
Alles gesmeerd
voor de start?

rundvleessalade
100 gr, o

4 filetlapjes en 4 suacijzen,
samen i
mini varkensrollade, 100 gram

Duitse biefstuk, ± 150 gram

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VEKSE WORST {fijn of grof) 500 gram

GEHAKT (half om half*kruiden) 500 gram

vrijdag en zaterdag:
SCHOUDERKARBOJVADE 500 gram

MALSE VARKENSLAPPEN 500 gram
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925

4.95
4.95

2.99
4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

Door annulering
Exportorder Finland

verkoop van:

* Rhododendron in soorten en kleuren

* Rozen, rose - wit - geel

* BUXUS in pot 20 cm hoog

Tegen groothandelsprijzen!
Diverse andere soorten.
Alles in pot gekweekt..
Dus nu nog te planten.

Verkoop uitsluitend
vrijdag 14 en

zaterdag 15 mei 1999
vanaf 9.00 uur

Boomkwekerij Menkhorst.
Beekstraat 3a
Hengelo Gld.
Tel. 0575 - 452531

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTTRAAT 19 - TKL. 461358

Boerenlandbrood of bol
450 gram, van 2.10 voor ƒ 1.75

Waldkorn
450 gram, van 2.10 voor ƒ 1.75

WAAROM BI] ONS HET
GRAS GROENER IS?"

TUINSLANG
• 18 meter
1 met inlage 14295

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Bannlnkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461 220

AUTO BEDRIJF

D.Langwerden

Opel astra station 1.7 TD 5 drs
Opel astra 1.6i 3 drs
Opel astra 1.6i 5 drs
Opel corsa 1.2i 3 drs
Opel corsa 1.2i 3 drs
Opel corsa strada 1.4i 3 drs
Opel kadett 1.6i 3 drs
Opel kadett 1.3sGTuitv. 3 drs
Opel vectra sedan 1.6 LPG 4 drs
Suzuki alto sperit 0.8 5 drs
Suzuki swift GTi 1.3i 3 drs
Peugeot 205 XR 1.1 i 3 drs
Volvo 360 sedan 2.0Ï 4 drs
Ford escort Diesel 1.60 5 drs
Ford Sierra Hatchback Diesel 1.8TD 5 drs
FordKA1.3i 3 drs

1994

1992

1992

1991

1991
1992

1990

1986

1992

1996
1993

1991

1989
1988

1991
1997

Bovag-lid Bovag garantie
A.P.K. keuringsbedrijf

Erkend inbouwbedrijf van SCM-TNO goedgekeurde
autobeveiligingssystemen.
Ruitreparaties zonder verlies van eigen risico.
Voor al uw reparaties en onderhoud.
Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

Lankhorsterstraat 28 - WICHMOND
Tel. 0575-441621

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
IVestlarn

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

Rauwkostreclame:
komkommer zoetzuur
100 gram
witte kool ham salade
100 gram

dinsdag - woensdag:
spinazie, 1 kilo

kist spinazie,
kiwi's, 10 stuks

vrijdag - zaterdag:

heerlijke zoete mandarijnen, H stuks

champignons, 500 gram

0.98

0.98

1.25
5.98
4.98

6.98
2.98

Tpnnebril in jcttf sterkte VI95,°°

Nu bij ons een zonnebril op sterkte met speciale
glazen voor een heel aantrekkelijke prijs.
Extreem glazen bieden volledige UV-bescherming,
een optimaal .contrast en een uitstekende
kleurwaarneming.
Da's veilig en heel comfortabel! GSSILOR

Vfllsmon -o t ic ien /

J U W E L I E R - O P T I C I E N
SpalctrMt 15 H«ng«lo Gld Tttafoon (0675) 4« 13 74

n -6.00 Vm + 6 00 cyUZ.OO 1-11-99
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Op zaterdag 22 mei hopen wij,
sys gp

| Gerrit Ruesink |
<§8 en $>
(Op Qjk

Je Dinie Ruesink-Hiddink j$
cQg cfc
Ij* D.V. dankbaar en blij ons 40-jarig huwelijk te 2T
$ gedenken. gg,
C0a cCD

