht. Van harte welkom.
Verenigingen uit Hengelo kunnen op Koninginnedag met een kraam op het feest-
terrein gaan staan. Men kan bijv. iets gaan verkopen of de bezoekers spelletjes laten
doen. Elk initiatief is welkom. Op deze manier kunnen ze een aardige cent voor hun
verenigingskas verdienen. Wie interesse heeft kan kontakt opnemen met de heer
A. J. v.d. Velde, tel. 463026. Graag z.s.m. opgeven.
De kinderspelen zijn elk jaar een succes en dat is mooi, want kinderspelen horen bij
Koninginnedag. Maar er dreigt een tekort aan medewerkers bij de kinderspelen. Een
uurtje helpen bij de kinderspelen, dat moet toch kunnen. Helpt u mee? Bel dan even
C. van Staalduinen, tel. 463984. Dit jaar voor het eerst op Koninginnedag een Dart-
tournooi. Deelnemers moeten minimaal 13 jaar oud zijn en maximaal 18 jaar. Men
kan zich opgeven bij Richard Giezen van 't Hoekje en bij Herbert Hekkelman. Daar
liggen deelnameformulieren klaar.

EXPOSITIE ROND ORANJEHUIS

Ter gelegenheid van Koninginnedag en de 90e verjaardag van h.k.h. prinses Juliana
heeft de tentoonstellingscommissie van de bibliotheek in Hengelo Gld het voorne-
men een expositie rond het Oranjehuis in te richten.
Als aanvulling op diverse boeken en albums uit eigen en particulier bezit en al ter
beschikking gestelde Oranje-items zoals lepeltjes, bekers, glazen, borden, foto's e.d.
zou de commissie voor deze tentoonstelling ook graag Oranje-curiosa van inwoners
van Hengelo en omstreken voor korte trijd te leen krijgen.
Sinds kort staan er in de bibliotheek drie (afsluitbare) vitrines, zodat te bezichtigen
voorwerpen niet alleen zo goed mogelijk tot hun recht komen, maar ook met een
gerust hart geleend en te leen gevraagd kunnen worden.
Wilt u iets ter beschikking stellen voor de tentoonstelling (die van 26 april t.e.m. 14
mei a.s. te bezichtigen zal zijn) dan nemen we dat graag van u in ontvangst tijdens
de openingsuren van de bibliotheek aan de Sterreweg te Hengelo Gld (tel. 463920).

BEWONERS VAN AAN- EN INLEUNWONINGEN DE BLEUKE GAAN GELD INZAMELEN
Op woensdag 14 april van 13.30 tot 16.30 uur zal er een grote actiemiddag worden
gehouden om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Met dit geld wil het zorgcentrum
De Bleijke namens de bewoners van het centrum en de aan- en inleunwoningen
bomen gaan adopteren aan de Regelinklaan. Het is de bedoeling dat het een gezel-
lige middag gaat worden, waar iedereen die de Bleijke en de Regelinklaan een warm
hart toedragen, van harte welkom zijn. Er zal die middag van alles te zien en te
horen zijn voor zowel jong als oud. De dames Koops zullen verschillende keren
korte optredens houden. Mevr. T. Sanders zal vooreen gezellige achtergrond muziek
op de piano zorgen. Er zullen verschillende stands staan van o.a. Vereniging
Natuurbehoud Achterhoek, Bomenstichting en de Bosbouwschool (de aanwezig-
heid van deze stands is nog onder enig voorbehoud) Er zullen spelletjes staan die
door jong en oud gespeeld kunnen worden en waar leuke prijsjes mee te verdienen
zijn. Voor de jongsten is er de gelegenheid om zich te laten schminken. Ondertussen
kunt u van een lekker kopje koffie met een verse wafel genieten. Tevens zullen er
die middag ook nog slaatjes te koop zijn. Dit alles in een sfeerrijke ruimte die zoveel
mogelijk aangepast word aan het thema en waar tevens een expositie van de heren
Luesink gehouden wordt, met als onderwerp foto's en schilderijen van bomen en
landschappen die u die middag bewonderen kunt.

DAMNIEUWS

Onderlinge competitie: E. Hoebink-D. Walgemoet 2-0, J. Heijink-A. de Greef 1-1.
H. Tekelenburg-W. Eijkelkamp 1-1, H. Lansink-A. Groot Kormelink 0-2, B.
Goorman-J. Wentink 1-1, H. Luimes-B. Harkink 2-0, H. Zonnenberg-H. Vos 0-2, J.
Luiten-R. Beening 0-2, Y. Schotanus-G. Botterman 1-1.
Standen:
Groep A l H. Luimes 13-21, 2 E. Hoebink 12-18, 3 A. de Greef 14-18
Groep B l J. Heuvelink 12-17, 2 B. Harkink 16-16, 3 D. Walgemoet 15-14
Groep C l Y. Schotanus 14-21, 2 R. Beening 18-19, 3 W. Eijkelkamp 14-16
Groep D l B. Goorman 18-20, 2 G. Botterman 10-14, 3 A. Groot Kormelink 13-13.
In de laatste ronde van het persoonlijk kampioenschap van Oost Gelderland welke
werd gespeeld in Almen, waren er nog een aantal barrages nodig. In de eerste klas-
se was o.a. J. Heijink die gelijk stond met C. Fung, lid van de Doetinchemse dam-
ver. In deze barrage die versneld werd gespeeld (50 zetten per uur, normaal 50 zet-
ten per 2 uur) kwam geen beslissing zodat er een tweede partij volgde met nog min-
der tijd (50 zetten per 30 min.). Nadat deze ook geen beslissing had gebracht werd
er een sneldamwedstrijd gespeeld met 10 min. per persoon en toen trok C. Fung de
winst naar zich toe en werd zij kampioen en werd J. Heijink 2e. In de 2e klasse
moest er nog beslist worden om de 2 t.e.m. de 4e plaats. Hier werden geen barrage-
wedstrijden gespeeld, maar werd afgesproken dat de eindranglijst van de computer
de beslissing geeft. B. Harkink werd hierdoor 3e in de 2e klasse en gaat evenals J.
Heijink naar de Gelderse finale die begint op 17 april in Huissen. Ook R. Beening
is van de partij omdat hij al was geplaatst vanwege teweinig deelname bij de juni-
oren.

voor 'n toekomst zonder complicaties

Geefsvoor
6dfabetes

Diabetes (suikerziekte) kan leiden tot complicaties, zoals bv nieraandoeningen.

