
dinsdag 27 april 199B

Er is er één jarig

Koninginnemedaillon
100 gr.

5 gehakt Cordon Bleus, 10QQ

QQmalse varkensrollade, * ̂
(met de hand geknoopt) l kilo l U
Vleeswarentrio, gebraden gehakt,
gekookte ham, comed beef,
(l00 gr. per soort) samen voor

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WOKST (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

voor 'n toekomst zonder complicaties
Diabefes (suikerziekte) kan leiden tot complicaties, zoals bv nietaan-

doeningen. Onderzoek moet een oplossing bjengen 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.

DIABETES FONDS NEDERLAND - GIRO 5766

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

ÜC&MAN
§•• G R O E N S P E C I A L I S T

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen
aanleg
onderhoud
sierbestrating
kwekerij

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

Keramische

werkplaats Baak

Erik Windig
Steek uw neus eens

om de hoek!
Tel. (0575)44 1995

Ook kinderpartijtjes.

VOORJAAR 1999

Zonnige
tijden
staan
weer

voor de
deur

Teveel zon in huis kan echter hinderlijk zijn en
vereist dus een goede

z o n w e r i n g
Bestel op tijd en maak een keus uit de vele
soorten zoals:
Rolgordijnen
Horizontale en vertikale lamellen
Screens
Rolluiken
Zonne- en terrasschermen
Markiezen ^

Voor diegenen die voor 1 juni zonwering
bestellen, hebben wij een

zonnige voorjaarskorting

Van 10% (ook voor latere leveringen)

Natuurlijk

SPANNEVOGEL
M F . U B E L - EN TA P l J T F. N H U I S

Ruurloseweg 2, 7255 DH Hengelo Gld Tel (0575) 46 l 4 84

J

Klokken voor
ieder interieur

Maandag 3 mei 1999 vanaf 17.00 tot 22.00 uur, stellen wij u in
de gelegenheid om ons hele bedrijf te kunnen bezichtigen

Hotel • Café • Restaurant • Zaal
Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje.

Hoiel
Spalstraat 40, Hengelo Gld.

TECELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A

Vloertegels
sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Voor dagelijks gebruik

iruik. Na.
lu-i \\ üih...

',-mni\vb;uir ai ,

Kom i

tuigd.

Cazelle Primeur

Al jaren do Ivsi \vrkodm-
van Ni i v traan- sr

uit\'oering maki
Primeur onweerstaanbaar.
Inclusief 10 jaar garantie op Irume
en vork, vanaf ƒ 899. ~

RIJWIELEN - BROMFIETSEN
REPARATIE - INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. - Tel. 0575-467278

Gazelle" zit als gegoten

J
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3 mei 1999 zijn wij 25 jaar getrouwd.

Bart en Gerri Boenink-Kornegoor

Wij hopen dit samen met onze kinderen
te vieren op 7 mei.

Indien u ons hiermee wilt feliciteren, bent u
van harte welkom op onze receptie, die
gehouden wordt van 14.30 tot 16.30 uur in
zaal "Den Bremer" Zutphen-Emmerikseweg
37 te Toldijk.

Paardestraat 5
7221 NESteenderen

S§>

Op 3 mei zijn we 25 jaar getrouwd!
Om dit samen te vieren, nodigen we u van
harte uit op onze receptie, zaterdag 8 mei
van 15.00 tot 17.00 uur in Party-centrum
Langeler, Spalstraat 5, Hengelo Gld.

Stef en Rinie Disbergen-Seinhorst

Varsselseweg 25
7255 NN Hengelo Gld.

Op 22 april 1999 is overleden

HANS HARMSEN

op de leeftijd van 64 jaar.

De familie.

De begrafenis heeft 26 april plaatsgehad op de
Algemene Begraafplaats te Hengelo (Gld).

Voor reparatie van uw

wasautomaat, koelkast of diepvries

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

Erkend rayonmonteur Candy Ned.

Candy voor Wassen Koelen Koken

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 2 mei 10.00 uur, ds. A.B. Elbert, mmv Soli Deo Gloria,
kindernevendienst

Dinsdag 4 mei 19.00-19.30 uur, ds. A.B. Elbert, Dodenherdenking
Goede Herder Kapel

Zondag 2 mei 10.15 uur, ds. H. Buitje, Doetinchem
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijzinnig Hervormde Kerk

Zondag 2 mei 9.00 uur, Ds. A.B. Elbert Hengelo Gld.
R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag l mei 19.00 uur, Eucharistieviering
Zondag 2 mei 10.00 uur, Woord- en Communiedienst

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;
zondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur
Ro/.enhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.
Zorgcentrum Maria Postcl: dinsdagsmorgens om 10.00 uur H. Mis;
dagelijks Rozenhoedje bidden om 18.30 uur. Zaterdags 's avonds
17.30 uur H. Mis

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot maan-
dagochtend 08.00 uur en is ui ts lui tend 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 30 APRIL - ZONDAG 2 MEI

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:
5 mei, dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266
Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 0575-461010

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

DIERENKLINIEK HENGELO-KEUENBORG

A. R. J. van Ingen - H. J. Ormel - H. G. Salomons
Kampstnial 2 - 7255 XC Hengelo Gld. - tel. 0575-461420

Spoedgevallen: tel. 0575-461420
u wordt altijd doorverbonden naar de dienstdoende dierenarts.
Spreekuren gezelschapsdieren:
maandag t/m vrijdag 13.30-14.00 uur
maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en op afspraak
Paardenspreekuur:
maandag 19.00-20.00 uur en op afspraak
Dicrenapotheek:
maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur
/aterdag 08.30-12.00 uur

Openingstijden Politiebureau

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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 1-1-2
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

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

Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317
en Mw. A van Aken.tel. 462627.

BEZOEK- EN OPPAS SERVICE VOOR OUDEREN (B.O.S.O.)

Kontaktpersonen Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439
Kcijenborg: Mw. A. Hakvoort. tel . 462317

Tafeltje Dekje:

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

Informatie- en adviespunt voor Ouderen

Kastanjelaan 11, Hengelo Gld. Spreekuur elke maandag van 11.00
tot 13.00 uur. Telefoon tijdens deze uren: (0575) 462345.