Indien u ons hiermee wilt feliciteren, bent u van
C3b CC3

cgg harte welkom op onze receptie, die gehouden $£>
<§8 wordt van 15.00 tot 16.30 uur in party-centrum É$>
$2 Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld.
|g 7255 LH Hengelo Gld, mei 1999 g|
c$to Slotsteeg 13. gjb

Langs deze willen wij iedereen bedanken
voor de grote belangstelling bij ons huwelijk.
Het was voor ons deze dag werkelijk fantas-
tisch en wij zeggen u hiervoor zeer hartelijk
j tdank

öjX

3T
gg>

Torn en Anneke Niessink s§>

Dambroek 9,
7223 DT Baak

Friesche St G.M/. Etobers
Hazenhutweg 1 b

Hengelo Gld.

Tel. 0575-467225

Heeft voor u vele faciliteiten, zoals

* Pensionstalling, Weidegang
* Verhuur van binnenbak en buitenbak
* Verhuur van pony's, paarden en Friesche paarden
* Huifkarritten, en verhuur van kar en wagen
* Rijlessen, ook met Friesche paarden en buitenritten
* Voor de kinderen zijn er minipony's om op te rijden

Tevens kunt u voor de gezelligheid aankomen
voor o.a. een kopje koffie

Hengelosestraat 67a, 7256 AB Keijenborg
telefoon (0575) 46 25 15

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Spreekuur CDA:
dinsdag 18 mei a.s.
van 13.30 tot 14.00 uur.
Telf. aanmelding bij één
van der fractieleden,
waaronder nr. 461928.

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 16 mei 10.00 uur, ds. E. Noltus, kindernevendienst
Goede Herder Kapel

Zondag 16 mei 10.15 uur, ds. J. Stein
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag, 10.00 uur, ds. A.B. Elbert
Vrij/innig Hervormde Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Woensdag 12 mei i.v.m. Hemelvaart 19.(X) uur Woord- en Communiedienst
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag, geen viering

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

DONDERDAG 13 MEI - ZONDAG 16 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:
19 mei, dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262
Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 0575-461010
Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00 tot 18.00 uur, za., zo.,
feestdagen 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend en op feest-
dagen, buiten de openingstijden om 17.30 uur inleveren.
Buiten de bovengenoemde openingstijden dient u voor spoed-
recepten bij de apotheek aan te bellen. De dienstdoende persoon
neemt dan via de intercom (naast de deurbel) contact met u op.
Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.
Diëtiste: iedere donderdag van 14.00-16.00 uur.

DIERENKLINIEK HENGELO-KEUENBORG
A. R. J. van Ingen - H. J. Ormel - H. G. Salomons

Kampstraat 2 - 7255 XC Hengelo Gld. - tel. 0575-461420
Spoedgevallen: tel. 0575-461420
u wordt altijd doorverbonden naar de dienstdoende dierenarts.
Spreekuren gezelschapsdieren:
maandag t/m vrijdag
maandag en donderdag
Paardcnspreckuur:
maandag
Dierenapotheek:
maandag t/m vrijdag
zaterdag

13.30-14.00 uur
19.00-19.30 uur en op afspraak

19.00-20.00 uur en op afspraak

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 1-1-2

Hulpdienst Hengelo en 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
Keijenhorg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317

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

Informatie- en adviespunt voor Ouderen
Kastanjelaan l l , 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/niin)
- 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 Usselstreek)
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 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. Psulers,
tel. 0314-330589, b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. 0314-329160.
Gemeente Steendercn 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 r5.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur
woensdag 10.00-12.00 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 10.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur
zaterdag 10.00-12.30 uur

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

Woningcorporatie "de Stiepel"
Dr. Grashuistraat 8, 7021 CL, Zelhem.

Het kantoor is geopend van 8.30 tot 12.30 uur
en van 13.00 tot 16.30 uur

Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van
maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur op

tel.nr. (0314) 62 61 40. Overige zaken: tel. (0314) 62 61 26

Te koop kindvriendelijke
dwerggeit, zwart, 5 jaar

tel. 0575-46 43 86.

I.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 DRUKKERII WOLTERS
voor uw medewerking. Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld.

tel. 0575-461455 / fax 0575-463521

Grote rommelmarkt
van 10.00 tot 16.00 uur

op camping IJsselstrand.

