
Moederdagtip
voor keukenprinsen

.<^r-^^ * < ' >•

kalkoenbiefstukjes ' j 80
100 ar.100 gr.

rundergehakt, / kilo

varkenshaas, 500 grom

varkens filet rollade,
(met de hand geknoopt) 500 gram

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST (fijn of grof) 500 gram

GEHAKT (half om half+kruiden) 500 gram

donderdag, vrijdag en zaterdag:
SCHOÜDERKARBOJVADE 500 gram
MALSE VARKEJVSLAPPEJV 500 gram

925

4.95
4.95

2.99
4.95

Keurslager

p. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo GId.

Tel. 0575-461269

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo GId
telefoon 0575-461845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

BRAUN
Koffiezet
apparaat
living
colours • In
de nieuwe
living colours
van Braun
• 10-15 kops
met Aroma-
Selector
• 7250 Watt
• Type KF 130
• Adviesprijs:
ƒ 89,95

winters
Spalstraat 8 - Hengelo GId - Tel. 0575-461280

Gouden ring met blauw topaas.

309.-
Dit is

slechts
een greep
uit onze

VGIG

exclusieve
verrassingen

::;.:.:

J U W E L I E R - O P T I C I E N
iM 15 Hvngrto Gk) T«Moon 106751 46 13 74

Gouden dromen komen uit bij uw juwelier!

Hemelvaartsdag
l 3 mei

Harmonicadag
l l .00 - l 7.00 uur

Café-Restaurant

't IJsselboerke
Eekstraat 18, Doesburg,

tel. 0313-475282

gelegen op Camping IJsselstrand

Kadotips
voor
Moeder

Nachtmode
Bad mode

Huishoudtextiel
Beenmode

Lingeriesets

allemaal leuk
verpakt bij

J.F. Oltmansstraat 2 Steenderen,
Tel. (0575)45 1264

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Kerkstraat 6 Hengelo GId.
Tel: (0575)461054

Rauwkostreclame:
Hengelse mix
100 gram
Spitskoolsalade
100 gram

0.98

0.98
dinsdag - woensdag - donderdag:

gesneden rode kool, 500 gram 0.98
Elstar, 3 kilo 5.98

vrijdag - zaterdag:

20 hand en pers sinaasappels, 5.98
zak geschrapte worteltjes, 0.98

Moederdag 9 mei
Enorme keus in kado's voor moeder:

o.a. stoelen en stoelkussens
verder vele elektrische en

huishoudelijke artikelen
teveel om op te noemen
kortingen van 10 - 30%

Graag tot ziens bij:

Fa Jansen-Smid
Bleekstraat 1 - Hengelo GId. - Tel. 0575-461360

Moederdag
9 mei

Likeuren voor "moeder"

"LEEMREIS"
uw Slijter

ruim
gesorteerd



Wij zij heel blij met de geboorte van onze

cgg dochter en mijn zusje

Laura
$8
j£ Laura Reina Bernarda

|j 21 april 1999

Vincent, Anita en Stefan Schiphorst
<$&j: Lamstraat 15

7227 NA, Toldijk

#

<§8

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken

die er op 14 april 1.1. aan heeft meegewerkt,
om er voor mij één van de onvergetelijkste

dagen van mijn leven te hebben gemaakt,

mijn 50ste verjaardag

Nogmaals bedankt.

Harry Waenink

Eigenaar: "Smikkel Corner"
"De Zwaan"

Spalstraat 3, Hengelo Gld.

*

Sterven doe je niet ineens

maar af en toe een beetje

en alle beetjes die je stierf

7 is vreemd, maar die vergeet je.

Je zegt: "Ik ben wat moe "

maar op een keer dan ben je

aan je laatste beetje toe.

Toch nog onverwacht, waardoor haar langdurig lijden
bespaard is gebleven is in haar eigen omgeving vredig
van ons heengegaan onze lieve moeder, groot- en over-
grootmoeder

Grada Johanna Sesink
weduwe van Reinirus Maria Joseph Notten

op de leeftijd van 79 jaar.

Dronrijp, G. Wieggers - Notten
W. Wieggers

Duitsland, R. Notten t
H. Notten - ter Riet

Hengelo (Gld.), E. Kohier - Notten
E. Kohier

Dronrijp, M. Notten
R. Geertsma

Kleinkinderen en achterkleinkind

7255 XV Hengelo (Gld.), 22 april 1999,
Asterstraat 19.

Correspondentie-adres: E. Kohier,
Dreef 24,
7255 WV Hengelo (Gld.)

De begrafenis heeft 27 april j.l. plaatsgehad op het
R.K. Kerkhof te Hengelo (Gld.).

Ledenvergadering
Schutterij E.M.M.
dinsdag 18 mei 1999
in Café/Rest, 't Hoekje,
Spalstraat 1 Hengelo Gld.
Aanvang 20.00 uur.

1. Opening.
2. Notulen ledenvergadering 1998.
3. Financieel verslag 1998.
4. Kermisprogramma 1999.
5. Aftredend en niet herkiesbaar G.J. Oosterhuis.

In de vacature penningmeester stelt het
bestuur kandidaat A. Stortelder.
Aftredend en herkiesbaar F. Bijenhof.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich
schriftelijk aanmelden vóór 17 mei a.s. bij het
secretariaat Julianalaan 21,
7255 ED Hengelo Gld.

