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Voor u op
aangemaakt

paddestoelengehakt A95
500 gr,

3 biefstukken,

varkenshaas, 500 gram

Vleeswarentrio, cervelaatworst,
grillworst, ontbijtspek,
(l00 gr. per soort) samen voor

l O00

l O00

425
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 VARKEJVSLAPPEJV 500 gram 4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

Paarden-, Pony

en Warenmarkt

MEIMARKT

WOENSDAG 28 APRIL

TE HENGELO GLD.

Hengstenshow van diverse
paardenrassen.

Aanvoerpremie: ƒ 10,-- per aangevoerde dekhengst.

Aanvoerpremie markt: 4 marktloten per paard/pony

Wegens uitbreiding van onze

werkzaamheden zijn wij op

zoek naar een

Energieke Schilder
Aanmelden mondeling of

telefonisch bij

w 5•11 tg*

REGELINK SCHILDERSBEDRIJF
Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld.

Tel. (0575)461655

VISHANDEL

J, H O E K S T R A
EEFDE
TEL. 0575-519771

Ook wij staan op woensdag

28 april op de Meimarkt.

Onze Meimarktreklame:

Grote pot ZURE HARING

Geen ƒ 4." Maar ƒ 3.25

Café-Restaurant

't IJsselboerke

Weekend en vakantie-

krachten gevraagd
voor Café en Cafetaria

Tevens 2 interieurverzorgsters

± l O tot 15 uur per week

Dhr. F. Wolbrink

Eekstraat 18, Doesburg, tel. 0313-475282

gelegen op Camping Usselstrand

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.
Tel: (0575)461054

dinsdag - woensdag - donderdag:

Hollandse andijvie, 1 kilo 2.98
Jonagold, 3 kilo 5.98
vrijdag - zaterdag:

Mooie sperciebonen, 500 gram 2.98
Maroc Sinaasappels, 20 stuks 5.98
voor hand en pers

Rauwkostreciame:
Jimp-slank
100 gram 0.98

tropical salade
100 gram 0.98

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

J U W E L I E R O P T I C I E N
SfMtotfMI 15 Hangvlo GW T«t*foon (06751 46 13 74

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

Voor óil uw

familie-drukwerk
Geboortekaarten

* Huwelijkskaarten

Jubileumskaarten

DRUKKERIJ WOLTERS

Rejjflinkslraal 16 - Hengelo (.ld.
lel. 0575-4*1455 fax 11575-463521

Voor de
jongste jeugd
Tijdens de races van Hamove op zondag 25 april a.s.
zijn in het rennerskwartier voor de jongste jeugd wat
aktiviteiten op touw gezet.

Aanwezig is:

een mini motorcross-baan
groot springkussen
draaimolen
en een tent met daarin spannende dingen

de jeugd tot 12 jaar heeft onder geleide
gratis toegang en kan van genoemde

aktiviteiten gebruik maken.

Veel plezier!!



Op vrijdag 23 april 1999 geven wij,

Henk von der Linden

en Marian Reugebrink

elkaar het jawoord

Ons huwelijk wordt voltrokken om 14.00 uur
in het gemeentehuis van Hengelo Gld.

Ons adres blijft:
Middenweg 31, 7255 WR Hengelo Gld.

t Torn Niesink en Anneke Weijers
•88

P gaan trouwen op donderdag 29 april 1999.

<§§ Om 10.00 uur geven wij elkaar het ja-woord in het
, gemeentehuis te Steenderen.

&
$& De kerkelijke inzegening vindt plaats om 11.00 uur

l in R.K. kerk St. Jan de Doper te Keijenborg.
<$
$ Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in Café-Rest.-
c5te
je Partycentrum "De Engel", Dr A.Ariënsstraat l,
jOg Steenderen.
SR
j*? Ons adres: Dambroek 9

i 7223 DT Baak

Dankbetuiging.

Getroffen door de vele blijken van hartelijk medele-
ven die wij mochten ondervinden, zowel schriftelijk
als persoonlijk, na het overlijden van onze jieve moe-
der en oma

Aaltje Versteeg
weduwe van Carel Derk Jansen

brengen wij u langs deze weg onze oprechte dank.
Uw hartelijkheid heeft ons goed gedaan.

H.C.G. Jansen
H. J. Vcls - Jansen
H. W. Vel s
en kleinkinderen

Hengelo (Gld.), april 1999,
Zelhemseweg 4.

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

chr. Gem. Koor "Steenrewalt"
Geeft op zaterdag 24 april

een uitvoering

in zaal "den Bremer" te Toldijk

Aanvang 19.30 uur

Wij presenteren U:

een leuk gevarieerd zangpro-

gramma met na afloop het blijspel

"Liefde en geluk door
kleine zonden"

door Supp.ver. Crescendo uit Hengelo Gld.

Entree 5.- p.p. Donateurs vrij entree

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 25 april 10.00 uur, ds. E. Noltus, doopdicnst met
Canlorij, kindernevendienst

Goede Herder Kapel

Zondag 25 april 10.15 uur, ds. A.B. Elbert, jeugddienst
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

R.k. Kerk Hengelo Gld.

Zalcrdag 24 april 19.00 uur, Woord- en Communicdicnst
Zondag 25 april 10.00 uur. Hcrste ( 'omnuinnictccst . Eucharistieviering

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: /aterdays om I < ) . ( ) ( ) uur Weckendviering;
/.ondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur
Ro/.enhoodje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.
Zorgcentrum Maria Postcl: dinsdagsmorgens om 10.00 uur H. Mis;
dagel i jks Ro/.enhoodje bidden om 18.30 uur. Zaterdags 's avonds
17.30 uur H. Mis

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.(K) uur tot maan-
dagochtend 08.(K) uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
Op /aterdag- en /.ondagochtend wordt om 11.00 uur een v r i j
spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!
Buiten het weekend spreekuur is hot sterk aan te bevelen voor U komt,
eerst te bellen; de arts kan dan rekening houden met Uw komst.

VRIJDAG 23 APRIL - ZONDAG 25 APRIL

dr. N.J.C. Eyck, tel. (0575) 461277
Avond- en nachtdienst

De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende mor-
gen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262
Dinsdag: dr. Koning, Kastanjelaan 1. Hengelo Gld, tol. 461266
Woensdag:
28 april, dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277
Donderdag: dr. Eyek, 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, /.a., /o.,
feestdagen l 1.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kun t 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. Onnel - 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 v rijclag
maandag en donderdag
Paardonsprockuur:
maandag
Dierenapotheek:
maandag t/m vrijdag
/.aterdag

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 on vrijdagmorgen 9.(M) tot 12.00 uur
verder telefonisch bereikbaar tel. 0575-461230

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 1-1-2
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

Kontaktpersonen: Hengelo: Mw. R. Rijpkema. tel. 462439
en Mw.B. Schuerink. te l . 461828.

Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tol. 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
Kcijenborg: M w. A. Hakvoort, tel. 462317

Tafeltje Dekje:

Coördinator te Hengelo: Mw. M. Harmsen, tel. 461678
Voor Koijenborg: 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 de/e uren: (0575) 462345.

Netwerk Thuiszorg Nederland

24 uur per dag bereikbaar. ( H e l s t bellen tussen 09.00 en 12.00 uur),
/.i. J. A. van den Heuvel - regio Midden-Ussel - tel. 0575-516463.

ZorgGroep Oost-Gelderland

Kraam/org, kruiswerk en gezinsverzorging. 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min)
Uit leen van vorpleegartikelen en hulpmiddelen:
Thuis/orgwinkel Doctinchem, Amphionstraat 67, Doetinchem
Thuiszorgwinkel Zutphen. Laarstraat 15. Zutphen
Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)
- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo (Gld):

Zutphenscweg l c. Vorden. tol. 0575-552129
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voor do gemeente Steenderen:
J. F. Oltmansstraat 7. Steenderen. lol. 0575-451659
spreekuur maandag l/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappel i jk Werk Zelhem:
Stationsplein 12, Zelhem, tel. 0314-622151
spreekuur maandag t/m vri jdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging in de
ge/.ondheids/org. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel
(dageli jks van 19.0()-2().()() u u r ) tel. 0313-421025. 0314-341275 of
(maandag t.e.m. vrijdag) 0314-326796.
Vrijwillige Thuis/.org. tel. 0314-335000, dagelijks van 9.00-1 ( ) . ( ) ( ) uur en
van 18.30-19.30 uur en 24 uur per dag bereikbaar op nr. 06-52957677

Verloskundigen:

Gemeente Hengelo Gld:
Maatschap mevr. Kle in - mevr. Geugies - mevr. l'eulers.
tel. 0314-330589, b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel . 0314-329160.
Gemeente Stcendcron en Vorden:
mevr. Haggeman-Withaar, tel. 0575-441351

Pedicure

Y. Wil lemsen-Abhink , Toldijk. tel . 0575-451386
L. Evers-Jansen, lel. 0575-462515
H. Offenberg-Rosegaar. Keijenborg. lol. 0575-463435
M. Lukassen, lel. 0575-461457 (maandagmorgen)
Ina Wuestman, Vicrakker, tel. 0575-527246
L. Erne Rutjes, tol. 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. 03 14-665000. dagel i jks 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 /aterdag 10.00-16.00 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 do maand vanaf 19.00 uur kunnen
mensen goede gebruikte kleding in leveren op hol volgende adres:
Fam. Dinkelman, Beijerinkdijk l in Hengelo Gld.

Woningcorporatie "de Stiepel"

Dr. Grashuislraat 8, 7021 CL, /elhem.
Hol kantoor is geopend van 8.30 tot 12.30 uur

en van 13.00 tol 16.30 uur
Roparatiever/oeken kunnen te lefonisch gemeld worden van

maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur op
tel.nr. (0314) 62 61 40. Overige /aken: tel . (0314) 62 61 26

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Vlaai van de Week

cappucino
vlaai

ƒ 10,-
echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

Te koop

inzet-houtkachel.
Tel. 0575-462247.

Wederom start in
Hengelo Gld. de

basiscomputercursus

Windows 95

Bij voldoende belangstel-
ling tevens een cursus

Microsoft Word.
Voor inlichtingen

Dyos 0575-464930

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

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! l.v.m. met komende feestdagen kan de
inleverdatum wijzigen. Zie elders in deze krant.
(Het kan voorkomen dat de krant al voor
11.00 uur vol is, dan is plaatsing onder
voorbehoud!)
Gelieve hiermee rekening te houden.



ledere wegraceliefhebber kijkt er elk jaar weer reikhalzend naar uit: de wegraces op de
Varssel-Ring te Hengelo Gld. De races in Hengelo bieden net altijd iets meer dan de races
elders in het land, met uitzondering van de TT en het WK Superbike in Assen. Wat Hengelo
onderscheidt van de overige wegraces kan in één woord worden uitgedrukt: gezelligheid.
Staan er op andere circuits veelal norse controleurs, dat type mensen is in Hengelo volsla-
gen onbekend. Dat zorgt altijd al voor een goede sfeer. Ook het feit dat alles zich op een
betrekkelijk klein gebied aspeelt, werkt sfeerverhogend.
Daarbij komt nog dat het publiek in Hengelo Gld langs de Varssel-Ring overal een goed
zicht heeft op het 4848 meter lange stratencircuit, waar voor de 36e keer een wegrace wordt
gehouden. Ter hoogte van start en finish alsmede in de Veldermansbocht zijn zittribunes
geplaatst, in de Molenbocht bevindt zich een staantribune. Het deel van het circuit van
Molenbocht tot Veldermansbocht is voor het publiek ook het meest aantrekkelijke gedeelte
van de baan. De Molenbocht is tot ver buiten Hengelo Gld een begrip. Menig duel is daar in
de laatste ronde beslist.

VERTIER
Er wordt gezorgd voor volop vertier in het vrij toegankelijke rennerskwartier; daarbij wordt
met name aan de jeugd gedacht, /o is er een draaimolen, een springkussen en kan er wor-
den gereden op mini motoren, uiteraard onder toezicht. Het rennerskwartier ligt pal tegen de
baan bij start en f inish . Vertier is verzekerd op zaterdagavond als in een feesttent dicht bij de
baan optredens worden verzorgd door drie Achterhoekse bands: Jovink en de Voederbietels,
Kas Bendjen en the Hurricanes. Dal feest begint op zaterdag 24 april om 19.30 uur.