Netwerk Thuiszorg Nederland

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

ZorgGroep Oost-Gelderland

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

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

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

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

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

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

Verloskundigen:

Gemeente Hengelo Gld:
Maatschap mevr. Klein - mevr. Geugies - mevr. Peulers,
tel. 0314-330589, b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. 0314-329160.
Gemeente Stcenderen 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 1,5.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur
woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur
vrijdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.

maandag t/m zaterdag l ().()()-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 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 X. 7021 CL, Zelhem.
Het kantoor is geopend van 8.30 tot 12.30 uur

en van 13.00 tot 16.30 uur
Reparatiever/.oeken kunnen telefonisch gemeld worden van

maandag tol en met vr i jdag tussen 8.00 en 12.30 uur op
tel.nr. (0314) 62 61 40. (herige /aken: tel. (0314) 62 61 26

Trouwplannen?

Wij hebben

diverse boeken

met huwelijks-

kaarten

ter inzage.

DRUKKERIJ WOLTERS

Kegelinkstraal 16 • Hengelo (.1(1.
lel. 057S-4«1455 / fax 0575-46.1521

Slaatjes-aktie Crescendo
Grote slaatjes a ƒ 30.-

tel. te bestellen op
vrijdag 7 mei van
18.00 tot 20.00 uur
bij G. Zweverink,

tel. 461701

Vlaai van de Week

Koninginne
vlaai

ƒ10,-
echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

Op woensdag 5 mei zijn de praktijken van
de huisartsen in Hengelo en Keijenborg
gesloten. Dit geldt ook voor de apotheek.

Er wordt zondagsdienst gedaan:
vanaf 11.00 uur is er inloopspreekuur op de
praktijk van dr. Koning (Kastanjelaan 1,
Hengelo).
Voor spoedgevallen kunt u dr. Koning
bereiken op 461266.

De apotheek is geopend van 11.00 tot
12.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur.

Voor spoedeisende recepten buiten de
genoemde tijden dient u bij de apotheek
aan te bellen en te wachten tot er via de
intercom contact met u wordt opgenomen.

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.



JUDOKA RUBEN CLAAS IE OP GROOT INT. TOURNOOI ALMELO

Zaterdag l O april 1999 werd voor de 10e keer het jaarlijkse int. Twente tour-
nooi gehouden. 900 judoka's uit verschillende landen en alle topclubs uit
Nederland vulden de Rembrandthal in Almelo.
Voor Ruben Claas uit Hengelo Gld en lid van DIO Keijenborg, was dit een
eerste kennismaking met internationaal judo. Ruben (10) bleef zijn zenuwen
goed de baas en versloeg Hugo Gross uit Duitsland in de finale 28 kg door
gebruik te maken van de op de club geleerde slimme plannetjes. Volgens trai-
ner Leo Buitink heeft Ruben Claas dit niet alleen ontzettend goed opgepakt,
maar ook goed uitgevoerd. Alle eerste prijswinnaars kregen een schitterend
judo-aquarel in een lijst aangeboden. Bij de meisjes kwam Lotte Jansen (9),
DIO Keijenborg in de klasse 31 kg ook in de finale door winst op Vivien
Sucheri, Halle Duitsland met een heupzwaai op links. Lotte verloor de fina-
le van Katharina Baumgartner uit Salzburg Oostenrijk.
Vienne Buitink, 11 jaar en dochter van leraar Leo Buitink versloeg Tabea
Kuhl, Hamburg Duitsland in de finale tot 37 kg.
Op het onlangs gehouden speelsterkte regio tournooi in Oldenzaal behaalden
Hylke Politiek en Martine Uiterweerd van judo Aerofitt uit Hengelo Gld een
Ie prijs.
Een witte vaan (100 pt) was er voor Oscar Goossens, gele vanen 200 pt,
waren er voor Hylke Politiek, Rutger Roeling en Lotte Jansen.
Op speelsterkter regio tournooien behaalden punten worden centraal geregi-
streerd. Bij elke veelvoud van 100 pt krijgen de judoka's een vaan, evenals
judo graduaties oplopend van wit tot zwart 5e dan.

VVV HENGELO GLD ORGANISEERT ZONDAG 2 MEI FIETS-

TOCHT

De VVV Hengelo Gld organiseert op zondag 2 mei haar jaarlijkse fietstocht
om het seizoen mee te openen. De tocht van ongeveer 30 km gaat richting
Ruurlo. Er kan gestart worden tussen 11.00 en 13.30 uur bij het VVV-kan-
toor, Kervelseweg la te Hengelo Gld.
Door sponsoring van de fam. Wansink kunt u bij aankomst genieten van een
lekker kopje koffie en aan het einde van de fietstocht biedt Bosman
Groenspecialist u een attentie aan.
De deelnamekosten zijn f 2.50. Kinderen tot 13 jaar gratis. Doet allen mee,
het is zeer gezellig.

EXPOSITIE VAN 2 BROERS IN ZORGCENTRUM DE BLEIJKE

HENGELO GLD

Wim Luesink: schilderijen.

Begonnen op zijn 15e jaar. Voornamelijk mensen en emoties, ook wel land-
schappen. Heeft 5 maal deelgenomen aan een wedstrijd van het Gelders
Dagblad in de Catharinakerk te Doetinchem voor amateurs. Alle keren een
nominatie gehad, waarvan 2 maal gewonnen en 2 maal een 2e plaats.
Jan Luesink: landschapsfotografie binnen- en buitenland

Op de expositie typerende Achterhoekse landschappen. Voornamelijk gefo-
tografeerd in de Kruisbergse b ossen en op het hengelose Zand.
Uit deze foto's en schilderijen blijkt hoe sfeerbepalend bomen in het land-
schap zijn.
Iedereen kan deze expositie gedurende de maand mei bekijken van 13.00 tot
217.00 uur in de koffiezaal van zorgcentrum De Bleijke te Hengelo Gld.