6. Wat verder ter tafel komt.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 9 mei 10.00 uur, dhr Dijkman, Vorden, jeugddienst,
kindemevendienst

Goede Herder Kapel

Zondag 9 mei 10.15 uur, vacaturebeurt Zelhem
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Zondag 9 mei, 10.00 uur, mevr. Rekswinkel-Kets
Vrijzinnig Hervormde Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 8 mei 19.00 uur, Woord- en Communiedienst
Zondag 9 mei 10.00 uur, Eucharistieviering

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg; zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;
zondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur
Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.
Zorgcentrum Maria Postel: dinsdagsmorgens om 10.00 uur H. Mis;
dagelijks Rozenhoedje bidden om 18.30 uur. Zaterdags xs avonds
17.30 uur H. Mis

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot maan-
dagochtend 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
Op zaterdag- en zondagochtend wordt om 11.00 uur een vrij
spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!
Buiten het weekend spreekuur is het sterk aan te bevelen voor U komt,
eerst te bellen; de arts kan dan rekening houden met Uw komst.

VRIJDAG 7 MEI - ZONDAG 9 MEI

dr. B.A.M. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262
Avond- en nachtdienst

De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende mor-
gen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262
Dinsdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266
Woensdag:
12 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
Kampstraat 2 - 7255 XC Hengelo Gld. - tel. 0575-461420

Spoedgevallen: tel. 0575-461420
u wordt altijd doorverbonden naar de dienstdoende dierenarts.
Spreekuren ge/.clschapsdiercn:
maandag t/m vrijdag
maandag en donderdag
Paardenspreekuur:
maandag
Dierenapotheck:
maandag t/m vrijdag
zaterdag

13.30-14.00 uur
19.00-19.30 uur en op afspraak

19.00-20.00 unr en op afspraak

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Openingstijden Politiebureau

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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Tdefbon 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.)

Kontaktpcrsoncn Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439
Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317

Tafeltje Dekje:

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

Informatie- en adviespunt voor Ouderen

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

Netwerk Thuiszorg Nederland

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

ZorgGroep Oost-Gelderland

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

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

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

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

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude LJsselstreek)

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

Verloskundigen:

Gemeente Hengelo Gld:
Maatschap mevr. Klein - mevr. Geugies - mevr. Peulcrs,
tel. 0314-330589, b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, ml. 0314-329160.
Gemeente Steenderen en Vorden:
mevr. Haggeman-Withaar, tel. 0575-441351

Pedicure

Y. Willemsen-Abbink, Toldijk, tel. 0575-451386
L. Evers-Jansen, tel. 0575-462515
H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg, tel. 0575-463435
M. Lukassen, tel. 0575-461457 (maandagmorgen)
Ina Wuestman, Vierakker, tel. 0575-527246
L. Erne Rutjes, 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-J9.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.

dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur
woensdag 10.00-12^0 uuren 15.00-17.00 uur
vrijdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.

maandag t/m zaterdag 10.00-16.00 uur
Openingstijden Wereldwinkel, Raadhuisstraat 4

donderdag 13.30-17.00 uur
vrijdag l().()()-12.00 uur en 13.30-17.00 uur
zaterdag 10.00-12.30 uur

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.

ledere eerste maandagavond van de maand vanaf 19.00 uur kunnen
mensen goede gebruikte kleding inleveren op het volgende adres:
Fam. Dinkelman, Beijerinkdijk l in Hengelo Gld.

Woningcorporatie "de Stiepel"

Dr. Grashuistraat 8, 7021 CL, Zelhem.
Het kantoor is geopend van 8.30 tot 12.30 uur

en van 13.00 tot 16.30 uur
Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van

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

Rommelmarkt Chr.
muziekver Crescendo.
Heeft u nog bruikbare

spullen voor onze rommel-
markt op 19 juni? Bel dan
(0575)461782. Despulle-
tjes worden t/m zaterdag

12 juni opgehaald.

Te huur gevraagd voor
permanente bewoning een
appartement, gedeelte van

een boerderij of iets
anders voor een ouder
echtpaar. Minstens 3

kamers en zeer rustig gele-
gen buiten de bebouwde

kom omgeving
Zelhem - Hengelo Gld.

Tel. (0599) 35 47 35
(na 18.00 uur)

-Zondag 9 mei
GROTE BINGO

Aanvang 19.30 uur
Café-rest. "D'n Olde Krief

Wichmond, tel. 0575-441600

T.h. Lanaken (B) 6-pers.
vak. woning op recr. park

v.a. ƒ 200.- p.w.
Tel.(0485)316906.

Vlaai van de Week

moeders
vlaai

ƒ 10,-
echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

DE RECLAME
UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 0575-461455, b.g.g. 462771
Telefax 0575-463521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg, Velswijk (Zelhem),
Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha, Toldijk,
Wichmond-Vierakker en omstreken

De advertenties voor De Reclame dienen
donderdags voor 11.00 uur in ons bezit te
zijn! 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.



Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic
Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 - Keijenborg - tel. 0575-461307

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Zaterdag 8 mei
CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD.
ICRESCENDO

organiseert in samenwerking met
Partycentrum Langeler een

Slaatjes-aktïe
Vanaf 's morgens 9.00 uur worden
de heerlijkste slaatjes aangeboden

voor ƒ 6.- per stuk.
Ook zullen er dit jaar grotere slaatjes a ƒ 30.00 worden
gemaakt. Deze dienen telefonisch besteld te worden op

vrijdagavond 7 mei tussen 18.00 en 20.00 uur bij
G. Zweverink, tel. 461701.