Hierdoor kunnen de nieren het laten afweten. Dialyse of niertransplantatie is dan

noodzakelijk. Onderzoek moet een oplossing brenqen voor diabetes en bijkomende

complicaties. Geef dit onderzoek dat extra zetje in de rug.

Voor 'n toekomst zonder complicaties.

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

0

Keurmerk voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding.

GIRO 5766

Het gemeentehuis van Hengelo Gld was maandag-
avond 29 maart de plaats, waar de uitreiking van de
gemeentelijke erepenningen geschiedde.

Al bijna traditie is het dat individuele leden of teams
van de S.V. Willem Teil in zo'n huldiging betrokken
worden. Ook dit jaar weer, maar zij waren het niet
alleen. Torleif Hartelman, Nederlands kampioen wég-
race in de Supersport 600, viel ook de erepenning ten
deel voor zijn grote prestatie van afgelopen jaar.
Wethouder van Petersen die in zijn toespraak inging
op de criteria die gelden voor de uitreiking, was ver-
heugd weer zulke kampioenen te kunnen ontvangen.
Als eerste was Benno Groot Bramel aan de beurt die
als Nederlands kampioen junioren schieten een hele
goede prestatie leverde bij de verschillende houdin-
gen. Vervolgens was Herbert Memelink als vertegen-
woordiger van een team van Willem Teil aan de beurt
om in een huldiging betrokken te worden.
Bij de huldiging van Torleif Hartelman bleef dhr. van
Petersen even stilstaan bij het feit, dat hij vroeger een
groot bewonderaar van vader Bennie Hartelman was
geweest . Ook Bennie Hartelman ontving al eens de
erepenning. De appel valt niet ver van de stam, aldus
wethouder van Petersen, die vervolgens Torleif de ere-
penning omhing. Ook de delegaties van KNMV en
Hamove werden bedankt.
Torleif Hartelman is als kampioen de te kloppen man
tijdens de int. wegraces van zondag 25 april a.s. op cir-
cuit Varssel-Ring te Hengelo Gld. Dit jaar zijn de
altijd spectaculaire zijspannen ook weer van de partij.

GEMEENTELIJKE EREPENNINGEN UITGEREIKT
Op de foto: Torleif Hartelman feliciteert Benno Groot Bramel, terwijl Herbert Memelink lachend toekijkt.



VEILIC
VERZEKERD

OPWEC

BROMFIETSPREMIES (per l mei 1999)

Fiets met hulpmotor (Spartamet en ELO-bike) _ v.a.

Snorfiets _ _ v.a.

v.a.

_ v.a.

v.a.

Automaat en snorscooter

Bromscooter _

Bromfiets met versnelling

Memeli
B

155,-

Assurantiën en financiële diensten

Spalstraat l l Hengelo Gld.Tel. (0575) 46 15 21

Weg met uw oude bestek!

tijdelijk inruilkortingen tot maar liefst 50%
Tijdens de grote Gero Bestek Inruilaktie is echt kwaliteitsbestek van Gero ongelofelijk
voordelig. Als u uw oude bestek inlevert, geven wij u tot 50% inruilkorting op uw nieuwe
bestek. U heeft keuze uit maar liefst drie topmodellen uit onze collectie; Scala, Vita en Forli.
Per stuk, per couvert of per complete cassette. Zo kan uw voordeel oplopen tot ƒ 1.100,- op
de aanschaf van uw nieuwe bestek. Kom snel naar onze winkel en kijk hoe voordelig het
schitterende Gero bestek nu is. Deze aanbieding is uiterlijk tot 30 juni 1999 geldig. Aanbiedingen gelden zolang
de voorraad strekt. Model- en prijswijzigingen voorbehouden.

INRUILKORTINGEN TOT 50% KRIJGT U BIJ

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD
VERLICHTING

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld - Tel. 0575-461215

Lekker voordelig
van uw eigen slijter

EELAART
jonge
jenever Keijenborgse

kruidenbitter

18.'95

95 PASSOA
The passion drink

19?5

KWV
pinotage
Zuid-Afrika, rode
Pinot Noir-druif

95

Pullen / pijpjes

18195

aanbiodingon gokjig tot 3 mol 1999

S L I J T E R I J

DE SMID

o
Voorjaar:

tijd voor uw tuin
• VRUCHTBOMEN

• CONIFEREN

•LAANBOMEN

• ROZEN

• VASTE PLANTEN

• SIERHEESTERS

• COMPOST

• TUINTURF

• BOOMSCHORS

VIJVERGROND

GAZON GRASZAAD

VELDKEIEN

OOK VOOR EEN KADOBON KUNT U BIJ ONS TERECHT

Boomkwekerij - tuinaanleg
Hoveniersbedrijf

^HALFMAN
Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461424

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



VVV HENGELO GLD BLIJ MET KOMST ACHTERHOEKS MUSEUM 1940-1945

Als VVV Hengelo Gld zijn wij erg blij met het initiatief voor vestiging van het Achterhoeks
Museum 1940-1945 in het dorp. Dit voegt niet alleen een extra toeristische attractie toe aan
ons werkgebied, maar voorziet tevens in een overdekte attractie bij slecht weer. Wij zullen
daarom als VVV het museum '40-'45 graag bij een ieder, maar bij de toerist in het bijzonder
aanprijzen aan de balie van het VVV kantoor en via ons promotiemateriaal. Wij wensen de
stichting Achterhoeks Museum '40-'45 een goede en bezienswaardige toekomst toe.
Met vriendelijke groet.
Namens het bestuur en de vrijwilligers(sters) van de VVV Hengelo Gld,
F. Atema, Voorzitter.