DAMMEN

In de onderlinge competitie werden de volgende partijen gespeeld:
A.Hoebink-H. Tekelenburg 1-1, J. Luiten-Y. Schotanus 2-0, B. Harkink-J.
Schabbink 2-0, H. Dijkman-G. Wentink 1-1, G. Botterman-J. Wentink 1-1,
H. Zonnenberg-H. Groeneveld 2-0, H. Luimes-H. Vos 0-2, D. Walgemoet-W.
Eijkelkamp 1-1, E. Brummelman-A. Groot Kormelinkm 0-2.
Standen:
Groep A l H. Luimes 18-28, 2 E. Hoebink 17-26, 3 H. Vos 19-26
Groep B l J. Heuvelink 15-021, 2 B. Harkink 20-19, 3 H. Zonnenberg 20-18
Groep C Y. Schotanus 16-23, 23 W. Eijkelkamp 19-24, 3 R. Beening 20-19
Groep D l B. Goorman 18-20, 2 G. Botterman 14-17, 3 A. GrootKormelink
16-16.
Als afsluiting van het damseizoen zal er op 6 mei 1999 een sneldamtournooi
worden gehouden. Dit zal dan plaats vinden in café 't Hoekje, Spalstraat l te
Hengelo Gld. Een ieder die hieraan wil meedoen is van harte welkom vanaf
19.45 uur. InL: tel 471113.

ZANGUITVOERING WITTEBRINK

Op vrijdag 7 mei a.s. houdt chr. gem. zangvereniging De Lofstem uit de
Wittebrink, Zelhem haar jaarlijkse zanguitvoering in verenigingsgebouw "t
Brinkhuus aan de Hummeloseweg 67 te Zelhem. Na het zangprogramma
speelt CTV Wittebrink het blijspel Pas op voor de buren. Aanvang 19.30 uur.

NATIONALE COLLECTE VOOR EPILEPSIEBESTRIJDING

Wederom zullen meer dan 40.000 vrijwilligers met de collectebus langs de
deur gaan om iedereen in de gelegenheid te stellen een bijdrage aan dit
belangrijke werk te geven, Ook in onze regio zal men bij u aanbellen.
Epilepsie is een verzamelnaam voor een aantal tijdelijke storingen in de her-
senfunctie. Epilepsie komt het meest voor bij kinderen. Met de juiste medi-
catie kunnen veel mensen goed leven met epilepsie. Maar een afdoend medi-
cijn voor iedereen is er nog niet. En er moet nog veel gedaan worden. Op het
gebied van wetenschappelijk onderzoek, het actualiseren van het voorlich-
tingsmateriaal, het verlenen van financiële steun aan mensen die de meer-
kosten, veroorzaakt door epilepsie, niet kunnen betalen.
Om onze activiteiten blijvend te kunnen uitvoeren zijn wij volledig afhanke-
lijk van giften. Daarom durven wij wederom een dringend beroep op u te
doen voor een gulle gift aan onze collectant.
Als volkomen onverwacht het noodlot toeslaat en iemand geconfronteerd
wordt met epilepsie, dan is het goed te weten dat men op z'n medemens kan
rekenen.
De collecte is van 31 mei t.e.m. 5 juni. 1999.
Er worden nog collectanten gezocht. Wil men helpen, neem dan contact op
met J. Wentink, Dwarsstraat 8, Hengelo Gld, tel. 0575-462160.

TC KEIAOSERS IN HET NIEUW GESTOKEN

f

Aan het begin van het nieuwe fietsseizoen kon met dank aan sponsoren café-
bar Winkelman en Goossens raceshops te Groenlo door TC Keiaosers een
geheel nieuwe outfit in gebruik worden genomen.
Op de foto links Herman en Ria Winkelman die de nieuwe gele tenue's heb-
ben overhandigd..
Belangstellenden om eens geheel vrijblijvend mee te fietsen, kunnen contact
opnemen met Bert Jansen, tel. 461015.



LENTEFEEST
BIJ J.J.C. "FLOPHOUSE", TOLDIJK

* VR. 7 MEI:

ROCK & ROLL PARTY
MET: "RUMBLE CATS"!

* ZA. 8 MEI:

LENTEFESTIVAL
*BOSTON TEA PARTY
*POWERPLAY 'KIEKDOARES

* ZO. 9 MEI:

LUNCHCONCERT

BOH FOI TOCH
12.00 UUR, INCLUSIEF HAP.

HOEF MOEDER NEET TE KOKKEN
MET MOEDERDAG

VVK: J.J.C. FLOPHOUSE, TOLDIJK;
CAFÉ "DE SEVEN STENEN", STEENDEREN;

CAFÉ "DE HERBERG", VORDEN.

Voor al uw

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Jubileumskaarten

DRUKKERIJ WOLTERS

Kvgelinkslraal IA - Hengelo <;id.
li-l. 0575-461455 / l;i\ 0575-46.1521

HENGELOSE EN

KEIJENBORGSE

MIDDENSTANDSVERENIGING

Alle winkels zijn op
koninginnedag

vrijdag 30 april gesloten.

De koopavond wordt
verplaatst naar

donderdag 29 april.

I.v.m. komende feestdagen
Voor de Reclame van week 18 (dinsdag 4 mei) dienen
de advertenties uiterlijk woensdagmiddag 28 april om
16.00 uur in ons bezit te zijn!

Voor de Reclame van week 20 (dinsdag 18 mei) dienen
de advertenties uiterlijk woensdagmorgen 12 mei (i.v.m.
Hemelvaart) om 11.00 uur in ons bezit te zijn!

Voor de Reclame van week 21 (dinsdag 25 mei) dienen
de advertenties uiterlijk woensdagmiddag 19 mei om
17.00 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

Wij hebben voor u...

• Leilinden en leiplatanen

• Bolbomen Esdoorn, Primus, Catalpa, Acacia

• Dakplatanen

• Rode en groene beuk voor hagen, van 50-175 cm

• Bosplantsoenen in 20 soorten
• Haagbeplanting coniferen, meidoorn, liguster, etc.

• Rozen in diverse kleuren, struik, stam, klim

• Haag- en sierconiferen

• Rhododendrons en andere groenblijvende planten

• Fruitbomen hoog, halfstam. struikvorm

• Ook voor een cadeaubon kunt u

bij ons terecht
BOOMKWEKERIJ

TUINAANLEG

HOVENIERSBEDRIJF G.J.HALFMAN
Rondweg 2a • Hengelo (Gld) • telefoon (0575) 46 14 24

Touwtrekvereniging Bekveld
Touwtrekwedstrijden meetellend voor

het kampioenschap "Gewest Oost"

Zondag 2 mei
Morgenprogramma

Aanvang 10.15 uur

Damesklasse 7 teams
Jeugd A klasse 6 teams
Jeugd B klasse 6 teams
Heren 680 kg A klasse 10 teams
Heren 680 kg B klasse 9 teams

Middagproggramma

Aanvang 13.15 uur

Heren 720 kg klasse 8 teams
Heren 640 kg A klasse 8 teams
Heren 640 kg B klasse 8 teams

Terrein: TTV Bekveld, Wichmondseweg 41 Hengelo Gld.
Entree: gratis

Grand café

Koninginnedag

OXX BAND
Aanvang 21.00 uur.