Tot slot bestaat er ook de mogelijkheid om de slaatjes
op zaterdag 8 mei af te halen bij Partycentrum Langeler,

(aan de achterzijde van het gebouw ingang Veemarkt-
straat), zodat U verzekerd bent van een heerlijk slaatje.

Koo een slaate en U steunt Crescendo.

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

Giro 555
S A M E N W E R K E N D E
HULPORGANISATIES

Den Haag

BIJ GROOTBOD LOOPT ü TEGEN DE LEUKSTE
MOEDERDAGCADEAÜS AAN! VOOR MOEDER.

U weet niet wat u ziet:
zoveel mooie cadeau-ideeën en

decoratie-accessoires liggen voor u
uitgestald. Daarnaast vindt u bij

Grootbod interieurs met altijd
bijpassende lampen, gordijnen, tapijt,

parket en zelfs matrassen.
Kortom: een prachtige gelegenheid om
ideeën op te doen. Om te beginnen bij

Grootbod Woninginrichting.

Grootbod Woninginrichting, Raadhuisstraat 11-13,
7255 BK, Hengelo (Gld). Tel. (0575) 46 14 69.

KWEKERIJ

DE WITTE BRINK
KEIJENBORGSEWEG 2 - ZELHEM

(RICHTING HUMMELO) TEL. 0314-641647

OPENINGSTIJDEN: MAANDAG T/M VRIJDAG
9.00 UUR TOT 18.00 UUR

ZATERDAG VAN 9.00 UUR TOT 17.00 UUR

AANBIEDINGEN

Nu volop geraniums
zowel hangend als staand

Diverse soorten perkgoed
en een ruim assortiment

kuipplanten

10 vaste planten
(plm 200 soorten), voor ƒ 25.-

Moederdagtip
Grote gemengde hangpotten

(0 25 cm)
Normaal 19,50 deze week 1 2,50

Café-Restaurant

't IJsselboerke

Weekend en vakantie-

krachten gevraagd

voor Café en Cafetaria

Tevens 2 interieurverzorgsters

± 10 tot 15 uur per week

Dhr. F. Wolbrink
Eekstraat 18, Doesburg, tel. 0313-475282
gelegen op Camping Usselstrand

NieuwsBrieF
mei

J a a r g a n g 2 n u m m e r 5

spor
Hemelvaart 13 mei zijn we gesloten i.v.m.

Hemelvaart.

De AeroFitt consumptiekaart
is verkrijgbaar, speciaal voor uw gemak.

JUQO De Judoka's van Leo Buitink hebben het ontzet-
tend goed gedaan de afgelopen maanden. Ze hebben

heel wat prijzen in de wacht gesleept op toernooien
hier in de regio. Gefeliciteerd.

Binnen kort gaan een aantal meisjes en jongens naar
een judokamp in Slagharen. Veel plezier en succes.

Pinksteren 23 en 24 mei zijn wij gesloten i.v.m.
Pinksteren.

Sluitingstijd Vanaf de maand april zijn
we zondags om 14:00 uur gesloten.

De yoga les is sinds kort op donderdag^van
9:00 tot 10:00 uur in plaats van 10:00 tot 11:00 uur.

Outdoortraininq
•KJÊ. **

Duitensporten
Mountainbike op *t Zand iedere zondag

van 11:00 tot 12:30 uur en iedere donderdag avond
van 19:30 tot 21:00 uur. Mogelijkheid tot douchen,
opbergen waardevolle spullen, schoonmaken fiets.
Deelname gratis, vertrek bij sportcentrum aerofitt.
Wanneer je geen eigen fiets hebt dan kun je die
altijd huren, elke dag van de week voor f 10,-
per keer. Natuurlijk kun je ook met een groep alle
fietsen huren, e.v.t met begeleiding.

Fltt-Walkïng Een sport voor iedereen, lekker
buiten in de nafuur. ledere dinsdag- en donderdag-

avond van 19.30 tot 21.00 uur. ledere zondag van
11.00 tot 12.30 uur. Vertrek bij Sportcentrum
AeroFitt. Na het wandelen wordt u altijd een gratis
kopje koffie of thee aangeboden.

Skate- en Skeelerlessen vanaf 27 en 28
april is Sportcentrum Aerofitt gestart met het geven
van Skate- en Skeelerlessen. We zijn begonnen met

een basiscursus van 6 lessen. In die lessen leert u
de verschillende technieken als remmen, valtechnie-
ken en nog veel meer. De dagen en tijden zijn

dinsdag van 19:30 tot 20:30 uur en woensdag van
18:30 tot 19:30 uur. De kosten hiervoor zijn f 50,-.

Inter Sport Doetinchem heeft skates / skeelers
beschikbaar gesteld om te proberen, te huren en
eventueel aan te schaffen. De groepen ziten nu vol,
maar gezien de animo willen we na deze cursus
doorgaan met skaten en skeeleren in groepsver-
band. Heeft u ook nog interesse in skate- en
Skeelerlessen, bel dan voor meer informatie.