DE STAND VANZAKEN I.V.M. HET ACHTERHOEKS MUSEUM 1940-1945

Hoe gaat het op dit moment met de voortgang van het museum. Dit is wellicht één van de
meest gestelde vragen aan de diverse bestuursleden in hun omgeving. Wij willen u daarvan
graag op de hoogte houden en dat doen we normaliter via onze nieuwsbrief. Dezewordt een
aantal malen per jaar onder de donateurs verspreid. Met de mogelijkheid die de heer K.
Lubbers van het weekblad De Reclame ons nu biedt met deze pagina, geven we de lezers van
de Reclame graag een keer een kijkje achter de schermen in de hoop dat ze wellicht ook dona-
teur willen worden.
Eind vorig jaar is het bestuur begonnen om een ondernemingsplan te schrijven voor de huis-
vesting van de collectie van het Achterhoeks Museum 1940-1945 in het centrum van Hengelo
Gld. Er is enorm veel tijd en energie geïnvesteerd in dat plan, omdat een dergelijk onderne-
mingsplan een soort geleidebrief is naar de diverse overheidsinstellingen en andere geldvers-
trekkers of subsidiefondsen. Wanneer een instantie, bedrijf of persoon geld in de stichting
investeert hebben ze het recht om te weten hoe en waarvoor het gebruikt gaat worden. Met
deze pagina hoopt het bestuur dan ook vooral particulieren en bedrijven te interesseren in het
museum.
Er is o.a. een aanvraag voor subsidie naar de provincie Gelderland gegaan en dezewordt nu
ondergebracht in een nieuw te vormen fonds binnen de provincie. Dit betekent dat alles
opnieuw moet worden aangevraagd in samenspraak met de gemeente Hengelo Gld. Op zich is
het goed dat er nog steeds een gelegenheid is om een subsidie aan te vragen. Een nadeel is dat
we nu weer een aantal maanden verspeeld hebben en nog langer moeten wachten. Het ziet er
naai uit dat het museum op zijn vroegst eind 1999, maar veel waarschijnlijker pas voorjaar
2000 zal openen. Het is erg jammer, maar zonder financiën kan het bestuur niets beginnen.
Geduld is een schone zaak. De voormalige bakkerij moet hier en daar aangepast worden, te
denken valt daarbij aan vervanging plafond, aanpassing verlichting, een nieuwe toiletgroep,
beveiliging, klimaat apparatuur, enkele nieuwe doorgangen en vele kleine dingen. Sponsors en
donateurs zijn van levensbelang voor het welslagen van onze plannen en het bestuur hoopt dat
al le belangstelling, die er altijd vanuit de bevolking is getoond, ook wordt omgezet in aanmel-
dingen voor donateur of sponsor. Donateur bent u al vanaf f 25.— per jaar. U mag uw bijdra-
ge overmaken op Rabobanknr. 3274.44.312 of Postbanknr. 1315569. Beide t.n.v. Stichting
Achterhoeks Museum 1940-1945 te Hengelo Gld onder vermelding van donateur 1999. U
krijgt dan vanzelf bericht en een nieuwsbrief. Voor informatie m.b.t. sponsoring kunt u contact
opnemen met J. Kreunen, tel. 0575-463942.
Het bestuur dankt u voor de aandacht en ziet uw reacties graag tegemoet.

HKT BESTUUR VAN DE STICHTING ACHTERHOEKS MUSEUM 1940-1945

v.l.n.r.: K. Garssen, P. Harmens, J. Kreunen, W. Hermans, A. Zilvold

De Stichting Achterhoeks Museum 1940-1945 te Hengelo Gld heeft sinds het najaar van 1998
een geheel vernieuwd bestuur. Er is gekozen voor een breed opgezette leiding van de stichting.
De diverse bestuursleden hebben ieder hun eigen specialisatie en zijn daardoor goed toegerust
voor hun taak. De voorzitter is nu Paul Harmens (35 jaar) uit Zwolle. Hij zit al een aantal jaren
in het bestuuren is tevens de oprichter van de collectie /wolle 18940-1945. Zijn daarin inge-
brachte verzameling documenten is vooral gericht op Zwolle, maar is daarnaast één van de
grootste en meest complete collecties op het gebied van het verzet en de falsificatie in
Nederland in de oorlog.
De secretaris is Willy Hermans (42 jaar) uit Hengelo Gld, die in het verleden de Hengclose
voetbal fanaten "alle hoeken van het veld" liet zien. Als auteur en amateur archivaris met
grote interesse voor de Tweede Wereldoorlog een uitermate geschikte secretaris..
Voor de financiën is Arthur Zilvold (39 jaar) uit Hengelo Gld verantwoordelijk. Als krediet-
analist bij de Rabobank een specialist op zijn terrein.
Voor het behoud en beheer van de verzameling is Kristian Garssen (26 jaar) uit Joppe (Gorssel)
tic aangewezen man. Hij heeft /ijn studie voor Museoloog aan de Reinwardt Acedemie te
Amsterdam met succes gevolgd en is dus gediplomeerd medewerker.
Het v i j f d e en laatstebestuurslid is Jean Kreunen (35 jaar) uit Hengelo Gld. Grondlegger van de
collectie en oprichter van de Stichting Achterhoeks Museum 1940-1945. Hij is verantwoorde-
lijk voor de inrichting van het museum en verzorgt de public relations.
Tenslotte wil het bestuur Fred Hofman noemen die als onafhankelijk adviseur tijdens het
maken van het ondernemingsplan veel heeft betekend en hopenlijk nog betekenen zal in de
toekomst. Een groep enthousiaste mensen die zich in willen zetten voor het museum.

HET ONTSTAAN EN DE PLANNEN VOOR DE TOEKOMST

Jean Kreunen heeft in de loop der jaren een grote collectie met materialen uit de oorlog ver-
zameld. Een collectie die het waard is om in een permanente expositie gepresenteerd te wor-
den. Daartoe wil het bestuur de voormalige bakkerij Kreunen verbouwen. In het museum
komen dan diorama's, vitrines en andere presentatiemiddelen om een en ander te exposeren.
Deze opzet was in vorige jaren al een groot succes toen het museum tijdelijk gevestigd was in
het oude AH pand van Wansink.
Daarnaast zijn er plannen voor wisselexposities, tijdelijke tentoonstellingen één of twee eve-
nementen per jaar. Ook leskoffers en lesbrieven voor scholen staan op het verlanglijstje. De
kelder terugbrengen in de staat van een authentieke luchtschuilkelder is een project wat bij vol-
doende financiële middelen zal worden gerealiseerd. Op het gebied van documentatie zijn er
ideeën voor een bibliotheek, publikaties, archiefvorming en interviews. Dit alles met betrek
king tot de oorlog zoals die in Hengelo en de Achterhoek beleefd werd. Hoofdzaak blijft uiter-
aard de collectie zelf, die verder uitgebreid en verbeterd zal worden. Zodat Hengelo een cul-
turele trekpleister van formaat binnen de grenzen krijgt. Alle plannen van het bestuur zijn uit-
sluitend te realiseren met de steun van de hele Hengelose bevolking en steun uit de regio.
Zonder vrijwilligers op allerlei gebied en zonder donateurs kunnen wij het ook niet.

WOLBORGH PROJECTONTWIKKELING B.V. SPONSORT MUSEUM 1940-1945

Gerrit Hulshoff, directeur van Wolborgh projectontwikkeling, overhandigt de cheque

van f5000.— aan bestuurslid Jean Kreunen van het Achterhoeks Museum 1940-1945.