Wij wensen u een hele mooie dag toe.

Spalstraat 44 - 7255 AD Hengelo Gld. - tel. 0575 463778



LIT IE

POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM

(Hummelo en Keppel, Hengelo en Zelhem)
Periode van 14 t.e.m. 19 april 1999

14 april: Op het fietspad van Doetinchem naar Zelhem, kwamen een brom-
fietser en fietser met elkaar in aanraking. Ten gevolge van de sterke wind
werd de fietser opzij geblazen op het moment dat de bromfietser hem inhaal-
de. Het bleef bij licht letsel.
Op de Rijksweg te Laag Keppel Remde een automobilist zonder noodzaak
af, nadat hij daarvoor bij de verkeerslichten was opgetrokken. Een achter
hem, eveneens optrekkende motorrijder kon een aanrijding toen niet meer
voorkomen. De politie is nog op zoek naar eventuele getuigen. (0314-
622043)
15 april: In Halle was een brandje ontstaan op de zolder van een woning ten
gevolge van het niet uitzetten van een elektrisch strijkijzer. Er is wat kleding
verbrand. De bewoonster kon zelf het brandje blussen.
Ook een inwoner uit ons team had een wel erg dure ervaring met een 06-1 ij n.
Een 2.22 minuten durend gesprek met een dame kostte ƒ 70.-. Jammer van
het geld, maar de politie kan hier tegen niets anders doen, dan u -bij deze- te
waarschuwen.
Een inwoner van Deventer werd op de Vordenseweg te Hengelo betrapt op
het rijden onder invloed. Na de verplichte ademanalyse aan een bureau, kreeg
hij een transactie van ƒ 390,- uitgereikt.
Een aanrijding tussen een personenauto en een mobiele kraan hangende
grondbak, vond plaats op de Steenderenseweg te Hengelo. Hier geldt dat men
zijn voertuig voldoende onder controle moet hebben en tot stilstand moet
kunnen brengen binnen de afstand waarover de weg vrij was en te overzien.
16 april: Een 15-jarige knaap nam in een winkel in Zelhem een pakje siga-
retten weg. Hij is er met een eerste en tevens laatste waarschuwing waar-
schuwing vanafgekomen.
Een botsing ten gevolgen van niet verlenen van voorrang op de kruising
Schooltingweg met de Varsselsestraat, tussen 2 automobilisten, was de oor-
zaak van ernstig letsel aan het hoofd. De 30 jarige automobiliste werd via het
Slingelandziekenhuis naar het St. Radboutziekenhuis in Nijmegen gebracht.
Een loslopende kat, die tijdens het passeren van twee tourfietsers, in het
voorwiel van een van hen terechtkwam, zorgde ervoor dat de fietser lelijk ten
val kwam en breuken in het schouderblad en sleutelbeen opliep. De geheel

vernielde valhelm heeft hem behoed voor ernstig hoofdletsel.
E.e.a. gebeurde in Halle aan de Spiekerweg, nabij Heelweg.
In de Spalstraat werd een autospiegel kapotgereden door een andere auto-
mobilist, die niet gestopt is.
In Hengelo, op de Kruisbergseweg, hoek Weeninkweg werd een automobi-
list, die afremde om rechtsaf te kunnen slaan, aan de achterzijde aangereden
door een automobilist die niet tijdig kon stoppen.
Op de Tolhutweg in Halle had een automobilist zijn auto met aanhangwagen
niet onder controle. In een bocht slipte hij en gleed een ondiepe sloot in.
17 april: Tussen 13.30 en 16.00 uur werden 10 automobilisten op foto vast-
gelegd omdat ze de radarpost op de Rijksweg te Laag Keppel te snel voorbij
reden. De hoogste snelheid op deze 80-km weg bedroeg 123 km/uur.
Van een aan de A.G. Noijweg te Hoog Keppel geparkeerde auto werd het
embleem ontvreemd.
Bij de basisschool in Drempt ging 's nachts om half 3 het inbraakalarm af.
Bleek bij onderzoek loos te zijn.
18 april: Een aangifte opgenomen terzake inbreek in een vakantiewoning
aan de Pluimersdijk. Er werden veel elektronische spullen weggenomen, als-
mede een grote hoeveelheid CD's.
Een inwoner uit Zutphen werd gecontroleerd op de St. Michielstraat te
Hengelo Gld. Hij bleek te veel gedronken te hebben. Daar het in 2 jaar de 3de
keer was, bleek zijn rijbewijs vorig najaar al ongeldig verklaard te zijn. Het
alcoholpromillage was zodanig hoog, dat hem een dagvaarding is uitgereikt.
Op de kruising Halseweg/Kuiperstraat te Halle kwamen 2 automobilisten
met elkaar in botsing. De linksafslaande automobilist werd op dat moment
links ingehaald. Beiden hebben in strijd gehandeld met de verkeersregels.
19 april: Een bestuurder van een auto met aanhangwagen Hrok op de
Rijksweg te Hoog Keppel de aandacht van de politiepatrouille. Van de aan-
hangwagen klopte "echt helemaal niks" en nuchter was hij. ook niet. Na een
blaastest kreeg hij voor het rijden onder invloed een transactievoorstel van ƒ
700,-. Ook voor de ondeugdelijke aanhanger werd hij bekeurd.
Op de Keppelseweg en de Zelhemseweg te Hummelo werden in totaal 41
automobilisten bekeurd omdat ze te snel reden. De snelste reed 24 km te snel.
Een inwoner in Halle werd "genept" door een scharen- en messenslijper.
Men zou slijpen voor ƒ 1.50 per cm. Na het werkje gedaan te hebben was de
prijs plotseling ƒ 3.50 per cm. Uiteindelijk is toch de eerst afgesproken prijs
betaald. De lezer is weer eens gewaarschuwd voor dit soort lieden.
Op de Rijksweg te Laag Keppel is door een onbekende een personenauto
aangereden. De schade, diepe krassen in de lak en een lekke band, zijn ver-
moedelijk veroorzaakt door scherpe delen.
B.J. Eijsink /