SNELLE CLUBLEDEN
Waar het uiteindelijk allemaal om draait zijn de wegraces, die zoals altijd weer meetellen
voor het open Nederlands kampioenschap. Dat betekent dat er ook buitenlandse coureurs
mee mogen doen. Die zullen er zeker ook zijn in Hengelo Gld. De belangrijkste klasse is
ongetwijfeld de Supersport 600, een klasse waarin wordt gereden met viertakt motoren die
gebaseerd zijn op normale wegmotoren. Bij de gewone motorrijder is dat een bijzonder pop-
ulaire categorie, bij de coureurs is dat eveneens het geval. De belangstellimng voor deze
klasse is zodanig groot dat er gemakkelijk twee startvelden kunnen worden gevuld. Dat
geschiedt ook, want na de tijdtraining worden de rijders in 2 groepen verdeeld: de snelsten
mogen in de hoofd wedstrijd van start, de minder snelle categorie start in de z.g. Runner up
race, die voorafgaand aan het hoofdprogramma wordt verreden. Het staat op voorhand vast
dat leden van de organiserende HAMOVE een hoofdrol in deze klasse zullen vervullen. Op
de deelnemerslijst prijken namelijk drie leden van de HAMOVE en dat zijn niet de minsten:
Torlei f Hartelman, Mile Pajic en Jarno Boesveld. Hartelman woont in Hengelo Gld en rijdt
dus een thuiswedstrijd. Hij werd afgelopen jaar Nederlands kampioen en dat betekent dat hij
dit jaar het fraaie startnummer l mag voeren op zijn Honda. Op Paasmaandag was
Hartelman in Assen nog niet helemaal klaar voor het seizoen en kwam hij een klein beetje
vermogen te kort. Als de paar PK's er in Hengelo Gld wel in zitten is Hartelman een kandi-
daat voor de zege.
Een andere potentiële winnaar is Mile Pajic uit Twrborg, een import-Achterhoeker die
ondanks zijn leeftijd van 43 jaar nog altijd één van de snelste coureurs van Nederland is.
Tijdens de openingswedstrijd in Assen was hij zijn jongere rivalen te snel af. Jarno Boesveld
uit Drempt is weer teruggekeerd onder de vleugels van Pajic en presteert meteen aanzienlijk
beter dan afgelopen jaar. De enige die de zege van een Hamove-rijder kan voorkomen lijkt
Wilco Zeelenberg te zijn. De Bleiswijker is full-prof en richt zich op het wereldkampoioen-
schap Supersport. Hij kan zodoende niet aan alle kampioenswedstrijden deelnemen, maar
prijst zich gelukkig dat hij op 24 en 25 april geen mondiale verplichtingen heeft, waardoor
hij in staat is aan de races in Hengelo Gld deel te nemen. Zeelenberg kan helaas zijn team-
genoot Ruben Xaus niet meenemen naar Hengelo, want de Spanjaard heeft contractuele
sponsorverplichtingen in eigen land. Wel komt David de Gea naar Hengelo Gld. Deze
Spanjaard rijdt voor het team van motorhandelaar Gerrit ten Kate uit Nieuwleusen, die er
altijd in slaagt zijn motoren bijzonder snel te laten zijn. In Assen zorgde Barry Veneman voor
een positieve verrassing. De 22-jarige coureur uit Dalfsern werd vorig jaar Nederlands kam-
pioen in de Supersport 400 en zoekt het dit jaar een categorie hogerop. Zijn debuut was met
een tweede plaats veelbelovend. De Supersport 600 komt twee keer aan de start. In de eer-
ste wedstrijd wordt gestreden om de kampioenspunten.

Nederlands Kampioen Torleif Hartelman

FAMILIESTRIJD
Nie t alleen in de Supersport 600 gooien rijders uit het oosten van het land hoge ogen, dat
geldt ook voor de 250 cc klasse. Daarin zijn er twee uitgesproken favorieten: de zwagers
Rudie Markink uit Tubbergen en Rob Filart uit Manderveen. Markink is de kampioen van
1998, het jaar waarin Filart zijn debuiut maakte bij de kwartliters. Daarvoor was F i l a r t u i t e r -
mate succesvol in de 125 cc. De andere rijders lijken slechts te mogen strijden voor de 3e
derde plaats. Dat zijn ej; een handvbol: André Romein uit Twello, Henk v.d. Lagemmaat,
Everdingen, Johan ten Napel, Westerbork, Jaap Hoogeveen, Smilde, en Arno Visscher.
Geldermalsen. Hans Smees uit Harreveld debuteert in deze klasse, waarin ook een
Hengeloër aan de start komt: HAMOVE-bestuurslid Tonnie Wassink. Zowel^mees als
Wassink scoorden in Assen niet, zodat ze in Hengelo Gld zeker wel bij de eerste vijftien wil-
len eindigen. Hans Smees is ook lid vazn de organiserende vereniging.

VERJAARDAGSCADEAU
In de 125 cc klasse werd vorig jaar Hans Koopman uit Heino voor het eerst in zijn lange en
imposante carrière Nederlands kampioen. Koopman komt al sinds jaar en dag uit in de lich-
te categorie. In Assen werd hij verslagen door de Duitse EK-rijder Achim Kariger en
Wilhelm van Leeuwen uit Veenendaal. Koopman zou zichzelf een mooi verjaardagskado
kunnen bezorgen, want de woensdag na de race op de Varssel-Ring wordt hij 40 jaar jong.
In de klasse Supersport 400 won Christian v.d. Velden uit Elshout in Assen zijn eerste kam-
pioenswedstrijd. Tactisch sterk rijdend wist hij Frans Mos, Fnkhuizen acher zich te houden.

ZIJSPANNEN WEER TERUG
Terug van weggeweest geldt voor de zijspannen. Enige jaren hebben ze ontbroken op de
Varssel-Ring, maar dit jaar zijn ze er weer bij. Deze klasse mag zich verheugen in een stij-
gend aantal deelnemers. Dat komt in hoofd/aak doorheen aanpassing van de reglementen,
waardoor de driewielers niet meer uitsluitend domein zijn van 500 cc tweetakten, maar er
mag nu ook met viertakten tot 1300 cc in worden gereden. Dat betekent een veel groter aan
bod aan beschikbare motorblokken. Dat heeft deze klasse een stimulans gegeven.
Nederlands kampioen Wim Verweijmeren, Geertruidenberg komt dit jaar uit met een nieu-
we passagier: Koen Kruip uit Vorden. In Assen brachten ze de vierde trainingstijd op de
klokken, maar door pech haalden de finish niet. En dus zal er in Hengelo Gld gescoord moe-
ten worden, wil er opnieuw een aanval op de Nederlandse titel worden gedaan.