Het bestuur van de stichting was buitengewoon verrast toe de heer G. Hulshoff van Wolborgh
projectontwikkeling te kennen gaf het Achterhoeks Museum 1940-1945 financieel te willen
steunen. Een dergelijke sponrttane reactie is een geweldige stimulans voor het bestuur om de
schouders er nog eens extra onder te zetten. G. Hulshoff legt uit wat Wolborgh heeft doen
besluiten om het museum 1940-1945 te kiezen: Normaal zijn we zeer spaarzaam in het vers-
trekken van sponsorgelden, maar voor het museum hebben de volgende motivatie:
* de waardering en bewondering voor de onuitputtelijke inzet en energie die het bestuur van

het museum en dhr. J. Kreunen in het bijzonder, in de afgelopen jaren aan de dag heeft
gelegd om haar ideaal te verwezenlijken.

* de gemeente Hengelo Gld op het gebied van recreatie en cultuur zeker gebaat is bj een inte-
ressante trekpleister waarmee, evenals reeds bestaandeattracties, misschien landelijke bekend-
heid gehaald wordt.
* het museum juist door haai specifieke regionale collectie een duidelijke aanvulling geeft op

de bestaande musea die de jaren '40-'45 meer vanuit landelijk oogpunt bezien.
* een aanzet geven voor andere bedrijven om een breder financieel draagvlak te creëren.
* Hengelo Gld over een museum kan beschikken dat de herinnering aan de gebeurtenissen in

de Achterhoek in de jaren '4()-'45 in stand houdt.

Wij wensen het bestuur alle succes toe.

Met vriendelijke groeten, G. I. Hulshoff, directeur

WIE O WIE

heeft nog spullen, documenten of andere dingen uit de oorlog.
Het maakt niet uit in wat voor staat het verkeert, maar gooi niets

weg en laat het ons gebruiken in de collectie.
Vraag vrijblijvend informatie en we komen graag even bij u

langs zonder verplichtingen.

Bel collectiebeheerder Jean Kreunen, 0575-463942,
Marktstraat 6, 7255 CA Hengelo Gld.

Het bestuur van de Stichting Achterhoeks Museum 1940-12945 kan u
deze pagina aanbieden dankzij de medewerking van weekblad:

De Reclame van drukkerij Wolters te Hengelo Gld.

STEUN HET ACHTERHOEKS MUSEUM 1940-1945,

WORDT DONATEUR!!

Rabobanknr. 3274.44.312 of Postbank nr. 1315568, al vanaf f 25.-
t.n.v. Stichting Achterhoeks Museum 1940-12945 te Hengelo Gld.



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 PRIJS ƒ 7.50

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand-1
Vloertegels
Sanitair ~|

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

VERPLEEGKUNDIGE

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

voor de vakantie-

weken van het

Nederlandse

Rode Kruis

BEL VOOR MEER INFO:

070-4455863

kies voor Memisa

Giro 5657

Bel voor meer informatie de afdeling Communicatie: oio - 206 46 66

Klokken voor
ieder interieur

l!EO
Bloemenboetiek

Zelhem
Doetinchem
Varsseveld

zoekt naar een:

WlJNBERGEN
Bloemenverkoopkas

Hengelo Gld.

enthousiaste binder m/v
Moet over goede contacuele eigen-
schappen beschikken en flexibel zijn,
met ervaring en leeftijd ± 22 jaar.

Stuur je sollicitatie
en c.v. naar:

Postadres:
Hengeloseweg 6
7021 ZT Zelhem
Tel. 0314625553

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BELUITDEWEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461806

Erkend rayonmonteur Candy Ned.
Candy voor Wassen Koelen Koken

Word maanddonateur voor f 25,- per maand

Voor a/ uw

handels

onder andere:

Briefpapier

Visitekaartjes

Enveloppen

Enz.

LET OP - LET OP - LET OP
Verzilvering Vakantiebonnen

voor de land- en tuinbouw
woensdag 14 en donderdag 15 april

na 18.30 uur bij
Bij E. Wentink, Het Karspel 30
Hengelo Gld. Tel 0575 462104.
Namens: CNV Bedrijvenbond

U I T E R W E E R D
D R U K W E R K

de

» Uiterweerd drukwerk v.o.f.
• Kampstraat 13, 7255 XC Hengelo Gld.
• Telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 50lfe

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

Peugeot Service
vakkundig • vertrouwd

Voor een aantal veel voorkomende

werkzaamheden hanteren wij all-in

Pakketprijzen.

Inclusief een vol jaar garantie op onderdelen én

arbeidsloon!

UITLATEN vanaf NLG

Achterdemper voor Peugeot 205
inclusief montage en BTW!

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

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT. PEUGEOT
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POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM

(Hummelo en Keppel, Hengelo en Zelhem)
24 t.e.m. 29 maart 1999
Regelmatig blijkt dat jeugdige rijbewijsbezitters nog maar net in het bezit zijn van een rij-
bewijs en dan meteen al de snelste auto kopen. Zonder over de nodige rij-ervaring te
beschikken, meent men deze auto wel onder controle te kunnen houden. Helaas gaat het
vaak mis. Voor deze categorie rijbewijsbezitters is het beter om te beginnen met een auto die
niet zo veel vermogen in zich heeft. Aan de ouders dan ook de vraag om daar wat aandacht
aan te besteden.
Het is gebleken dat bromfietsbezitters die het bromfietscertificaat nog niet bezitten, toch met
de bromfiets gaan rijden naar bijvoorbeeld de theorie-avonden. Hier zal in de toekomst op
worden gelet.
Woensdag 24 maart: Op de kruising van de Raadhuisstraat met de Kervelseweg vond tus-
sen twee personenauto's een ongeval plaats met als gevolg materiële schade. Bij het afslaan
naar rechts kwam een bestuurder te veel op de weghelft voor tegemoetkomend verkeer.
Op de Dorpsstraat te Laag Keppel werd een regenpijp vernield.
Op de Vordenseweg te Hengelo werd een snelheidscontrole uitgevoerd. Van de 480 passan-
ten reden 54 bestuurders te hard. De hoogste snelheid bedroeg 132 i.p.v. 80 km/u.
Donderdag 25 maart: Bij een winkel aan de Spalstraat te Hengelo ging het alarm af door
een bedieningsfout.
Op de Zelhemseweg te Hummelo schoof tijdens het rijden een steunpoot van een vrachtau-
to uit. Deze raakte vervolgens een tiental bomen en een verkeersbord.
Op de Dorpsstraat en Varsseveldseweg te Halle moest de brandweer in actie komen in ver-
band met een spoor van dieselolie op het wegdek.
Vrijdag 25 maart: De bestuurder van een personenauto kwam zich melden omdat hij op de
parkeerplaats van een supermarkt aan de Raadhuisstraat te Hengelo een andere auto had aan-
gereden. De benadeelde partij heeft zich nog niet bekend gemaakt.
Op de Doetinchemseweg te Zelhem vond een aanrijding met materiële schade plaats. De
bestuurder van een brommobiel reed vanaf een uitrit de Doetinchemseweg op en werd daar
aangereden door een personenauto. De bestuurder van de brommobiel is een bloedproef
afgenomen. De uitslag hiervan is nog niet bekend.
Aan de Meeneweg te Zelhem werd namens een boer door een loonbedrijf een sloot gegra-
ven op het land van die boer. Hierbij werd zo dicht langs een houtwal gegraven dat de wor-
tels daarbij vrij kwamen te liggen. Het bedrijf is gesommeerd de sloot te dempen.
Bij een bedrijf aan de Gompertsdijk te Hengelo werd een bekeuring uitgeschreven voor het
illegaal verbranden van afval.
Een tweetal posters die aan bomen in Zekllhem waren gespijkerd zijn verwijderd. Via de
gemeente zal deorganisatie worden aangeschreven over het feit dat dit niet toegestaan.
Een snelheidscontrole op de Rijksweg te Hoog Keppel. Van de 1426 passanten reden 24