OUDERS ENTHOUSIAST NA COMPUTERAVOND OP "DE LEER"

Dat ouders steeds meer geïnteresseerd raken in de diverse computeractivitei-
ten van hun kind, bleek onlangs tijdens de ICT-ouderavond op basisschool
De Leer.
Een kleine 100 mensen waren aanwezig en reageerden enthousiast naar aan-
leiding van de lezing die door de heer Jan Koolschijn verzorgd werd.
Koolschijn, verbonden aan het opleidingsinstituut Iselinge te Doetinchem,
had ondermeer een digitaal fototoestel meegebracht, waarmee ouders foto's
maakten die later via de computer vertoond werden. Ook nam hij de ouders
mee op een reis door middel van Internet naar ondermeer Parijs en New York.
Verder liet hij de vele mogelijkheden zien van Het Scholenplein op Internet.
Voor veel ouders was het verbazingwekkend dat je tegenwoordig werkstuk-
jes die je eigen kind op school gemaakt heeft via Internet kunt bekijken. Op
school De Leer hebben ze de zaken erg goed voor elkaar, meende
Koolschijn. Dor het feit dat men als voorhoedeschool fungeert is ze voorlo-
per in de regio.Directeur Henk Roes vertelde dat het veelvuldig computerge-
bruik geen doel op zich is. We zetten de computer in als ondersteuning tij-
dens het leerproces. Bij veel onderwerpen kan het een verdieping zijn. De
computerprogramma's worden als middel gebruikt om het onderwijs op een
hoger plan te brengen. We zetten computers ook in om extra hulp aan de kin-
deren te bieden. Koolschijn wees nog op het belang van de diverse program-
ma's in de klassen. Bij de kleuters krijgen de kinderen het herkennen van de
kleuren onder de knie. Dat is belangrijk voor het later kunnen herkennen van
de letters. Zo heeft elk programma zijn nut.
Naast de lezing gingen de ouders in circuitvorm de 3 klassen rond. Bij de
onderbouw zagen ze leerprogramma's waarbij ondermeer taal- en rekenon-
derwijs gestimuleerd wordt. Verder gingen ze met de CD-rom aan de slag,
werd de topografie op de computer geoefend, kwam tekstverwerking aan bod
en ging men in de bovenbouw Internet op. Verder bekeek men de website van
De Leer. Deze kan men vinden op:
www.iselinge.nl/scholenplein/scholen/deleer

De ouders die de avond als zeer zinvol hadden ervaren, vertaalden dat in een
gift voor Kosovo. Het resultaat was dat directeur Henk Roes ruim f 200.—
kon overmaken voor deze vluchtelingen.

DE SPANNEVOGEL" EN FA. SLOTBOOM

Bovengenoemde firma's hebben in de Hengelose Oranjekrant van dinsdag 27
april een publicatie geplaatst.
Helaas is er door een communicatiefout een verkeerde advertentie geplaatst,
namelijk die van vorig jaar.
"De Spannevogel" heeft zoals u kunt zien in De Reclame een aanbieding in
zonwering, voor diegenen die voor l juni a.s. zonwering bestellen, krijgt
10% korting.
Fa. Slotboom heeft in De Reclame van 27 april een Gazelle Primeur voor de
prijs van f 899.— en niet zoals vermeld in de Oranjekrant f 859.—. Verder
heeft Slotboom nog veel meer fietsen enz.

VRIJMARKT EN KINDERMARKT OP KONINGINNEDAG

De Stichting Oranjecomité Steenderen organiseert op Koninginnedag vri jdag
30 april 1999 vanaf 13.00 uur een vrijmarkt en kindermarkt.
U kunt op de vrijmarkt curiosa, antiek en zolderopruiming verkopen of
kopen. Tevens is er voor de kinderen gelegenheid hun overtollige speelgoed,
boeken, plantjes e.d. te verkopen op speciaal voor hen bestemde grondplaat-
sen a f l.—. Het belooft een gezellige middag te worden, er is gelegenheid
tot het nuttigen van drankjes en warme hapjes en de gehele middag is er live
muziek door de band Snoek.
Voor de kinderen is er gelegenheid om zich gratis te laten schminken en een
prachtig springkussen staat ook weer op het Marktplein opgesteld. Tevens
kunnen de allerkleinsten zich heerlijk vermaken in de zweefmolen.
Deelname aan de vrijmarkt is nog mogelijk.
Opgave bij J. Gebbing, tel. 451264.

POSTDUIVER. STEEDS SNELLER HENGELO GLD

Uitslagwedvlucht vanaf Tessenderlo. d.d.10 april 1999 met 502 duiven.
Gelost om 13.30 uur. Aankomst Ie duif om 14.49 uur. Laatste om 15.06 uur.
Afstand 132 km.
l en 10 G. Kempers, 2 G. Duitshof, 3, 4, 6 en 8 A.Kamperman, 5 en 7 B. te
Stroet, 9 G.B. Hendriks.



14 dagen geldig

Mals mager runderbraadstuk
500 gram 7.95

Magere varkenslappen
500 gram 5.00
Hamburgers
per stuk 1.00

Openingstijden: Woensdag 8.00 - 12.30 uur

Donderdag 8.00 -18.00 uur,

Vrijdag 8.00 - 20.00 uur

Zaterdag 8.00 - 15.00 uur

Slagerij Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweü 3 - Heneelo Gld - Tel. 461258

KASTEEL-FESTIVAL
BAAK

Zondagmiddag 6 juni

in een grote tent t.o. Kasteel Baak

JOVINK EN DE

VOEDERBIETELS

*

PIGMEAT
(uit Friesland)

RAVAGE
AANVANG 15.00 UUR

EINDE 22.00 UUR

KAARTEN IN VOORVERKOOP VANAF 7 MEI
CAFÉ " T HOEKJE", HENGELO GLD.
CAFÉ "DE HERBERG", VORDEN

CAFÉ "DE TOL", VELSWIJK
CAFÉ :"HERFKENS", BAAK

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 28 april t/m 1 mei

• Lavendelplanten
Normaal 2.50 nu 6 voor 10,

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

Waardebon Koninginnedag
Buxusplanten voor haag
Normaal 2,- nu 10 VOOr 10,-

Koninginnedag geopend!