KWALITEIT BOVEN KWANTITIET
Het aantal klassen bedraagt dit jaar vijf. Omdat de Supersport 600 twee keer aan de start
komt. betekent dit zes races. Het wedstrijdprogramma is daardoor iets compacter dan in de
voorgaande jaren. De beperking van het aantal klassen biedt de rijders een groot voordeel:
er is op zaterdag aanzienlijk meer trainingstijd dan voorheen beschikbaar. De rijders in de
soloklassen kunnen daarom niet zoals voorheen twee keer trainen, maar zelfs drie keer. Deze
luxe zijn de coureurs in de Nederlandse kampioenswedstrijden niet gewend. Op zondag-
morgen is er zelfs nog, net als in de Grand Prix, een warm-up training. Deze training tel t
niet mee voor de startopstelling, maar is bedoeld om te kijken of de motoren, waaraan na de
trainingen van zaterdag weer driftig gesleuteld wordt, op zondag optimaal geprepareerd zijn.
Mocht er iets niet in orde zijn, clan kan dat ruimschoots voor de start nog verholpen wor-
den. Het bestuur van de HAMOVE heeft onder het motto: kwali tei t boven kwant i te i t , bewust
gestreefd naar een vermindering van het aantal klassen, omdat daardoor aan de resterende
klassen meer trainingsgelegenheid kan worden geboden. In het verleden werd er vaak
geklaagd over de geringe trainingsmogelijkheden. Dat kan dit jaar op de Varssel-Ring niet
het geval zijn. De trainingen zijn zaterdag en beginnen om 9.00 uur 's morgens. Ze gaan vrij-
wel continu doot tot 17.30 uur 's middags. .

Jarno Boesveld Mile Pajic Tonnie Wassink
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Uiterweerd drukwerk v.o.f.
Kampstraat 13, 7255 XC Hengelo Cld.
Telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 50 88

OCCASIONS
Molenenk 2

Hengelo Gld. 0575-46 19 47
ort. km
3d 35.000

Type Kleur
106 1.1 XR Green open dak rad. rood/m
106 1.1 XN groen/m

106 1.1 XNDIXIELMV grijs/m

106 1.1 XT rood/m

205

205

306

306

306

306

309

1.1 ACCENT rood

1.9 GTI groen

1.4 XR plus rood

1.4XRC.V. blauw

1.4 Summertime LMV groen

1.4 Cabno Roland Garros groen/m

1.4 XL Select brons/m

122.000

85.000

84.000

140.000
141.000

52.000

80.000

87.000

45.000

B.Jaar
06-97
11-91
08-92
10-93

01-89

11-91

03-94
06-93
01-95
11-95

111.000 05-92

405 1.6GL

405 1.6 Selection

405 1.9GRDTurbo

d/grijs/m

rood

groen/m

blauw/m

100.000
80.000

168.000

09-88
01-94
08-93

Expert 220C 1.9D Turbo

Fiat Ducato 2.8 TDI Panorama 9P wit 4d

Ford Courier 1.8D wit 4d
Opel Kadett Expression d/rood/m 3d

Renault 19 TR LPG wit 3d

Volkswagen Polo 1.3 Coupe Fox, rood, 3d

Nissan Sunny 2.0D st.bekr. blauw/m 4d

Nissan Prairie 1.8 grijs/m

63.000 08-97

Demo's
Type Kleur
406 2.0 levsvAut. Cr.contr. etc. z/grijs/m

406 1.8 16V ST Break groen/m

4d

port.
4d

4d

28.000

118.000
85.000

164.000
25.000

170.000

200.000

km

10.500

23.000

03-98

05-96
03-89

05-91
10-94

03-93

01-88

B.Jaar
10-98
05-98

I.V.M. met

Koninginnedag

dienen de advertenties voor de
Reclame van week 18 (dinsdag 4 mei)
uiterlijk woensdagmiddag 28 april om
16.00 uur in ons bezit te zijn!

Gelieve hier rekening mee te houden!

Wij danken u bij voorbaat voor uw
medewerking.

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld.
tel. 0575-461455 / fax 0575-463521

uw u. v. v.
afd. Hengelo Gld.

Mooie voorjaarsbustocht op
vrijdag 7 mei a.s.

"In Mei is alles groen dus
toch zeker doen!"

Vertrek vanaf "Ons Huis" 9.30 uur
terug ± 16.30 uur.

inbegrepen o.a. koffietafel met soep.
kosten ƒ 57,50 p. persoon

Opgave bij:
mw. v. Dijke, tel. 461166 of

Kastanjelaan 4 op maandag 2 mei '99

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

Van eigen kwekerij:

• uUXUSplanten (voor haag)

per stuk 2.-, nu 10 voor 12.50

• Grote pioenroosplanten
per stuk ƒ 14.50, deze week 2 voor ƒ 25.-

Speciale aanbieding deze weel

vaste lavendelplanten
6 stuks voor ƒ 10.-

perstuk2.50

Scherp zien vraagt om meer dan alleen
een oogmeting. Het gaat om een compleet,

deskundig advies. Bij Groot Kormelink Brillen &
Contactlenzen noemen we dat het RVOogadvies.
Helder én gratis. Had u van ons anders verwacht?

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Spalstraat 27, 7255 AB Hengelo (Gld.). Telefoon (0575) 46 17 71

PS. de zonnenbrillenaktie op sterkte is er weer.

Leuk montuur incl. zonneglazen: compleet al vanaf ƒ 69.-!

m *JP
HENGELOSE EN

KEIJENBORGSE

MIDDENSTANDSVERENIGING

Alle winkels zijn op
koninginnedag

vrijdag 30 april gesloten.

De koopavond wordt
verplaatst naar

donderdag 29 april.

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

Wij bedanken:
Groot Kormelink Optiek

Sportcentrum Aerofitt

VOF Spannevogel

A.H.M. Kohier

B. Jansen

Bonvrie the Read Shop
Meubelindustrie Lenselink
Vishandel Hengel

B. Schuurman /

Bosman Groenspecialist

J.W. van Onna

Bouwplanburo van Geenhuizen

Instal. Bedrijf Arendsen

Vakgarage Hans Sloot

Harmsen Vakschilders

Tap, Tromp, van Hoff notarissen

J.J.M, van Aken Assurantie

Wansink Supermarkt bv

Drukkerij Wolters

VOF Wullink

Chinees Restaurant Chinese Muur

Bouwmij. Weustenenk

Botterman bv Edah

Flex-o-therm bv

Slagerij Raterink

Wolborgh projectontwikkeling

Fa. gebr. Lubbers

Wolters Boekhandel

Mode Langeler

Gerrits Lammers

J. Stapelbroek

Wissels Mechanisatie

Bouwcenter HCI - UBI

Welkoop

Bouwbedr. de Eendracht

Administratiekantoor H. v.d. Brink

ABN/Amro

Apotheek Hengelo

Autobedrijf Herwers

Bakkerij Hekkelman

Harmsen ijzerwaren

Bloemboetiek Beo

Café Wolterink

Hotel Langeler

voor hun bijdrage.

Zij hielpen mee om Koninginnedag
1998 tot een groot succes te maken.