bestuurders te hard. De hoogste snelheid bedroeg 114, i.p.v. 80 km/u.
Zaterdag 27 maart: Een alarmmelding bij een bedrijfin Zelhem bleek gelukkig loos te zijn.
Op de Wehlsedijk te Eldrik vond een aanrijding plaats, waarbij een gewonde viel. Een per-
sonenauto haalde een tractor in en kreeg daarbij te maken met een tegenligger. Een frontale
aanrijding volgde, waarbij de tegenligger slachtoffer werd en grote materiële schade ont-
stond.
Een uiltje die meende net als een kraai in de schoorsteen te kunnen kruipen van een woning
aan de Halseweg te Zelhem, werd op vakkundige wijze door de dierenambulance gered en
opgelapt.
In de avonduren is een oriënterend bezoekje gebracht bij de jeugddisco te Hengelo. Deze
disco, bedoeld voor de jeugd van 14 tot 18 jaar, wordt nog niet zo druk bezocht. Mogelijk
moet er wat meer bekendheid aan worden gegeven. Men had de zaak keurig voor elkaar.
Zondag 28 maart: Een inbraakmelding bij een woning in Hummelo bleek gelukkig loos te
zijn.
Op de Doetinchemseweg te Zelhem vond een aanrijding plaats met materiële schade. Achter
elkaar rijdend had de tweede personenauto te Iaat in de gaten dat de eerste afremde.
Op de Heijinkweg te Zelhem moest een personenauto uitwijken voor een overstekend dier,
waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. De auto slipte en kwam op de kop
in het weiland terecht. Materiële schade was het gevolg.
Op de Veldweg te Drempt kwam de bestuurder van een bromfiets te vallen, nadat hij vrij
plotseling hard moest afremmen, omdat hij geen voorrang kreeg van een andere bromfiets-
bezitter. Deze tweede bromfietsbezitter is niet gestopt.
Op de Bleekstraat te Hengelo vond een aanrijding plaats tussen de bestuurder van een per-
sonenauto en een daar op het trottoir staande jongen. De jongen hield aan deze aanrijding
een verbrijzeld been over. De personenauto, vermoedelijk een beige Golf, is na de aanrijding
doorgereden zonder zich bekend te maken. Een onderzoek naar deze bestuurder loopt nog.
Op de Schaepmanstraat te Zelhem werd een dronken man aangetroffen. Hij met een proces-
verbaal openbare dronkenschap naar huis gebracht.
Een achtervolging van een personenauto eindigde in Didam. Volgens informatie hadden de
inzittenden van deze auto een inbraak gepleegd in Emmerich. De inzittenden zijn aange-
houden.
Maandag 29 maart: Op de kruising van het fietspad Terborgseweg/Doetinchemseweg te
Zelhem vond een aanrijding met materiële schade plaats. Een bromfietser op4iet fietspad
verleende geen voorrang aan een personenauto.
Op de kruising van de Doetinchemseweg met de Brinkweg te Zelhem vond een aanrijding
plaats tussen twee personenauto's. Het niet verlenen van voorrang was de oor/aak.
Op de Aaltenseweg te Zelhem vond werd een overstekende ree aangereden door een perso-
nenauto. De ree overleed terplaatse.
Bij een electrozaak in Hengelo werd tijdens de openingstijden twee schemerlampen wegge-
nomen.
Op de Kruisbergseweg wilde iemand vervroegd Pasen vieren, aangezien hij de berg snoei-
hout van het jaarlijkse paasvuur al had aangestoken. De brandweer bluste de brand.
Een snelheidscontrole op de Torenallee te Hummelo. Van de 283 passanten reden er 18 te
hard. De hoogste snelheid was 106, i.p.v. 80 km/u.

Firma Besselink steunt Ronald McDonald Kinderfonds

GROTE GERO BESTEK INRUIL-ACTIE

De fa. Besselink aan de Raadhuisstraat te Hengelo Gld doet mee aan de grote Gero
bestek inruil-actie. Deze actie is vorige week van start gegaan en duurt nog tot eind
juni. De spectaculaire inruil-actie van vorig jaar was een groot succes. Er werd voor
25.000 gulden aan oud bestek door klanten bij winkels ingeleverd. Een bedrag dat
door Gero nog eens werd verdubbeld. De onnoemelijke hoeveelheden ingeruilde
oude vorken, messen, lepels en dergelijke hebben het mogelijk gemaakt een goed
doel te steunen met ons aller inzet.
Doordat Nederland massaal op deze actie reageerde en oud bestek inruilde voor
nieuw bestek tegen zeer aantrekkelijke kortingen, heeft Gero dit jaar opnieuw beslo-
ten met een enorm inruil-actie met inruilkortingen tot 50% haar klanten de moge-
lijkheid te bieden niet alleen zelf te profiteren, maar wederom een fors geldbedrag
bij elkaar te krijgen ten behoeve van zieke kinderen. Voor 1999 heeft Gero gekozen
voor het Ronald MDonald Kinderfonds. Dit fonds biedt een thuis ver van huis voor
ouders van ernstig zieke kinderen, zodat zij tijdens ziekenhuisopnamen toch dicht
bij elkaar kunnen zijn.
Om aan ieders smaak en budget tegemoet te komen en zo iedereen de kans te geven
mee te doen, geldt de inruil-actie voor drie uiteenlopende bestekken uit Gero's even-
wichtige collectie. De inruil-actie geldt voor het moderne mat gezandstraalde bestek
van Scala, voor het slanke fraai gevormde Vita en voor het hoogglanzend gewelfde
Forli. Zie ook de advertentie van de fa. Besselink uit Hengelo Gld in deze krant.