Aan het einde van deze pagina zijn de

meeste ME-patiënten al doodop.

Help zoeken naar de oorzaak. Giro 3 7 3 1 1 1

t.a.v. me fonds te Amsterdam

Voor ontwerp,

aanleg en onderhoud

van particuliere-

en bedrijfstuinen:

venier'sibedrijf ^B|

EVERS M
I3obbinkstraat 4,

tel. 0575-441040 vhg

Bakkerij Bruggink
RAADHIIISSTTKAAT 19 -TEL. 46135X

Weekaanbieding
(van maandag 26 april t/m zaterdag 1 mei)

Kruidkoek van 4 95 voor ƒ 3.95

Kruidcake van 5.25 voor ƒ 4.25

Donderdag 29 april

Oranje Soezen van 210 voor ƒ 1.85

Oranje Tompoezen van 1.95 voor ƒ 1.65

Café-Restaurant

't IJsselboerke

Waardebon ƒ 10.-

3 gangenmenu

van ƒ 29.50

voor ƒ 19.50

Frank - Marjorie 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:
1 mooie komkommer, 1 krop sla
samen 1.98
Granny, 2 kilo 4.98

zaterdag:
2 bakjes Hollandse Aardbeien, 4.98

Gemengde sla, 100 gram 0.98

Oranje salade, 100 gram 0.98

Koninginnedag Gesloten

SPECTACULAIRE
.A

KEIJENBOK
TERREINAKKERMANSSTRAAT

AANVANG: 12,00 UUR
MET SPECIALE ATTRACTIE VOOR DE KINDEREN!

ORGANISATIE:
AUTOCROSSVERENICINC HACC

Trendsetter
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende diskotheek

Grill-resto "Smikkel-corner"
NETEFFE GEZELLIGER

Tapperij "De Zwaan"

Presenteert op "Koninginnedag"
30 april de succesvolle formatie

• Sally's Gallery -
"Prime Time" 21.30 uur

Tevens is onze diskotheek zowel op
Koninginnedag als zaterdag 1 mei

vanaf 21.00 uur geopend.

Uit goed voor U!



SCHOOLSPORT - EINDE SCHOOLVOETBALINSTITUUT
Woensdag 21 april werden de gemeentelijke schoolvoetbalwedstrijden
gehouden. Ideale weersomstandigheden lokten vele belangstellenden naar de
wedstrijden. Er ontstond een Ambiance die de laatste jaren groeiende is.
Kortom, de sporters spanden zich extra in. Het winnen ging gemakkelijk.
Maar door verlies te accepteren kom je sterker te staan. In de A-afdeling
werd op doelsaldo De Leer kampioen, gevolgd door Ds. Pierson en
Rozengaardsweide als derde, laatste werd St. Bernardus.
In de B-afdeling werd Varssel voor de 2e keer winnaar door alles te winnen.
Met een verlieswedstrijd werd Bekveld een goede 2e. De Leer eindigde als
3e, Rozengaardsweide en Pierson sloten de rij.
Bi de meisjes werd St. Bernardus l definitief bezitster van de wisselbeker
door voor de 3e keer in successier alle vier wedstrijden nu zonder tegen-
doelpunt te winnen. Door één verliespartij werd DE Leer 2 tweede en volg-
den Rozengaardsweide 2 als 3e en De Leer 2 als vierde, Rozengaardsweide
l werd vijfde, Pierson 2 eindigde alszesde en Pierson l als zevende. De rij
werd gesloten door Bernardus 2.
De bekers werden namens PAX uitgereikt door Albert v.d. Velde na eerst de
scheidsrechters te hebben bedankt voor hun belangeloze inzet en Wil Tharner
voor de meer dan ruim 30-jarige organisatie van het geheel. De Leer A en St.
Bernardus meisjes l spelen op 7 mei in Brummen op de velden van V.V.
Brummen om het regionale kampioenschap van de Achterhoek. Voor de
prijsuitreiking voerde Roelof van Gijssel het woord om Wil Tharmer te
bedanken voor zijn 35-jarige schoolvoetbal organisatiebeleid in de gemeen-
te Hengelo vgld. Dat ging gepaard met overhandiging van een geschenkbon
namens alle scholen en applaus van de schooljeugd en aanwezigen.