Het Oranjecomité
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POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM

(Hummelo en Keppel, Hengelo en Zelhem)
POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM (Hummelo en Keppel,

Hengelo, Zelhem)

Week van 7 t.e.m. 12april 1999

Woensdag 7 april: Bij een bedrijf in Zelhem ging het alarm af. Er bleek
niets aan de hand te zijn.
Op de Rondweg te Hengelo werd een losgebroken hondje aangereden door
een personenauto. De hond is teruggebracht naar de eigenaar.
Aan het bureau te Zelhem kwamen mensen klagen over het rijgedrag van een
bestuurder van een personenauto. Deze auto is door een onopvallende poli-
tie-auto geruime tijd gevolgd. Hierbij bleek dat de rijvaardigheid van de
bestuurder zodanig was, dat het CBR zal worden gevraagd de man opnieuw
hierop te testen. Afhankelijk van de uitdslag zal het rijbewijs danwei of niet
ongeldig worden verklaard.
Op de Raadhuisstraat te Hengelo werd een damesfiets gestolen. Het betreft
een Gazelle Plaza, kleur donkerrood met een waarde van f 1200.—
Bij een kantoor in Zelhem werd van twee medewerkers de portemonnee uit
de jas weggenomen. Ook werd bij een wandelaarster in het centrum de por-
temonnee uit de jas weggenomen. Met de bamkpas in1 deze portemonnee
werd in Silvolde f 1000.— gepind.
Een in Hengelo gevonden fiets kon via de postcode worden teruggebracht bij
de eigenaar.
Bij een snelheidscontrole op de Barlhammerweg te Eldrik werden 10 van de
155 passanten bekeurd. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 125 km/u, waar
80 is toegestaan.
Donderdag 8 april: Op de Ruurloseweg te Hengelo vond een aanrijding
plaats met materiële schade. Een fietster rijdend achter een personenauto,
kon haar fiets niet tijdig tot stilstand krijgen toe de auto stopte. Zij botste er
achterop.
Op de route vanaf de Rondweg Hengelo richting Steenderen werd een die-
selspoor op het wegdek aangetroffen. Deze is ter voorkoming van aanrijdin-
gen door gladheid door de brandweer weggewerkt.
Een op de Landstraat te Hal Ie gevonden fiets kon worden teruggegeven aan
de eigenaar.
Bij een woning aan de Banninkstraat te Hengelo werd ingebroken. Men
kwam binnen door verbreking van de achterdeur. Er wordt niets vernist.
Bij een winkel in Hengelo werd tijdens de openingstijd een greep uit de kassa
gedaan. Een nog onbekend bedrag werd weggenomen.
Bij een snelheidscontrole op de Rijksweg te Hoog Keppel werden 20 van de
1163 passanrten bekeurd. Met behulp van de radargun werden op de
Veldhoekseweg te Veldhoek en de Hengeloseweg te Zelhem bij elkaar 4
bestuurders bekeurd voor te hoge snelheid.
Vrijdag 9 april: Op de kruising van de Dorpsstraat en de Fortstraat te Halle
vond een aanrijding plaats met materiële schade. Het niet verlenen van voor-
rang veroorzaakte de aanrijding.
Ook op de Brinkweg te Zelhem vond een aanrijding plaats met materiële
schade. Ook hier was het niet verlenen van voorrang de oorzaak.
In Zelhem, werd in twee winkels diefstal van scheermesjes gepleegd. De

daders konden dezlefde dag nog worden aangehouden te Lichtenvoorde.
Op de Veemarktstraat te Hengelo ontstond een schoorsteenbrand bij een
woning. De brandweer had het vuur snel onder controle.
Bij een snelheidscontrole op de Doetinchemseweg te Zelhem werden 18 van
de 973 passanten bekeurd. Ook werd met de radargun een snelheidscontrole
gehouden op de Hummeloseweg te Hengelo. Hier werden twee bestuurders
bekeurd.
Op deWichmondseweg reed een personenauto tegen een omheining van een
weiland. Hierna reed de bestuurder door. Aan de hand van onderdelen die
achterbleven kon de bestuurder worden achterhaald. Een proces-verbaal zal
worden opgemaazkt.
Zaterdag 10 april: Een alarm bij een winkel in Hengelo bleek loos te zijn.
Op de Ruurloseweg te Hengelo raakte de bestuurder van een personenauto
van de weg af en kwam in de sloot tot stilstand.
Op de Boldijk te Halle werd een ree aangereden door een personenauto.
Aan de Michelstraat te Zelhem brandde een loods volledig uit. In deze loods
stonden een aantal zeer oude motorfietsen. Hiervan kon er slechts een wor-
den gered.
In de berm van de Hengeloseweg te Zelhem werd een drietal afvalzakken,
gevuld met asbeststukken aangetroffen. Het is niet bekend geworden wie
deze daar heeft gestort. De gemeente heeft de zaak opgeruimd.
Een ruzie binnen een familie liep zodanig uit de hand dat een van de betrok-
kenen werd aangehouden en ingesloten in de cel.
Bij een snelheidscontrole op de Rijksweg te Hoog Keppel werden 51 van de
1791 passanten bekeurd. De hoogste snelheid was 115,. waar 80 km is toe-
gestaan.
De enduro motorrit welke die dag door Zelhem werd gehouden, leverde vrij-
wel geen overlast op.
Zondag 11 april: Op deKruisbergseweg te Zelhem vond een aanrijding
plaats tussen twee personenauto's Van een van de auto's brak een wiel af, die
tegen een tegemoetkomende auto botste.
Op de kruising van de Hummeloseweg met de Eeltinkweg vond een aanrij-
ding plaats waarbij twee gewonden vielen. Op de Kruisbergseweg stond een
auto voorgesorteerd om linksaf te slaan. Een achteropkomende auto had dit
kennelijk te laat in de gaten en stuurde naar links om een aanri jding te voor-
komen. Daar reed op dat moment een tegenligger, waarna men tegen elkaar
botste.
Uit een personenauto met niet afgesloten tankdop werd ongeveer 30 liet ben-
zine weggenomen. De auto had gestaan aan het Karspel te Hengelo.
Maandag 12 april: Bij een winkel in Zelhem ging het overvalalarm af. Deze
bleek loos te /ijn.
Bij een woning aan de Rijksweg te Dremft werd ingebroken. Bij terugkomst
van de bewoner bemerkte deze da tiemand tijdens haar afwezigheid in huis
was geweest. Er wordt een kacheltje vermist.
Op de kruising van de Kruisbergseweg met de Olde Kaste vond een ernstige
aanrijding plaats. Een personenauto reed vanaf de Olde Kaste de
Kruisbergseweg op en werd gegrepen door een van rechts komende vracht-
auto. Een in de personenauto aanwezig kind werd overgebracht naar het zie-
kenhuis in Nijmegen, maar overleed die avond tengevolge van het opgelopen
letsel.
Bij een camping te Hengelo werd bij een van de tenten gereedschap wegge-
nomen.
Aan de Kerkstraat te Drempt werd een brievenbus vernield.