TENNISVERENIGING KEISLAG

Het tennisseizoen van tennisver. Keislag nadert weer. In het voorjaar breekt de tijd
aan om weer lekker buiten te sporten. Had je altijd al wel willen tennissen, maar het
is er nog steeds niet van gekomen? Meld je aan om deel te nemen aan een nieuw ini-
tiatief van Keislag.
Jong of oud, alleen of met z'n tweeën, je mag in de beginnersgroep gedurende 5
weken samen met anderen onder begeleiding van ervaren spelers komen tennissen.
Een racket en tennisballen zijn beschikbaar. Het is uiteraard mogelijk je daarna op
te geven voor les om je opgedane ervaring en enthousiasme niet verloren te laten
gaan.
Wijn een heel actieve vereniging met volop tennismogelijkheden binnen de vereni-
ging, variërend van recreatief tennissen tot deelname aan allerlei tournooien zoals
het openingstournooi, de clubkampioenschappen enkelspel voor junioren, de nazo-
mercompetitie 40+ teams, de ladieday en debokkendag. je kimt natuurlijk vanuit de
vereniging delnemen aan de KNLTB-competitie om regionaal te wedijveren met
leden van andere verenigin gen.
Ervaar zelf welke mogelijkheden TV Keislag biedt voor tennisplezier op elk niveau.
Informatie bij Carina te Stroet, tel. 0575-46366.

TOUR DE AEROFITT

Binnenkort kun je met z'n tweeën een strijd aangaan op de cardio-fietsen. Er komt
een nieuwe fiets bij en dezewordt gekoppeld aan een reeds aanwezige fiets. Je kunt
dan met z'n tweeën in een wedstrijd die je levert* op de beide display's volgen. Dus
daag vast iemand uit en ga de strijd met elkaar aan.

DAGBOOTTOCHT DE ZONNEBLOEM

Op maandag 31 mei a.s. houdt de vereniging De Zonnebloem haar jaarlijkse dag-
boottocht voor Hengelo, Keijenborg en omstreken. Deelname is bedoeld voor oude-
ren, gehandicapten en hulpbehoevenden, vooral ook rolstoelpatiënten, komen hier-
voor in aanmerking. Verpleging en dokter zijn aan boord aanwezig, het vertrek is
vanuit Deventer, nl. vanaf De Worp/Bolwekseweg.
De vertrektijd is 9.30 uur en men wordt om 17.00 uur terug verwacht. De kosten zijn
f 32.50 p.p. incl. diner,consumpties en ontspanning.
Vanaf De Bleijke vertrekt een bus naar Deventer, kosten f 5.— p.p..
Belangstellenden kunnen zich opgeven voor 18 april bij R, Veerink, tel. 461398 of
B. Wentink, tel. 463013.

SALOPETTE HOUDT WEER EEN ZOMERKLEDINGBEURS

Zaterdag 10 april 199 is er een kledingbeurs voor 2e hands dames- en kinderkleding
in het gebouwvan muziekver. Union aan de Hummeloseweg 39 te Zelhem. Kleding
kan worden ingebracht op vrijdag 9 april van 15.00 tot 20.00 uur. Inschrijfgeld 2.50
p.p. De kleding moet wel schoon, draagbar en eigentijds zijn. Per persoon mag men
maximaal 10 stuks dameskleding en 20 stuks kinderkleding in de m aten 86 t.e.m.
176 brengen. De verkoop is op zaterdag 10 april van 10.00 tot 12.30 uur. Het afre-
kenen en teruggave van niet-verkochte kleding is op maandag 12 april van 13.15 tot
14.15 uur. Eveneens in bovengenoemd gebouw. Het veschil tussen in- en verkoop
(10%0 gaat na aftrek van de ge,maakte kosten naar een goed doel.
Voor nadere informatie kan men terecht bij R. Maandag, 0341-622245 of
D. Kempers, 0314-641429.

CONCERT OOST GELDERS SYMPHONIE-ORKEST

Zaterdag 10 april concerteert het Oost Gelders Symphonie orkest in de Bizetzaal
van de muziekschool te NDoetinchem.
Solist in het concert van Edvard Grieg, is de jonge Nederlandse pianist Wouter
Bakker, die door zijn optredens tijdens concoursen al enkele malen is onderschei-
den. Momenteel studeert hij aan het Amsterdams conservatorium bij Haklon
Austbo.
Onderleiding van Alexander Geluk speelt het orkest voorts de Eerste symfonie van
de Deense componist Niels Gade, een tijdgenoot van Mendelssohn.
Het concert begint om 20.15 uur, de entree bedraagt f 15.— (CJP/Pas 65= f 12.50).
Kaarten zijn te koop bij de leden en aan de zaal.



Fiets je fit!
de sportschool. De zogenaamde cardio-
a p p a r a l u u r in tic f i tness r u i m t e i s hier
gesch ik t voor. Naast de 'hometrainer ' (de

Fietsen is goed voor de conditie.

Net als bijvoorbeeld joggen

behoort fietsen tot de 'duurspor-

ten'. Duursporten verlagen het

risico op hart- en vaatziekten aan-

zienlijk: het cholesterolgehalte

daalt en de hartspier wordt ster-

ker. Daarnaast stimuleren duur-

sporten de longen. Het aantal

rode bloedlichaampjes neemt toe,

waardoor er meer zuurstof kan

worden opgenomen. Dat maakt

dat u zich fitter voelt!

Hel Mngelse woord voor f ie tsen is 'eyelc' .
Het woord /egt het al: fietsen is een cycl i -
sche of tewel rondgaande beweg ing . Dat
m a a k t llctssport minder hiessuregevoelig
dan andere sporten. Het l ichaam wordt n ie t

plotsel ing /waar h e i a s t , maai gedurende
langere t i j d g e l e i d e l i j k . Na een f ie ts tocht
/ i j n de spieren daarom snel weer herstelt!
en k laa r vooreen volgende r i t . Ook voor
de g e w r i c h t e n lever t de b e w e g i n g geen
'p i ekbe la s t ing ' op. /oals hij joggen u cl
het geval is wanneer de hiel tic grond raakt.
Nel als tle fiets /elf vergt de condi t ie regel
ma t ig onderhout!. Hel is daarom het beste
om al le sei/oenen door te f ie tsen, l let u eer
h o e f t d a a r b i j geen be lemmer ing meer te
vormen. Mr is tegenwoordig goede liet s -
k l e d i n g te koop. die u i t s t e k e n d e bescher-
m i n g b ied t legen w i n t i , regen en kou.
Moderne m a t e r i a l e n ga ran t i e ren u i t s t e -
kende v e n t i l a t i e van Iranspiratievocht. ter-
w i j l / ede l i c h a a m s w a r m l c vas thouden .