Beachvolleybal 10 en 11 juli ook dit jaar
organiseren wij weer een beachvollybaltoernooi.
Ondanks het succes van vorig jaar, hebben wij toch

geprobeerd het verloop van dit toernooi te verbete-
ren. Er wordt nog steeds gespeeld in drie klassen:
heren-, dames- en wedstrijdklasse. Alle wedstrijden
in de poules worden op zaterdag gespeeld. De kwart
finale-, halve finale- en de finale wedstrijden worden
op zondag gespeeld. Er komt ook een extra vierde
veld, hierdoor zullen de wachttijden tussen de
wedstrijden een stuk korter worden.

De eerste aanmeldingen zijn al binnen dus schrijf je
snel in, vol is vol. Inschrijfformulieren liggen bij de
receptie. En bij Sporthal 'de Kamp'.
Bel voor meer informatie, een afspraak

of een gratis proefles (0575) 46 50 01

Sportcentrum AeroFitt,
ongedwongen sportief

sportcentrum

Fitlvak

Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 50 01 Fax (0575) 46 45 02

Email: aerofitt@tref.nl
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POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM

(Hummelo en Keppel, Hengelo en Zelhem)
PERIODE VAN 20 APRIL T.E.M. 26 APRIL 1999

Dinsdag 20 april: Een op de Rijksweg te Laag Keppel rijdende automobilist werd
bedreigd en zijn auto vernield door een onbekende. Er werd voor zo'n f 3500.—
schade aangericht. Deze zaak is in onderzoek.
Een inwoner uit Dieren die een dag eerder bekeurd was omdat hij onder invloed had
gereden, kwam zich alsnog melden met de mededeling dat hij een valse naam (die
van zijn broer) had opgegeven. Zelf was hij niet in het bezit van een rijbewijs. Voor
deze 2 feiten is hij eveneens bekeurd.
Woensdag 21 april: Bij het voorbijrijden van een stilstaande vrachtauto op de
Smidsstraat te Zelhem botste een bestuurster tegen de stootbalk van de vrachtauto.
Een pluim voor de werknemers van een bekend stratenmakersbedrijf uit de
Achterhoek, die een automobilist uit zijn benarde positie bevrijdde. Op de kruising
Hogenkampweg-Zaarbelinkdijk was de bestuurder in botsing gekomen met een
andere automobilist. Hij sloeg daarbij over het dak en kwam in het weiland tot sti l-
stand. Hierbij liep benzine uit de tank van de auto.

Schrikkend van een uit de uitrit komende automobiliste op de Oude Varsselseweg te
Hengelo, stuurde een andere autobestuurder de berm in en verloor de macht over het
stuur. Hij belandde in een droge sloot.
In Laag Keppel, op de Rijksweg, remde een automobilist plotseling sterk af, waar-
na een achter hem rijdende motorrijder hem aanreed. Te weinig afstand houden brak
de motorrijder op.
Donderdag 22 april: op de Ruurloseweg te Hengelo reed een inwoner van Silvolde
een gemeentelijk hekken kapot. Hij ging er vandoor zonder zijn identiteit bekend te
maken, helaas voor hem waren er toch getuigen die ons zijn kentekennummer door-
gaven.
Dezelfde dag meldde een eerlijke automobilist dat hij de middengeleider op de
Ruurloseweg in Hengelo omver had gereden. Hij reed direct naar huis en belde ons.
En zo hoort dat ook.
Vrijdag 23 april: Door de Nuon werd aangifte gedaan van vernieling aan een lan-
taarnpaal in het centrum van Hengelo.
Zaterdag 24 april: Op de kruising Zaarbelinkdijk/Steenderenseweg te Hengelo
verleende de ene automobilist geen voorrang aan de andere met als gevolg de nodi-
ge blikschade.
Zondag 25april: In het centrum van Hengelo werd een jongeman geslagen dooreen
knaap uit een groepje van 3 personen. Er wordt een onderzoek ingesteld.
Maandag 26 april: In het buitengebied van Hengelo werd landbouwplastic ver-
brand. Dit is een milieu-delict. Tegen de overtreder is proces-verbaal opgemaakt.
B. J. Eijsink.

POSTDUIVEN VER. STEEDS SNELLER HENGELO GLD

Uitslag wedvlucht vanaf Heverlee d.d. 17-4-1999 met 578 duiven. Gelost om 10.00
uur. Aankomst eerste duif om 12.09 uur. laatste om 12.29 uur.
l en 5 G. Kempens, 2, 3, 4, 6, 8, 9 en 10 A. Kamperman.