SCHUTTERSDAG TEN BATE VAN NIEUWE UNIFORMEN IN KEUENBORG
Bestuur en leden van het schuttersgilde St. Jan in Keijenborg zijn druk doen-
de om zondag 30 mei a.s. een zogenaamde schuttersdag te organiseren. Het
belooft een gezellige dag te worden, waarbij het gehele gezin van harte wel-
kom is. Een en ander vindt opplaats in een feesttent die zal worden opgesteld
bij gasterij De Eikeboom in de St. Janstraat. Om 11.00 uur zal het voltallig
schuttersgilde een muzikale rondgang door het dorp maken.
\Vanaf 11.15 tot 13.30 uur is er frühschoppen, inclusief een uitgebreide
brunch, met medewerking van de Egerlanderkapfel De Leemkuulers uit
Bemmel. Deze zullen een mooi en boeiend ochtendvullend programma bren-
gen met prachtige muziek. Op het Wereld Muziek Concours te Kerkrade
heeft het orkest verleden jaar een tweede prijs weten te behalen. Als je
bedenkt dat zo'n orkest het de dag mooiste opnemen tegen de wereldtop, dan
is dat een uitstekende prestatie.
Tegen 13.30 uur zal het podium worden omgebouwd voor Zwansorkest
Snoek uit Beek. Dit orkest houdt zich bezig met het vertolken van hoofdza-
kelijk Nederlandstalige muziek en daarnaast dialect repertoire. Nummers die
ze spelen zijn po.a. ban de Spitfires, Rowwen Heze, Boh Foi Toch, de
Sjonnies,Pater Moeskroen, André Hazes en Vader Abraham.
Snoek heeft ook een breed repertoire aan eigen nummers en probeert van
ieder optreden en knalfeest te maken. Sinds kort heeft Snoek een Ie CD uit-
gebracht met daarop een aantal in het dialect gezongen nummers.
Zwansorkest Snoek zal optreden van 14.00 tot 17.00 uur.
Omdat de gehele dag ten goede komt aan een nieuw outfit voor hert schut-
tersgilde St. Jan zulleb er naastgenoemde muzikale optredens een aantal aan-
vullende activiteiten plaatsvinden t.w.:
demonstraties boogschieten, bieleman wedstrijden, bussengooien, spijkers
slaan en voor de kinderen is er een gratis luchtkussen. Daarnaast zal in de
feesttent en expositie worden ingericht van oude schuttersuniformen, foto's,
medailles, vaandels etc.
Ook deze dag zal een grote verloting plaatsvinden. Om 17.00 uur zal nie-
mand mionder dan Hendrik Haverkamp de trekking van de verloting komen
verrichten.
In 2003 hoopt het schuttersgilde St. Jan haar 150-jarig jubileum te vieren.
Omdat de uniformen dringend aan vervanging toe zijn,m vindt het bestuur
genoemd jaar een mooie gelegenheid om het gilde b.g.v. dit jubileum in nieu-
we uniformen tekunnen presenteren. U heeft de mogelijkheid kaarten te
kopen voor de gehele dag of alleen voor de namiddag vanaf 13.30 uur.
aarten zijn in de voorverkoop bij gasterij De Eikeb oom en café Winkelman
Keienborg, videotheek Huur en Kijk Hengelo, buurthuis D'n Draejer
Velswijk, café 't Witte Paard Zelhem en bij de bestuursleden van het schut-
tersgilde St. Jan.
Het belooft dus 30 mei voor het hele gezin een gezellige dag te worden in
Keijenborg waar u kunt genieten van een aantal muzikale optredens en diver-
se andere activiteiten.

BRILLEN EN GEREEDSCHAP VOOR ROEMENIË
Op dit moment worden er veel acties gehouden voor Kosovo. Het blijft echter
ook belangrijk aandacht te houden voor andere mensen die hulp nodig hebben.
De Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld heeft een actie opgezet om
brillen en (gebruikt) gereedschap in te zamelen voor mensen in Roemenië.
Brillen zijn ook in Roemenië een kostbare aanschaf. Mensen die weinig geld
hebben kopen eerst voedsel en kleding. Vaak blijft er dan geen geld over om
ook de zo noodzakelijke bril aan te schaffen. In Nederland kopen we vaak een
andere bril wanneer de oude niet meer zo mooi staat of wanneer de glazen niet
meer voldoen. De oude bril blijft dan vaak nog een poosje achter in de la lig-
gen. Op een gegeven moment worden ze weggegooid. Deze oude brillen kun-
nen nu een geode bestemming krijgen. In Roemenië proberen mensen zo veel
mogelijk spullen die defect zijn, zelf te repareren zodat ze geen nieuwe hoe-
ven aan te schaffen. Om dit te kunnen doen is echter gebrek aan goed gereed-
schap. Misschien hebt u of kennissen van u nog gereedschap in huis dat eigen-
lijk niet meer gebruikt wordt. Mn Roemenië kan met dit gereedschap nog goed
werk worden gedaan. De Brillen en het gereedschap worden ingezameld door
een werkgroep van de St. COEH en in jul i dit jaar op een markt in Roemenië
tegen een geringe vergoeding verkocht. Zo wordt bereikt dat de spullen op een
geode plek terecht komen. Wanneer u nog geen bril of goed werkend gereed-
schap hebt liggen welke u wilt afstaan voor Roemenië dan kunt u deze inleve-
ren bij een aantal winkels. Een groot aantal winkeliers in Hengelo, Keijenborg
en Steenderen heeft hun medewerking toegezegd aan deze actie. Zij plaatsen
een doos in de winkel waarin u uw oude bril (zo mogelijk met de sterkte op
een briefje) of het gereedschap kunt deponeren. Wanneer u niet in staat bent
uw spullen te brengen dan kunt u contact opnemen met Luci Limbeek, tel.
463217. Ook voor nader informatie kunt u haar bellen. ^
De inzamelactie loopt van l mei tot 15 juni a.s.
Inleveradressen Hengelo Gld: Albert Heijn, Edah, Super de Boer, Troefmarkt
v.d. Mond, Enorm Harmsen, Welkoop.
Keijenborg: Troefmarkt Bremer, Steenderen: Aalderink Supermarkt
Inleveradres voor brillen: Kohier, juweler-optiek, A. Groot Kormelink, optiek
Bij beiden geen gereedschap.

HENGELO, DAT STAAT ALS EEN PAAL 1999
De afgelopen twee jaar is het evenement Hengelo, datstaat als een paal zeer
positief verlopen. Daarom hebben wij (Jongren Werkgroep Roemenië) beslo-
ten om dit jaar weer een evenement te organiseren rond het . Hemelvaart,
weekend. Hierbij wordt al iets van de sluier opgelicht, wat er zoal allemaal
te doen is tijdens dit evenement.
72 uur hangmat hangen
De rode draad is dit jaar 72 uur hangmat hangen. De JWH (Jongeren
Werkgroep Hengelo) heeft als doel het verkrijgen van een eigen honk, een
iegen hangplaats. Tijdens het evenement zal de hangplaats het p[odium op
het gras bij de kerk zijn. Hier kan de jeugd 72 uur hangen in hangmatten. 7
personen zullen proberen om dit 72 uur vol te houden. Film Net als voor-
gaande jaren is er dit jaar ook weer een film van het HAMOVE filmteam en
wel HHTV. HHTV was de eerste lokale commerciële omroep van Nederland.
Ook is in het Veronica programma Tineke aandacht besteed aan deze eerste
commerciële TV omroep. HHTV bevat o.a. een speelfilm Chass in het cross-
bos en komt er een metro in Hengelo? De film wordt op vrijdag 14 mei om
20.00 uur vertoond in zaal Wol;brink. De kaarten zijn vanaf l mei te koop bij
zaal Wolbrink, café 't Hoekje en boekhandel Wolters.
Bloemetjesmarkt