Vindt u het in eigen land \ a a k Ie koud. te
nat . te donker of te glat t om Ie fietsen, dan
k u n t u de t le lscont l i l ie op peil houden in

indoor-varianl van de Hels ) k u n t u geb ru ik
maken van de loopband, tle roei ergomc-
lerof hel slcps-apparaat. Men andere moge-
l i j k h e i d om l i c i s - l i l hel sei/oen door Ie
komen, is /wemmen. Ook daarbij is geen
sprake van p i e k b e l a s l i n g en worden t le
gewi ï ch l cn o n t / i e n .

Drie gouden (fiets)regels
De f i e t s biedt sport ieve moge l i j kheden
voor iedereen. Voor liefhebbers van dag-
jes toch tcn . \oor amateursporters en voor
tle profs. Oiulanks alle verschillende wen-
sen / i j n er een paar gouden regels die g e l -
den \oor ietlereen die mei de f l e t s aan tle
c o n d i t i e w i l werken:
l Begin r u s t i g ! C o n d i t i c v c i h c l e r i n g ver-

eisi ecu l a n g / a m e opbouw en regel
maal . Kies voor een tempo w a a r b i j u
nie t bui len adem raak t .

J Tweemaal o l ' d r i e m a a l per week een
korte r i l hee l t meere Heel dan eenmaal
per weck een langere of /waardere r i t .

3 Vraag vooral' advies van een sportdcs
kundige . Die kan u precies ver tel len wal
w e l of n i e t goed voor u is en w a a r u op
moei l e l l e n . Men s p o r l k e u i i n g m a a k t

tleel uit \ a n een goede vooibcreiding.
Dil k u n t u b i j v o o r b e e l d bij een regio
naai Sporl Medisch Advies C e n t r u m
la ten doen.

Fietsen is gezond
Mictscn versterkt en/of verbetert:
- Het hart
- Het functioneren van de longen
- De /uu is tofopname en het zuur-

stof transport (door toename van het
aantal rode bloedlichaampjes)

- De bloedsomloop

De stofwisseling
Het zenuwstelsel
De weerstand
Spieien en pe/eu

Mietsen helpt bij hel voorkomen van:
- Har t - en vaatziekten
- Hoge bloeddruk

Botontkolking

- Aderverkalking
Stress

Va n b rik tot bike

Breng uw fiets in conditie
Het ontluikend groen, het voorjaarszonnetje en het vooruitzicht op

strand en bikini zetten aan tot de eerste stevige fietstocht van het

jaar. Er kan weer in de frisse buitenlucht aan de conditie worden

gewerkt. Maar zodra de toer- of racefiets uit de schuur is gehaald,

blijkt dat niet alleen de spieren wat uit conditie zijn. Ook de fiets heeft

te lijden gehad onder de stilstand. Tijd voor een goede voorjaarsbeurt.

Hij de auto i s he t t i j d s t i p waarop h i j weer
een onderhoudsbeurt nodig heeft d a n k / i j
de kilometerteller gemakkeli jk bij te hou
den. Bij een Hels is di t moment m o e i l i j k e r
Ie bepalen. Voor tle toer- of racefiets, die
hel grootste tleel van tle win te r op /oltler
of in tle schuur vertoeft , is hel voorjaar een
goed moment vooreen onderhoudsbeurt .
Uw f ie t s kan dan weer soepel en goed
gesmeerd het nieuwe fietssei/oen in.

Onderhoudsmiddelen
(ioede onderhoudsproducten k u n n e n tle
l e v e n s d u u r van t le f l e t s (onder t l e len) aan
/ i e n l i j k verlengen. Men dagje poetsen en
smeren loont daarom /ekertle moeite! Kei
t i n g en kabels / i j n doorgaans tle meest

kwetsbare onderdelen. Men goede olie kan
/e behoeden voor w r i j \ ing en s l i j t a g e . Olie
is tegenwoordig /.ells in spray v o r m ver-
krijgbaar (/oals No Sweal S l i t l e ) en dal i s
g e m a k k e l i j k in he t g e b r u i k . Lagers en
naven k u n n e n legen r o e s t v o i m i n g
beschermd worden door /e waterproof ie
maken (b i jvoorbee ld Spin Doclc i )

M.n mocht u het roest, vet en v u i l van hel
vorige f ietssei/oen nog op uw f i e t s aan -
t re f fen , dan is er het middel ' ( i e t A ( i r i p '
in tle handel waarmee u t u t eenvoudig k u n t
verwijderen /onder dat metaa l , rubber of
lak daaronder l i j d e n . De fietsondcrdelen-
fabr ikant Sh imano levert een ncgendeligc
o n d c r h o u d s l i j n ( S h i m a n o Workshop) .

uaarmee u a l l e vee l voorkomende ontler-
ho t i t l sk lussen aan t l e Hels ( e l i j f k u n t gaan.

Fietsenmaker
( i a a n de ondcrhoudsklussen verder dan hel
schoonmaken, hel soepel laten lo|x.'ii en hel
beschermen van uw Hels . dan is hel \ a n
belang om goed gereedschap aan Ie schat
fen. ( i a de Hels nooil Ie l i j f met huis en tu in-
gcreedschap. /oalseen wa te i | x>mplang . Dat
doel al gauw meer kwaad dan goed. Mie l s -
gerecdschap vcrgl echtereen aardige inves-
tering. Voor liegenen die geen ple/ier bele-
ven aan hel s leute len , is ecu ( h a l f ) j a a i l i j k s
he/oek aan tic fietsenmaker een beier idee.