DAMMEN

In de Ie ronde van het Gelders bekertournooi maakte DCH een misstap. Thuis zou
op papier de Ie wedstrijd tegen DOG uit Almen geen probleem mogen zijn om in
de volgende ronde te spelen. Toch verliep de wedstrijd anders dan zij gedacht had-,
den. Aan het Ie bedrijf schoof H. Vos zijn tegenstander eenvoudig opzij net zoals E.
Hoebink dat deed aan het 2e bord. Maar J. Vos aan het 3e bord zag een leuke dam-
slag in zijn dromen, helaas op het dambord bleek die niet uitvoerbaar te zijn en verl-
oor /ijn partij. Aan het 4e bord zat A. de Greef die meestal zelfverzekerd speelt,
maar nu even het spoor bijster was in een gewonnen stand en hij verloor eveneens.
Eindstand 4-4, maar omdat DOG een klasse lager speelt dan DCH gaat DOG dus
verder.Onderlinge competitie:
B. Goorman-W. Eijkelkamp 0-2, R. Beening-H. Zonnenberg 0-2, Y. Schotanus-A.
Groot Kormelink 2-0, B. Rossel-H. Tekelenburg 2-0, H. Groeneveld-J. Luiten 1-1,
D. Walgemoet-J. Heijink l - J .
Stranden:
Groep A l H. Luimes 18-28. 2 E. Hoebink 17-26, 3 H. Vos 19-26
Groep B l J. Heuvelink 15-21, 2 H. Zonnenberg 21-20, 3 B. Harkink 20-19
Groep C l Y. Schotanus 17-25, 2 W. Eijkelkamp 19-24, 3 R. Beening 21-19.

ZORGGROEP THUISZORGWINKEL OP 5 MEI GESLOTEN

De thuiszorgwinkel aan de Amphionstraat 67 te Doetinchem is op 5 mei 1999 in
verband met de nationale feestdag gesloten. Ook onze medewerkers op het kantoor
zijn niet bereikbaar. De afdeling informatie en advies van de Zorggroep is echter wel
bereikbaar. U kunt hen bellen voor vragen, informatie of advies via telefoonnummer
0900-8806 (22 ct/min.)

KBO HENGELO GLD GROEIT EN BLOEIT

Ondanks een aantal bedenkingen was het toch goed dat de afd. Hengelo Gld van de
katholieke ouderenbond haar 30-jarig bestaan vierde.
Dat gebeurde met een kerkelijke viering en een feestelijke receptie. Het zit de afde-
ling mee, want het ledenaantal blijft groeien en de stemming zit er goed in.
De gehouden jaarvergadering in hotel Leemreis was voor een tweetal bestuursleden
gedenkwaardig. Na een 'regeerperiode" van 9 jaar namen A. Steenkamp-Koek en D.
Dickmann-v.d. Pavert, resp. voorzitter en bestuurslid afscheid. Secretaresse A.
Beunk-Lamers bracht de scheidende bestuursleden dank en zette hen letterlijk en
figuurlijk in de bloemetjes.
Als opvolgster werd met meerderheid van stemmen gekozen I. Gieling-Klep, terwijl
ook tot het bestuur toetraden Chr. te Stroet-Wolbrink en A. Dieks-Veenhuis.
\Voor penningmeester A. v.d. Heiden een taakverlichting omdat hij naast het pen-
ningmeesterschap ook nog maandelijks het orgaan klaar maakt. Hij was aftredend
en herkiesbaar. Jarenlang verzorgde hij de notulen bij alle vergaderingen. Het
bestuur wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door een aktiviteitencommissie
die tijdens de vergadering de noodzakelijke aanvulling kreeg.
De KBO Hengelo Gld werkt via de Commissie Ouderenbeleid gemeente Hengelo
Gld ook samen met andere ouderen groeperingen. De contacten zijn goed. Sport,
spel, ontspanning, excursies, uitstapjes, lezingen enz. staan op de agenda voor het
nieuwe verenigingsjaar. De vereniging kan bogen op een behoorlijk aantal leden,
ruim 130 personen.
Het jaarverslag van de secretaresse gaf aan dat het een bewogen jaar was geweest
met o.a. de jubileumviering, maar ook het verlies van een aantal leden, door over-
lijden.
Degene die interesse heeft om ook eens een kijkje te nemen in de keuken van de
KBO kan bij het secretariaat informatie verkrijgen. A. Beunk-Lamers, Oude
Varsselseweg 3, Hengelo Gld tel. 0575-461479.

AANLEG ROTONDE ZELHEM

Maandag 3 mei 1999 wordt gestart met de aanleg van een rotonde op het kruispunt
van de N316/N330 Hummeloseweg-Kruisbergseweg te Zelhem. Het kruispunt is
lokaal bekend als het kruispunt Waarlo.
Het verkeer op de N316, de Kruisbergseweg tussen Hengelo en Doetinchem, wordt
met behulp van een tijdelijke verkeersregelingsinstallatie langs het werk geleid. De
N330, de Hummeloseweg tussen Hummelo en Zelhem, wordt ter plaatse van het
kruispunt afgesloten. Het verkeer van en naar Hummelo en Zelhem wordt omgeleid
via Keijenborg en Hengelo.
Wanner alles volgens plan verloop is de rotonde l ju l i a.s. gereed.

UITVOERING CHR. GEM. KOOR STEENREWALT

Zaterdag 24 april hield chr. gem. koor Steenrewalt haar jaarlijkse uitvoering in zaal
Den Bremer te Toldijk. Er was gekozen voor een luchtig zangprogramma met leuke
operettemelodieën die zeer in de smaak vielen bij het talrijke publiek. Het koor werd
begeleid door H. Gebbing en de algehele leiding had dirigent Anton van Bergen.
Na het zangprogramma werd mevr. A. Uenk-Schieven gehuldigd door de heer
Karnebeek van de KCZB daar zij reeds 50 jaar lid was van het koor. Ze ontving
hiervoor een mooi Delftsblauw wandbord. Ook de dames van Hal en van de Barg
werden gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatschap. Ze ontvingen hiervoor een oor-
konde en bloemen.
Na de pauze werd door de supportersver. Crescendo uit Hengelo Gld het blijspel
Liefde en geluk door kleine zonden opgevoerd. Het stuk viel zeer in de smaak bij
het publiek. Tenslotte sloot de voorzitter deze avond door het aanbieden van bloe-
men aan alle spelers en medewerkenden aan deze avond.