De bloemetjesmarkt is net als vorig jaar ook weer aanwezig tijdens het eve-
nement.U kunt alles voor, over en van uw tuin vinden op deze markt, in de
Spalstraat voor de plaatselijke café's.
Schminken

Tijdens de bloemetjesmarkt kunt u gerust uw kleine kinderen meenemen,
want er is gelegenheid voor de kleine kinderen om zich te laten schminken.
Kunstexpositie

Op donderdag!3, vrijdag 14 en zaterdag!5 mei is er de mogelijkheid om de
kunstexpositie in de Remigiuskerk te bezoeken. Er zullen spullen van de
plaatselijke kunstenaars en kunstenaressen worden getoond, alsmede het
werk van studenten van verschillende kunstacademies in Nederland..
Ook is het mogelijk om sommige werken te kopen.
Jeugdsurvival

Op zaterdagmiddag is er net als vorig jaar een Jeugdsurvival voor kinderen
van de basisschool. De route zal iets zwaarder zijn dan vorig jaar, maar voor
elk kind te doen. Er zal gestart worden in het crossbosje aan de kruising
Bargelsdijk, Beatrixlaan. Meer details volgen nog.
Fierljeppen

Op donderdagmiddag is er de mogelijkheid om te fierljeppen in de
Spalstrsaat voor de plaatselijke café's. v v v er zijn 3 grote luchtkussens aanwe-
zig met daartussen een waterbak. Het is de bedoeling dat er met behulp[ van
een lange stok over de waterbak gesprongen wordt en dat je dan droog over-
komt. Spektakel gegarandeerd.



Veel v rouwen fietsen vaak met boodschappen of een kinderzitje.

Op- en afstappen is dan niet alt i jd even gemakkel i jk . Daarom hebben
veel damesfietsen tegenwoordig een veil ige en comfortabele lage
instap. De trendy stadsfiets op de foto heeft een s i e r l i j k gevormd
frame met een extreem lage en ruime instap. Bovendien /orgt de
oversi/ed onderbuis voor extra s t a b i l i t e i t . Het /waar verchroomde
stuur biedt extra veil igheid bij het fietsen met een k inderz i t j e .
Ook niet onbelangrijk is het elastomeer geveerde gel/adel dat
altijd lekker z i t . Want op /adelpijn zit niemand te wachten.

Anti-slip fietspedaal
voorkomt glijpartijen

Regen, modder en natte bladeren

/.orgen in de herfst en winter
vaak voor gladde t ietspedalen.

Dit kan leiden tot onveil ige
situaties en /elfs valparti jen.

Vandaar dat (Ja/el le al le fietsen
voor/iet van /eer v e i l i g e an t i - s l ip

pedalen. De pedalen zijn

bovendien zelfreinigend door

de unieke open structuur zodat

vu i l of modder zich niet kan

ophopen.

Revolutionair achterlicht
schakelt zelf aan en uit!

Goede ver l ich t ing is vooral in
de herfst en winter l e t t e r l i j k van
levensbelang voor het /.icht c;n de
zichtbaarheid van iedere fietser.
Het nieuwe '/.elfdenkende'AXA
Optica Omega LED achterlicht
met automatische lichtsensor
levert daarom een belangrijke
bijdrage aan de verhoging van
de f ic tsvei l igheid .

De l ichtsensor /.orgt ervoor dat
het achter l icht automatisch aan-
en u i t schakel t als het donker
wordt en er beweging wordt
gesignaleerd. De handige
batteri jvoeding /orgt er boven
dien voordat het achterlicht
altijd bl i j f t branden; ook als
de f ie t s s t i l s taa t . Kortom,
opt imale v e i l i g h e i d !

VOUWFIETS VOOR IN DE AUTO

De Gazelle Access is een nieuw
concept voor een simpel te

vouwen vouwfiets met alle rij-
eigenschappen van een 'gewone'

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

een bijdrage leveren aan de
oplossing van het vervoers-

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

DE FIETSBEL
OPNIEUW UITGEVONDEN

Het oude fietsstuur

met schakelhendel en bel

Bij al le fietsvernieuwingen van de laatste jaren bleef de ontwikkeling van

de fietsbel een beetje achter. Op elk f i e t s s t u u r zat tot nu toe de

'ouderwetse' fietsbel die meestal snel beschadigde. Niet nu i r v a n deze
t i j d dus. Daarom in tn >dmetn ( ï a / e l l e di t j a a r dr A x i s draaibel. Volgens

)o \ a u K r n i h e m de man achter de vele f i e t smi iova i i e s van Gazelle kan

deze Simpel te hed iene i i bel n i e t - f i l e e r s t u k . "He A x i s d r a a i b e l is volledig

geïntegreerd in het handvat . De fietser kan met een simpele draa iende

handbeweging hellen. Bovendien is er door de solide t o i i s i nu t i e en dr

k u n s t s t o f s tootrand m i n d e r kans op beschadiging en ver l ies van de bel."

Het nieuwe fietsstuur met

verstelbare stuurpen, draaigrip-

schakelaar en Axis draaibel! De nieuwe Axis draaibel

HIGHTECH 'ABS-SYSTEEM' VOOR FIETSEN
I-'ietsjahrikant Ga~elle beschikt over een eigen t e steent ruin dat alle fietsen en

onderdelen vooraf test. l)e:e afdeling Kwaliteitsborging hanteert hierhij strenge

normen die zijn gebaseerd op het intensieve Nederlandse fietsgebruik onder

idle weersomstandigheden. Onlangs \verd een nieinve rennnentesthank in gebruik

genomen \vaarop de remkracht volautomatisch kan worden genieten; óók bij nat weer!

Zo krijgt elk type fiets de juiste rem.

Na een uitgebreide test

zijn alle sportieve (ia/elles,

hybrides en mountainbikes

uitgerust met moderne

V-brakes. Deze zorgen voor

krachtig en gecontroleerd

remmen onder alle weers-

omstandigheden. De V-brakes

zijn daarnaast voorzien van

een nieuw 'ABS-systeem'

in de vorm van een Power

Control of Power Modulator.

Het ABS-systeem voorkomt

het plotseling blokkeren van

het wiel en /orgt voor

optimaal gedoseerd remmen.

Door deze hightech innovaties

volstaat een lichtere bediening

van de remmen. Dus ook uw

handen worden-ontzien.