ZANG CONTACTAVOND

Op dinsdag 27 april a.s. verzorgt het Hengelo's Gemengd Koor een contact-
avond in samenwerking met drie andere koren, t.w. Aaltens Dubbel
Mannenkwartet Viri Cantores, gem, zangver. Bergh Opwaerts uit 's
Heerenberg en dameskoor Zang en Vriendschap uit Winterswijk.
De donateurs van Hengelo's Gemengd Koor worden van harte uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn. De aanvang is 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
in zaal Langeler spalstraat 5 te Hengelo Gld.

SCHOOLVOETBAL

Woensdagmiddag 21 april worden op de velden van de v.v. PAX de jaarlijk-
se schoolvoetbalwedstrijden gespeeld om het kampioenschap van de
gemeente Hengelo Gld.
De grote scholen spelen met hun A-teams om de grote wisselbeker (in 1998
Rozengaardsweide), hun B-teams, met Bekveld en Varssel, om de B-wissel-
beker (in 1997 en 1998 Rozengaardsweide).
De acht meisjes zeventallen zullen zich weer fanatiek gaan inzetten hun wis-
selbeker eenjaar in de vitrine te mogen bewaren (in 1997 en 1998 gewonnen
door St. Bernardus).
Het winnende A-team en het winnende meisjes zevental zullen vervolgens
proberen regio kampioen te worden op 7 mei in Brummen.

SPORTCENTRUM AEROFITT KRIJGT SKEELERS

Intersport Veldhorst uit Doetinchem biedt sportcentrum Aerofitt in Hengelo
Gld skeelers aan voor gebruik tijdens een cursus.
Voor iemand die geen eigen materiaal heeft, kan tijdens de start van de skate-
en skeelerlessen op 27 en 28 april gratis gebruik worden gemaakt van de
skeelers die ter beschikking worden gesteld door Intersport Veldhorst. De
cursisten kunnen zo eens proberen wat skaten en skeeleren is zonder meteen
materiaal aan te hoeven schaffen.
Voor het vervolg van de cursus kun je zelf ook skeelers huren bij Intersport
en raak je echt verslaafd en de kans is groot, dan kun je natuurlijk zelf mate-
riaal aanschaffen.
Al met al een mooie gelegenheid om het skaten en skeeleren eens uit te pro-
beren.
Bel voor meer informatie sportcentrum Aerofitt, tel. 0575-465001.

PASSAGE CHR. MAATSCHAPPELIJKE VROUWENBEWEGING

Met een groot aamtal dames hebben we de vorige ledenavond een
Paasoverdenking gehouden. Eerst een broodmaaltijd en daarna samen met
het koor een liturgie gevolgd. Op 21 april zal de heer Kleinburink, notaris te
Hengelo Gld, iets vertellen over zijn werk. Er is ook gelegenheid tot het stel-
len van vragen. Deze avond begint om 19.45 uur en is in "Ons Huis".



BUITEN SCHILDERWERK komt eraan!
Erkend
wordt
Herkend

Ook aan het advies
herkent u de Erkende Schilder

U herkent de Erkende

Schilder aan het AF-logo.

AF betekent voor u:

• Deskundig advies.

• Garantie.

• Technische inspectie.
• Gezonde bedrijfsvoering.

Algemene Consumentenvoor-

waarden overeengekomen

met de Consumentenbond en

'vereniging eigen huis'.

ERKEND SCHILDERS-
EN AFWERKINGSBEDRIJF

Regelink Schildersbedrijf v.o.f.
Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld. - Tel. 0575-461655

Met 'n Erkend Sdiüder bent u gegarandeerd beter AF!

VEILIC
VERZEKERD

OPWEC

raCinvav-iid '""«'"c/us/ef

BROMFIETSPREMIES (per l mei 1999)

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

Snorfiets v.a.

Automaat en snorscooter ____________________ v.a.

Bromscooter

Bromfiets met versnelling

v.a.

v.a.

50,
135,
155,
190,
500,-

Memeli
B
Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat l l Hengelo Gld.Tel. (0575) 46 15 21

HAMOVE PARTY
ZATERDAGAVOND 24 APRIL A.S.
FEEST AVOND IN EEN GROTE TENT BIJ
DE WEGRACE MET EEN OPTREDEN VAN:

JOVINK EN DE

VOEDERBIETELS

KASBENDJEN

HURRICANES
AANVANG 1 9.30 UUR

KAARTEN IN VOORVERKOOP BIJ:

CAFE-REST " 'T HOEKJE", HENGELO GLD.

CAFE-REST :"HERFKENS", BAAK

CAFÉ "DE TOL", VELSWIJK-ZELHEM

CAFE-REST "DE HERBERG", VORDEN

NATIONALE/fgg
COLLECTE* :~-
verstandelijk
gehandicapten

•
11 22 222

De dingen van het leven die voor

ons heel gewoon zijn, zijn voor verstandelijk gehandicapten en hun

familie niet zo vanzelfsprekend. Met de opbrengst van de Nationale

Collecte Verstandelijk Gehandicapten worden talloze projecten gefi-

nancierd die hun leven aangenamer maken. Mogen we rekenen op uw

steun? Want als we samen willen leven, moeten we óók samen delen!