ZATERDAG 8 MEI ANWB/VVV LANDELIJKE FIETSDAG

Op de fiets door het prachtige coulissenlandschap en lekker uitwaaien. Dat kan op
zaterdag 8 mei tijdens de ANWB/VVV landelijke fietsdag. Dan stappen in heel
Nederland duizenden mensen op de pedalen. Op meer dan 350 plaatsen kan worden
gestart met één van de 230 routes die speciaal voor dit evenement zijn uitgezet.
Zo begint in Hengelo Gld de route bij het VVV-kantoor aan de Kervelseweg. U
maakt een tocht van ongeveer 35 km. Onderweg is er van alles te zien zoals de
Watermolen bij kasteel Hackfort het circuit Varssel-Ring met de molen, waar kort
geleden de spannende int. wegraces zijn geweest
of ijsboerderij Riefel, die ook een open dag houdt. Men kan rustig afstappen om een
kijkje te nemen want de landelijke fietsdag is geen wedstrijd. Op vertoon van de
afgestempelde routebeschrijving krijgt men tot 17.00 uur bij het eindpunt een
medaille als aandenken.
Bovengenoemde route is op zaterdag 8 mei tussen 9.00 en 13.00 uur voor f 5.— te
koop bij het VVV-kantoor. Ook is deze vanaf heden in de voorverkoop verkrijgbaar.
Voor meer informatie over de landelijke fietsdag in deze regio kan men contact
opnemen met de VVV, Kervelseweg la te Hengelo Gld, tel. 473857. Meer informa-
tie vindt u ook op Internet www.lekkerweg.nl.
Een deel van de opbrengst van de verkochte routes gaat naar de Nederlandse
Hartstichting. Het geld wordt gebruikt voor modernisering van de Hartenark in
Bilthoven. Dit is een cursus- en vakantiecentrum voor hartpatiënten, alsmede een
conferentiecentrum voor patiëntenorganisaties en beroepsbeoefenaren.
ANWB en VVV organiseren de landelijke fietsdag jaarlijks op de 2e zaterdag in
mei. Zij werken dit jaar samen met Tros, Nederlandse Hartstichting, Ondernemers
van Nature, de boeren en tuinders die dit jaar langs de routes open dag houden .
De landelijke fietsdag maakt deel uit van de campagne Nederland Fietsland, die tot
doel heeft het recreatieve fietsen in eigen land te stimuleren.a

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

Help zoeken naar de oorzaak. Giro 373 l l l
t.a.v. me fonds te Amsterdam



Kleur zwart en bruin
Van 99,95 voor

Stretch instapper
Kleur blauw en zwart
Van 119,95 voor

DER^SEN FASHION
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GEEF BLOED - GEEF LEVEN
Dinsdag 11 mei 1999

organiseerd de afd. Hengelo Gld. van het Nederlandse Rode Kruis
in "Ons Huis", haar 51e

BLOEDPLASMA AVOND
ledere volwassene, tussen 18 en 65 jaar, die gezond is,

kan zonder bezwaar wat bloed afstaan. Ook Nieuwe Donors zijn van
harte welkom tussen 18.15 en 21.00 uur.

ons

BOHFOI
TOCH
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"hop": potort»
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AANVANG: 12 UUR.
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Moederdag - geschenkendag
De Spannevogel het adres voor al Uw geschenken.

Naast kleinmeubelen - kleden e.d.
een schitterende KADO-SHOP met leuke kado's voor Moeder

Diverse bloemvazen en bloempotten nu met 50% korting

Graag tot ziens in de

SPANNEVOGEL
M E U B K L - F. N TA P I J T C N H U I S
Ruurloseweg 2, 7255 DH Hengelo Gld,
Tel. (0575)461484

Moederdag Bloemendag
Grote sortering • gemengde Boeketten

Bloeiende planten - groene Planten - Bloemstukjes

mooie hand tomaten, 1 kilo 1.49
blanke witlof, 1 kilo 2.98
3 kilo mooie Elstar, lekkere handappel 5.98
zie reclame in de winkel
Dit alles bij:

Bloemen, groente en fruithuis

Kuipers
Raadhuistraat 2, tel. (0575) 461227

VERASSENDE
MOEDERDAG-
GESCHENKEN

Lubbers
zvonen B? s l apert

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00

l.v.m. komende feestdagen
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

Regelinkstraal 16 - Hengelo (.ld.
tel. 0575-461455 / fax 0575-463521



Uw GazeUe SelectCenter:

RIJWIELEN BROMFIETSEN
REPARATIE - INRICHTING

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

Moeders mooiste!

De Gazelle Impala is een comfortabele
stadsfiets met een extra lage en ruime
instap. Zelfs met een kinderzitje of
boodschappen stapt u makkelijk én veilig
op en af. En de Impala is ook nog eens
een keer 'moeders mooiste!'. Met terug-
traprem.3, 4 of 7 versnellingen en
verschillende kleuren. Inclusief l O jaar
garantie op frame en vork!