De f ietsenmaker /al de b e l a n g r i j k s t e onder-
delen van de Hels n a k i j k e n en doorsmeren.
De banden en hel k e l t i n g w i e l worden
gecontroleerd en tle remmen en versnel -
l i n g e n b i j g e s t e l d . Ook /a l h i j o f / i j de
(kogel i l a g e r s t w e e onderdelen d ie len
op/ichte van elkaar ronddraaien /o nodig
opnieuw afs te l l en en i n v e t t e n , l lebben de/e
minuscule onderdeeltjes teveel speling, dan
l eve n di t n a m e l i j k weers tand op. Mn dal
heeft weer grote gevolgen voor tle loop.de
snelheid en het bes turen van tle Hels. De
fietsenmaker /al ten slotle i n v e n t a r i s e r e n
w e l k e onderdelen vernieuwd moeten wor-
den en tle/e ( n a o v e r l e g ) v e r v a n g e n .

Fiets laten
repareren?
Meer dan 70 procent van tle fietsen
in Nederland / i jn voor / ien van één
ol meerdere onderdelen van Shimano.
l'.en merk dat w e r e l d w i j d Ixikend slaat
om / i j n k w a l i t a t i e f goetle onderde-
len, l )oor het hele land /ijn Shimano
Service Centers te vint ien die a l l e ins
en out's van de/e onderdelen kennen
en exact weten hoe ze het beste onder-
houden kunnen worden. De/e dealers
/.ijn gediplomeerd en op de hoogte
van de laatste ontwikkel ingen en pro-
ducten . Bel voor meer i n f o r m a t i e lel .
( 0341 )722357 .

Fietsen vroeger ongezond
Anno PW) is fietsen een van tle meest po-
pu la i r e midde len om aan tle c o n d i t i e Ie
werken . Maar t l a l is nie t a l t i j d /o geweest!
'/AI'n honderd jaar geleden werd er maar
al te vaak gewaarschuwd voor de schade-
l i j k e gevolgen van fietsen. 'Mictsers lopen
het gevaar dat ze kou vatten, een bescha-
d ig ing aan hun organen oplopen of over
spannen raken', /o dacht men.

Houten banden
/o heerste de opvat t ing dat het horten en
stoten van de fiets de organen ernstig aan
/.ou tasten. Men bewering die, gezien het

feit dal men toen nog op h o u t e n handen
reed, n i e t j u i s t maar w e l b e g r i j p e l i j k i s .
Mielsen /ou ook de / enuwen / w a a r belas
ten. Vrouwen hadden nog hel /waars t te
l i jden onder tle vele vooroordelen w a a r
mee tle eerste fietsers begroet werden. Miel-
sen vormde n ie t a l leen een g e v a a r voor
hun /ede l i jkhe id . maar /ou / e l f s tle kan -
sen op /wangerschap v e r k i j k e n !

Kikvors
Desondanks waren er ook aan hel einde van
de vorige eeuw al andere geluiden te horen.
Heel modem zelfs was de opvat t ing van een

/ekere me ju f f rouw M.J. van l l i l d r i k s . d ie in
IXSd schreef dat fietsen goed w e i k i
"buien van me lancho l i e of mindere op
gewck lhe id" . Men b e w e r i n g d ie vandaag
de dag door m e n i g a r t s en psycholoog
bevestigt! w o t d l . Mn vo lgens de Duilse arls
M. l l irschfckU I ' X ) I )kon fietsen geen kwaad,
zolang je maar niet een "kromme rug opzet
aN een kal" of optie Hels /.il als "een opge-
bla/en k ikvo r s " Hij voorspelde levens dat
' v v i e l r i j d e n ' u i t e i n d e l i j k een geaccepteerde
en door iedereen gelv/igtle manier van v t x u t -
bewegen /ou worden. Min hi j heeft g e l i j k
gekregen. Het hedendaags advies l u i d t : Hels
bij voorkeur elke dag /o'n h a l f u u r , want fiet-
sen is ge/ond.
iïron: "/-'ii'lM'ii. \<in lo<>/y/ïct\ lot nioiin-

Itiinhikc", \'<in l). Andiu en H. (Inviïc.

'Wegenwacht' voor fietsers

Hoe goed uw Hels ook 'in condi t ie ' is. pech
onderweg is nooil helemaal uil Ie s l u i t e n .
Na tuur l i jk w i l t u uw route /.o snel mogel i jk
weer vervolgen. Dan is hel handig om uw
eigen ' w e g e n w a c h t ' bij de hand Ie hebben.
Met tle hand/amc Park Tool gereedschaps-
sels / i j n v r i j w e l a l le problemen op ie los
sen tlie u onderweg tegen kunt komen. /owcl
tle serieu/e s l eu t c l aa r als ile k l e ine hobby
isl kan mei de Park Tool s uil de voelen.

De sets / i j n k l e i n van formaat , /otlal ze
w e i n i g r u i m t e innemen in t le fictsbagage.
Ook hel merk Sh imano l e v e r t ve rsch i l -
lende sets. waaronder een bandreparat ie-
sct. supersnelle 'noodbanden'cn een m i n i -
too lk i t . Ideaal om mee Ie nemen naar wed
s t r i j d e n of t o e r t o c h t e n is t le R o l l up
Workshop: een o v e i / i c h t e l i j k e . l 7 • t l e l i g e
gcrecdschaps/ak waarmee desgewenst tle
hele Hels »e(de)montecrd kan worden.

Beschermende fietskleding

tegen kou en regen
Voor w i e he l serieus wi l a a n p a k k e n , / i j n
e r u i tgeb re ide co l lec t ies He l sk l ed ing van
diverse merken optie mark t . N ieuwe , tech
nisch hoogwaardige m a t e r i a l e n ga iande
ren draagcomloit en isolatie, terwijl tle k le-
ding toch vochl doorlaat. Wielrenners kie
/en vooral voor tle ve t le r l ich le . ademende
mate r ia len , die hel t i an sp i r a t i evoc l i l direct
a fvoe ren . Terreinl lelsers / u i l e n s l i j l v a s i
beid hoger in hel vaandel hebben, t e r w i j l
recreat ieve f ie tsers
vooral lekker / . i l -

lende k l e d i n g w i l l e n voor verschi l lende
weersomstandigheden.

S h i m a n o C y c l i n g Wear is een vooraan
s taand merk in f i e t s k l c d i n g met k w a l i
t c i t sk lcd ing voor a l le gebruiksmomenlen.
C ra f l on twerp t on t le rk led ing w a a r i n u
regen en kou k u n t trotseren, terwij l u in

warmere dragen gevrijwaard b l i j f t van
t ranspi ra t ievocht Met tle/e k le -
d ing b l i j f t t l e l i chaamstempera-
t u u r op peil en dat is van belang
voor het leveren van een con-
stante p res t a t i e , (ia voor een
goed k l e d i n g a d v i e s bij uw
tweewielerspecia l is t langs. Hi j

kan u precies venellen welke kle-
ding u nodig hee f t .