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

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



HAMOVE-PARTY BIJ DE WEGRACE

Het lijkt een jaarlijks terugkerend spektakel te worden. Na de suc-
cesvolle premiere vorig jaar zullen dit jaar zelfs drie Achterhoekse
bands op 24 april het podium betreden.
Net als vorig jaar is dit de officiële feestavond, voorafgaand aan
de jaarlijkse wegraces op de Varssel-Ring, georganiseerd door de
HAMOVE. Alle rijders, monteurs, helpers, teammanagers, baan-
commissarissen en pitspoezen kunnen op dit feest even hun alle-
daagse stress vergeten en elkaar tevens wat beter leren kennen.
Daarnaast zijn natuurlijk ook alle muziek- en feestliefhebbers uit
de regio van harte welkom!
De avond start met de Hengelose formatie the Hurricanes. Deze
rock- and roll groep bestaat al weer 30 jaar! De Hengelose wet-
houder van sportzaken met een leifde voor de wegrace en andere
sporten, Nees van Petersen, is de leadzanger-gitarist van de band
en zij spelen op fietsafstand van huis. Voor de Hurricanes is het
dus een echte thuiswedstrfijd. Dat zal weer een spetterend optre-
den worden van de Hengelose jongens.
Vervolgens zal de Vordense feestformatie Kas Bendjen zich van
zijn beste kant laten zien.
Deze Vordense dialect stamppotrockband is ontstaan door een uit
de hand gelopen geintje voor de HAM-party in 1993. De keuze
om toch door te gaan is een succesvolle keuze geweest omdat het
repertoire goed aanslaat en de vraag steeds blijft groeien. Kas
Bendjen streeft er naar om onrust in de kudde te kweken. Dialect,
humor en herkenning van de teksten is het recept vasn stamppotr-
cok. De variatie in muziek zorgt voor een prima sfeer en een dave-
rend feest. Een van de kenmerken van de band zijn de schemer-
lampen die bij elk optreden op het podium staan. Veel nummers
komen van eigen hand. Net als de meeste bands worden ook
covers ten gehore gebracht, waar een geheel eigen tintje aan wordt
gegeven. Was de band in het begin alleen in Vorden en Zutphen te
vinden. De vraag komt nu van verder weg.
Onrust in de kudde. Berooide pachters die de Vordense kastelen
bestormen. Pas op as ze d'n lessel oaverstekt. Dit zijn de dialec-

toren die veel feest in hun koffers hebben en met hun muziek het
heerlijk zweet niet schuwen. Achterhoek rock uut zien hok.
Als klap op de vuurpijl volgt hej optreden van Jovink en de

Voederbietels.

De knotsgekke Jovinks hebben tegenwoordig de gewoonte om
plaatselijke sporthelden in hun show te betrekken. In Dalfsen bij-
voorbeeld stonden ze met zowel René Eijkelkamp als Erben
Wennemars op het podium. Wie zullen Jovink en de Voederbietels
op het wegracefeest, bekend als de Hamove-party op het podium
halen? DeJovinks laten hierover niets los. Vorig jaart reed de
Westendorpse (ex)racer en stuntman Ernie Sala met motor en al
het podium op om aldaar een ludieke sleutelcursus te geven inclu-
sief 'n spectaculaire burn-out..
We vermoeden dat de Jovinks dit jaar het Achterhoekse racetalent
Jarno "Kipje" Boesveld naar voren zullen halen. Deze Superpsort
600 cc coureur uit Drempt is namenlijk de enige Europese motor-
rijder die gesponsord wordt door een rockband. U raadt het al:
Jovink en de Voederbietels. Maar het ook heel wel mogelijk dat de
Jovinks de huidig Nederlands kampioen in dezelfde klasse Torleif
Hartelman uit Hengelo Gld of de Harreveldse coureur Hans
Smees die uitkomt in de 250 cc, vragen. Deze beide rijders wor-
den namelijk ook gesteund door de Stichting RAPS, die
Achterhoeks Racetalent Promoot. Toevalligerwijs is bandlid
Goliath voorzitter van deze stichting. Hieruit blijkt niet alleen dat
de Jovinks de motorsport een warm hart toedragen. Ze zijn zelfs
fervente motorliefhebbers. Daarom zullen de bandleden de
HAMOVE-party zelf met de motor bezoeken. Een unieke stunt
die nog niet eerder vertoond is.

Saillant detail tenslotte is dat de gezette voorman, manager
NIjman op 24 april zijn ongelovelijke geboorte viert. Hij nodigt
bij deze dan ook iedereen uit om op zijn verjaardagsfeestje te
komen. Daar kunnen we het er dan nog een keer over hebben.
Mis het niet, kom op tied. Aanvang 19.30 uur.



GROEIEND AANTAL KINDEREN IN JEUGDHULPVERLENING

In 1998 groeide het aantal kinderen in Nederland dat te maken kreeg met
jeugdhulpverlening opnieuw sterk. Het totale aantal kinderen dat, meestal als
gevolg van een verstoorde thuissituatie, professionele hulp nodig had, ligt
momenteel boven de 200.000. Met vier miljoen kinderen in de leeftijd van O
tot 19 jaar, is dat l op de 20.
Het Nationaal Fonds Kinderhulp zet zich financieel in voor al die kinderen.
Dat kan ondermeer door de opbrengst van de jaarlijkse collecte van
Kinderhulp. Dit jaar is de collecteweek van Kinderhulp van 25 april t.e.m. l
mei. Een stijgend aantal kinderen in de jeugdhulpverlening maakt een hoge-
re collecte-opbrengst noodzakelijk. Om aanvragen voor al die duizenden kin-
deren te kunnen honoreren. . Voor kinderen als Bart (7 jaar).
Bart's moeder is vorig jaar omgekomen bij een verkeersongeluk. Het verdriet
hierover viel zijn vader zo zwaar, dat deze zijn toevlucht zocht in de drank.
Met als extra triest gevolg dat hij zijn enige kind steeds meer verwaarloosde.
Uiteindelijk besloot de kinderrechter dat het zo niet meer kon. Bart woont nu
in een kindertehuis. Daar is hij in goede handen. Hij krijgt er weer het gevoel
dat er van hem gehouden wordt en dat hij ergens bij hoort. Dat komt ook
doordat hij af en toe leuke dingen kan doen. Voetballen bij een club, een
weekje kamperen of een dagje naar de dierentuin. Zonder Kinderhulp, zon-
der een goede collecte en zonder al die collectanten die zich inzetten voor
Kinderhulp was dit niet mogelijk geweest.
Contactpersoon in Hengelo Gld: Hermien Hiddink, Vordenseweg 58,
tel. 462238.

DAMNIEUWS

Onderlinge competitie: A. Hoebink-H. Zonnenberg 1-1, E. Hoebink-J.
Heuvelink 2-0, B. Harkink-H. Lansink 1-1, H. Dijkman-A. Groot Kormelink
1-1, H. Luimes-J. Heijink 2-0, H. Groeneveld-H. Tekelenburg 0-2, W.
Eijkelkamp-G. Botterman 2-0, G. Halfman-J. Luiten 1-1.
Standen:
Groep A l H.Luimes 17-28, 2 E. Hoebink 170-26, 3 H. Vos 18-24
Groep B l J. Heuvelink 15-21,28. Harkink 19-17, 3 H. Zonnenberg 19-16
Groep C l Y. Schotanus 15-23, 2 W. Eijkelkamp 18-23, 3 R Beening 20-19
Groep D l B. Goorman 18-20, 2 G. Botterman 13-16, 3 A. Groot Kormelink
15-14
Als afsluitdatum van het damseizoen 1998-1999 zal er op 6 mei een snel-
damtournooi worden gehouden. Deze zal dan plaats vinden bij café 't
Hoekje, Spalstraat l te Hengelo Gld. Een ieder die hieraan wil meedoen is
van harte welkom vanaf 19.45 uur. Is het tijdstip wat te vroeg, geen pro-
bleem, bel even 461113. Tot ziens op 6 mei.