Gazelle Impala

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

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

9. Uiterweerd drukwerk v.o.f.
ff, Kampstraat 13, 7255 XC Hengelo GId.
* Telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 50 88
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Gazelle
g a a t v e r d e r

Trouwringen
volgens jouw
eigen smaak

J U W E L I E R O P T I C I E N

Goude bkolor oorknoppen
met briliont 2x0.03crt.

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Sp*l«trMl 18 Hvngrto GW. Tctofoon (06751 M 13 74

Gouden dromen komen uit bij uw juwelier!

Maak Moeder blij!!

Decoratieve ideeën
Tuinlampen - Etagère

Hanging basket - Manden
Zinken kruiken - Zinken kannen

Zinken emmers
Eiken plantenbakken

Rozenboog
Scharen - Messen enz. enz.

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraal 4 - 7255 A W Hengelo (GId.) - Tel. 0575-461220



GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Hengelo G. Spalstraat 27 - Tel. 0575-461771

DE GROEN EN DOEN WINKEL

De b u uit Ie l te (teelt

met de kelopeninc Oan de zaak, Ceel succes!

ERRITS LAMMERS Grand café

makelaardij og, verzekeringen, hypotheekadvies, pensioenen

pEttSENI Spalstraat 32,
7255 AC Hengelo Gld

FASHIONll Tel.(0575)461884

T*i|> |Tiromp Hoff
M O T A R I S S E M

Lochem - Tel: (0573) 298398
Hengelo (Gld.) - Tel: (0575) 468568

Zuptphen - Tel: (0575) 584584

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Spalscraat 29. 72S5 AB Hengelo G. tel. 0575 - 46 38 28

Lekker voordelig
van uw eigen slijter

FLOWM
jonge
jenever

FLORYN
citroen-
brandewijn
Een frisse vruchtenborrel

15.'45

Dl SARONNO
Amaretto
De originele Italiaanse
0,7 liter

22.'95

SAFARI
Exotic likeur
0,7 liter

95

RHONE
DU

6195

VERHUUR
tap-
installaties
Grolsch Bier
12,5, 30 en 50 liter-
fusten

aanbiedingen gokJig tot 6 juni 1999

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Radio en tv
4i\/^u Sateliet-Systemen

ROMIVON Koelen, Wassen, Drogen
\v^^^^ Reparatie service

Voor reparatie van:
radio en TV's • wasautomaten • koelkasten

vriezers? drogers • kleinhuishoudelijk

Rijnweg24, Hengelo Gld., tel. 467437
Ma. t/m vr. geopend van 17.00 tot 19.30 uur.

Za. van 10.00 tot 17.00 uur.

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

Moederdag = Tuinplantendag
Grote sortering planten voor de tuin.

Perkplanten
Zomergoed
Kuipplanten

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

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

ROOZEGAARDE
SPALSTRAAT 13
HENGELO GLD



CURSUS DIGITALE VAARDIGHEDEN BLIJFT GROEIEN

Zo'n aantal aanmeldingen voor de cursus werken op de personal computer had ik
van tevoren niet verwacht, aldus de heer J. Giesbers van de afd. Welzijn van de
gemeente Hengelo Gld. De cursus die verzorgd wordt door het Graafschap college
in Doetinchem, is bedoeld voor 55-plussers, arbeidsongeschikten en werkzoeken-
den. Eind januari startten een tweetal groepen die inmiddels de toets hebben afge-
legd. Begin april zijn wederom twee groepen van start gegaan. In september a.s.
start er weereen groep. Het aantal aanmeldingen blijft nog steeds doorgaan. Het stu-
diegeld inclusief lesmateriaal is vrij laag, dus geen belemmering om deel te nemen.
Wie meer over de cursus wil weten kan zich vervoegen bij de heer J. Giesbers, afd.
Welzijn van de gemeente Hengelo Gld. Wacht niet te lang met opgave als u er voor
voelt. Tel. 0575-461541.

CRESCENDO HOUDT SLAATJES AKTIE

De chr. muziekver. Crescendo uit Hengelo Gld houdt evenals voorgaande jaren op
de zaterdag voor Moederdag een slaatjes aktie.
In samenwerking met party-centrum Langeler zullen de slaatjes worden gemaakt en
vervolgens door de leden en supporters vanaf 9.00 uur aan de man worden gebracht
voor f 6.— per stuk.
Ook dit jaar kunnen er grote salades a f 30.— worden besteld. Dit kan uitsluitend
op vrijdagavond 7 mei tussen 18.00 en 20.00 uur op tel.no. 461701, G. Zweverink.
Als u verzekerd wilt zijn van slaatjes dan kunt u deze ook kopen bij Langeler. U
dient dan wel aan de achterzijde van het gebouw te komen, ingang Veemarktstraat.
Crescendo hoopt op een geslaagde aktie. Tot ziens op zaterdag S mei.