POSTDUIVENVER. STEEDS SNELLER

Uitslag wedvlucht vanaf Lommei. Afstand 113 km. Aantal duiven 538.
Gelost op 3-4-1999 om 10.00 uur. Aankomst eerste duif om 11.21.46, laatste
duif 11.33.35.
l W. Jansen, 2, 5, 6 en 9 A. H. Kamperman, 3 en 10 G. Kempoers, 4 A. C.
Jansen, 7 J. Bergervoet, 8 G. Duitshof.

KRENTENBOLLEN ACTIE - JEUGD VOOR KOSOVO JEUGD

Zaterdag 10 april hield de jongeren werkgroep Roemenië zijn jaarlijkse kren-
tenbollen actie. In totaal zijn er met medewerking van Echte Bakker
Hekkelman 10650 krentenbollen gebakken. Deze waren net na de middag
allemaal verkocht, terwijl nog niet alle straten van de gemeente waren
bezocht. Dit kan dus de reden zijn dat wij niet bij u aan de deur zijn geweest.
De opbrengst van de krentenbollen komen ten dele ten goede aan de slacht-
offers van de crisis in Kosovo. De jongeren werkgroep Roemenië heeft als
doelstelling zich te richten op de jeugd en dat zal ook nu gebeuren. Een
gedeelte van de opbrengsten worden namelijk overgemaakt aan de Stichting
War Child (oorlogskind). Het andere deel van de opbrengst zal ten goede
komen aan projecten van de jongeren werkgroep Roemenië in Roemenië.

HOORZITTING BESTEMMINBGSPLAN BUITENGEBIED RUUR-

LOSEWEG (GOMA)

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 22 april 1999 vanaf
10.00 uur een hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrif tegen
het bestemmingsplan Buitengebied Ruurloseweg 1997 (Goma), gemeente
Hengelo. Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van
Hengelo. Tijdens de zitting kunnen belanghebbenden hun ingebrachte
bezwaren toelichten. De zitting is openbaar. Als voorzitter van de hoorzittinG
zal optreden de heer J. Zegveld van de provinciale dienst Ruimte, Economie
en Welzijn. Nadere informatie: tel. 026-35499793 (dhr. J. Zegveld).

ONDERLINGE WEDSTRIJD PONYCLUB HENGELO

Op zondag 11 april hielde de Hengelose ponyclub haar voorjaars onderlinge
wedstrijden. Onder redelijke weersomstandigheden gingen maar liefst 32
leden de onderlinge strijd aan. 's Morgens werd de dressuur onder deskundig
toezicht van de juryleden Diane Domhoff en HaNnie Ankersmit en met hulp
van instructrice Yvon Regelink verreden. De prijswinnaars hiervan zijn: dres-
suur klasse groen l Elske Notten met Niels 159 punten, 2 Danielle
Kelderman met Fury 158 punten.
B dressuur l Laura van Vlijmen met Twinkle 171 pt, 2 Joyce Mulder mer
Romano 164 pt, 3 Karin Massselink met Skippty 154 pt, 4 Yvon Dijkman
met Hunter 154 pt, 5 Roosendaal met Fury 151 pt.
L dressuur l Kim Veldhorst met Flair 171 pt, 2 Joyce Cornelissen met
Mustang 156 pt,.
M dressuur l Maarten Harmsen met Hunter 167 pt.
's Middags werden de springwedstrijden onder toezicht van de jury Chris
Arends en met hulp vam instructeur Erik Brouwer gehouden.
De prijzen gingen naar groen springen: l Leonie Schieven met Dublin, 2
Maaike Roosendaal met Fury, 3 Moniek Rouwenhorst met Tristan, 4 Kim
Menkveld met Skippy.
B springen l Femke Roosendaal met Skippy.
L springen l Ester Kempers met Nico.
De voorjaars kampioenen zijn voor de dressuur Kim Veldhorst met Flair en
voor het springen Leonie Schieven met Dublin. Al met al werd het een
geslaagde wedstrijddag die zeer sportief verreden werd.

Martelen van stieren noemt men in Spanje feestvieren

DE STIER LIJDT HELSE PIJNEN ALS Df DORPSBEWONERS HEM BESTOKEN MET

VLIJMSCHERPE PIJLEN DAARNA WORDT HET ARME DIER GRUWELIJK AFGEMAAKT

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

1. Met hlaaspijpcn worden pijlen, ver-

/waard met scherpe spijkers, met kracht in

het stiercnlichaam geschoten. Ogen. neus

en geslachtsdelen /ijn de favoriete mikpun-

ten. Als de stier met honderden pijlen

be/aaid is. wordt hij gruwelijk afgemaakt.

2. Stieren worden keer op keer vanaf de

kade het water in gedreven. Net /o lang tot

het uitgeputte dier onder luid gejuich \er

drinkt.

3. Stieren worden, nel als in l'amplona, in

panische angst door de straten gejaagd.

Aan het eind wacht de arena. Daar worden

/e de/elfde dag op de •gebruikelijke' wi j /e

door een matador gedood.

4. Stieren krijgen brandende pekbollen

op de horens. De gloeiend hete druppels

lekken op kop en rug en veroor/aken

afschuwelijke brandwonden. Na de/e peste

rij volgt op een vreselijke manier de dood.

Het ('omité Anti Stierenvechten probeert,

samen met de Spaanse Dierenbescherming,

een einde te maken aan dit barbaarse

geweld.

U kunt daarbij helpen:
• ( ia nooit naat het Stierenvechten.

• He/oek nooit een dorpsteest waa i

dieren gemarteld worden.

• Vul de onderstaande bon in en stuur

hem op.

Bedankt voor uw aandacht en
hopelijk ook voor uw hulp.

Stop h e t d i e r e n l e e d bi j f i ë s t a ' s
1. l J JA. ik steun uw actie tegen de wrede dorpsleesten met een gift*

2. PI JA, ik word donateur \oor minimaal l

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

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

ij D H R . !_| M w

S T R A A T

P O S T C O D E :

P L A A T S :

Stuur de bon naar ('omite Anti Stierenvechten, Antwoordnummer 4HSN.
VslH) VH l ' t reeht . ben post/egel plakken hoeft niet. maar mag we l . ( iraag /elK

C O M I T É

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