Wilco Zeelenberg pakt ronderecord op de Varssel-Ring

SPANNENDE WEGRACES IN HENGELO GLD
Op de persconferentie, voorafgaande aan de int. wegraces van

zondag 25 april, werd een voorzichtige voorspelling gedaan,

dat het wel eens spannende wedstrijden in alle klassen kon

gaan worden en deze voorspellingen zijn meer dan uitgeko-

men, tijdens de zonovergoten races

(Hamove is wel eens anders gewend geweest).
De eerste indicatie werd zaterdag tijdens de training al gegeven, toen Wilco
Zeelenberg al dicht bij het ronderecord kwam. Op een circuit dat feestelijk
door de sponsors "De Gelderlander", GOMA metaalwarenfabriek,
Koninklijke Wegenbouw Stevin, BSM uitlaten, motormagazine MOTO '73
en Willems technisch uitzendbureau was aangekleed, kwamen enkele bloed-
stollende gevechten naar voren. Vooral in de Supersport 600, waarin de
Hamove-leden Nederlands kampioen Torleif Hartelman, Mile Pajic, Jarno
"Kipje" Boesveld en Koos v.d. Berg elkaar probeerden hè leven zuur te
maken. Direct na de start ging Wilco Zeelenberg er in hoog tempo vandoor
en in het 2e gedeelte van de wedstrijd verbeterde hij en passant het rondere-
cord van de Varssel-Ring dat op naam stond van Torleif Hartelman met
l .44.39 en bracht het op 1.43.692 met een gemiddelde snelheid van dik 168
km per uur. De combinatie van topcoureur, supersnel materiaal en prima
wegdek resulteerden in dit ronderecord. Wilco won dan ook soeverein de
Supersport 600. Achter zijn rug werd een superspannend gevecht geleverd
om de plaatsen 2 en 3. Verantwoordelijk hiervoor waren Mile Pajic, Torleif
Hartelman, Harry van Beek en Barry Veneman. Vooral de eerste twee zaten
als aan een touwtje aan elkaar. In de laatste ronde in de Molenbocht pro-
beerde Torleif nog bij Mile binnendoor te steken en op de finishlijn stoof hij
naast de weg over de streep. Mile was echter een fractie eerder en werd daar-
door 2e. Later werd hij uit de uitslag gehaald omdat zijn motor bij de tech-
nische keuring niet wilde aanslaan. Bijzonder jammer, maar de reglementen
zijn in deze zeer duidelijk. Torleif was eerst derde, maar schoof later op naar
de 2e plaats. Jarno Boesveld behaalde een keurige 6e plaats. In de 2e wed-
strijd van de Superport 600 ging Wilco Zeelenberg er weer voortvarend van-
door en aan de finish nam hij de grote GOMA-bokaal in ontvangst, uitgereikt
door de heer F. Ateman, directeur van GOMA metaalwarenfabriek.
Was de Supersport 600 spannend, de 250 cc deed hier niet voor onder. Er
werd op het scherp van de snede gestreden en daardoor schoof menig cou-
reur onderuit. Uiteindelijk behaalde Rudie Markink op superieure wijze de
overwinning. Hij ontving uit handen van de heer F. Kloosterman, commer-
cieel directeur van "De Gelderlander" een trophee, door hen beschikbaar
gesteld.

Op de foto Tonnie Wassink, de beste streekrenner.

Voor de beste streekrenner had De Gelderlander ook een beker beschikbaar
gesteld. HierVoor kwamen 2 Hamove-leden t.w. het racende bestuurslid
Tonnie Wassink en Hans Smees in aanmerking. Beiden schoven na de start

enkeleplaatsen naar voren. In de laatste ronde probeerde Hans Smees in de
Molenbocht alsnog de 4e plaats te pakken. Hij verremde zich en schoof door.
Tonnie Wassink kon hierdoor hem nog achterhalen en finishte als 8e. Hans
Smees ging als 9e over de streep. Tonnie ging dus met de beker voor de beste
streekrenner naar huis en was hier zeer blij mee. Ook in de 125 en 400 cc
werden spannende gevechten om de ereplaatsen en daar achter geleverd,
waar het publiek volop van heeft genoten. De afsluiting van het race-pro-
gramma vormden de altijd spectaculaire zijspannen. Was er in het verleden
menigmaal sprake van een optocht, dat was dit keer absoluut jnjet het geval.
Op alle plekken werd flink strijd geleverd, waarbij streekcoureur Koen Kruip
uit Vorden, die als bakkenist bij Nederlands kampioen Wim Verweijmeren in
de bak zat, een 2e plaats behaalden. Het publiek dat massaal was gebleven
beloonde de coureurs met een dankbaar applaus.
Het mooie voorjaarsweer dat uitlokte tot een bezoek aan de races vertolkte
zich in het gegeven dat na afloop penningmeester Jan Dinkelman kon mel-
den dat er beduidend meer toeschouwers dan vorig jaar waren geweest, waar-
bij opviel dat er bijzonder veel Duitse fans aanwezig waren.
Klaarblijkelijk heeft de klassieker op de Varssel-Ring daar ook veel aanhan-
gers.

Torleif Hartelman, regerend Nederlands Kampioen, 2e op de Varsselring.

Was het 's morgens al een drukte van belang in Hengelo Gld. 's Avonds
kwam het publiek in grote getale naar het centrum om al die motoren, auto's,
campers, vrachtwagencombinaties, enz door het dorp te zien trekken. Er hing
een enthousiaste stemming en menig motorrijder liet zich verleiden tot een
burn out. Schitterend dat dit kan, maar laat de jongelui zich goed bedenken
dan Hamove dit feest graag in stand wil houden.
Ruim 10000 bezoekers bezochten het evenement en speaker Jan de Rooy zei
na afloop: we gaan er met z'n allen volgend jaar 12000 van maken.