Te koop Daihatsu
Charade TX 1989, bureau-

slaper en tekentafel. H.
Bloemenkamp, Z.E. weg

92, Baak, tel. 441720

Vlaai van de Week

noten
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.



BIJENHOF SHIRTSPONSOR S.V. STEENDEREN

De PR-commissie van de S.V. Steenderen en André Bijenhof zijn overeen-
gekomen dat de F2-pupillen van de S.V. Steenderen de komende jaren hun
wedstrijden spelen in de shirts met de opdruk van deze stratenmaker.
Op de foto ziet u staand links de leider Rinie Roufs en rechts de sponsor
André Bijenhof.

BAKKERIJ SLUIJTER VERKOOPT
KOSOVOBROOD VOOR GOED DOEL
Bakkerij Sluijter aan de Muldershof te Steenderen verkoopt vanaf heden het
heerlijke Kosovobrood. Dit brood smaakt extra lekker, omdat een deel van de
opbrengst ten goede komt aan de vluchtelingen uit Kosovo. Het
Kosovobrood kost f 2.75, waarvan f 0.50 wordt overgemaakt naar giro 555,
het rekeningnummer van de Samenwerkende Hulporganisaties.
De verkoop van Kosovobrood is een landelijke actie. Alle bakkerijen en
supermarkten in Nederland kunnen aan de actie meedoen. De organisaties
die deelnemen aan de actie, doen dit geheel belangeloos. Het Ministerie van
Financiën heeft bovendien bepaald dat over de opslag van f 0.50 geen BTW
hoeft te worden betaald.
Bakkerij Sluijter ondersteunt de actie van ganser harte. Al wekenlang staan
de kranten vol van ellende in Kosovo. De humanitaire ramp die zich daar vol-
trekt, is afschuwelijk. Dankzij de verkoop van het Kosovobrood kunnen we
de vluchtelingen helpen met geld. Vanzelfsprekend hoop ik dat ik veel
Kosovobroden verkoop, zodat we de situatie van de vluchtelingen echt kun-
nen verbeteren. Vanwege de bijdrage aan het goede doel zal het Kosovobrood
mijn klanten extra lekker smaken, aldus Bakker Sluijter.

WILMA REUGEBRINK SLUIT ZICH AAN BIJ EUROPESE
OVERKOEPELENDE AEROBICS- EN FITNESS ORGANISATIE
Wilma Reugebrink van sportcentrum Aerofitt in Hengelo Gld heeft zich
onlangs aangesloten bij EFAA (European Fitness- en Aerobics Association).
EFAA is de eerste en enige overkoepelende internationale organisatie voor
aerobics en fitness professionals. EFAA promoot veiligheid en effectiviteit
door een netwerk en door onderwijs naar zijn leden. Wilma heeft zich gespe-
cialiseerd in aerobics vormen voor alle leeftijden.
Door het membership bij EFAA kan ik gemakkelijk up to date blijven van de
nieuwste ontwikkelingen in de markt en heb mijn vinger aan de pols bij de
nieuwste onderzoeken op het gebied van veiligheid in de sport, aldus Wilma.
EFAA organiseert elk jaar conventies, alwaar de professionals bij geschoold
kunnen worden. Er worden hiervoor top instuctors uit de hele wereld
gehaald.
Veiligheid en variatie in de sport zijn belangrijk voor de instructor omdat je
veel verantwoordelijkheid draagt. Wilma laat door het EFAA membership
zien dat zij professioneel aan de weg timmert.
Voor informatie over sportcentrum Aerofitt, kun je bellen 0575-465001.

START NIEUWE BEPLANTING BIJ DE P.C.B. DS. J.L. PIERSON
De PCB Ds. J.L. Pierson heeft in het kader van haar 100-jarig bestaan enke-
le bomen geplant. De bomen zijn geschonken door de gemeente Hengelo Gld
ter gelegenheid van dit jubileum. Met groot materieel zijn onder toeziend oog
van de kinderen die ook een handje mochten helpen de bomen geplaatst. De
school is erg blij met dit cadeau, want men is bezig met de renovatie van het
schoolplein. In deze opknapbeurt is tevens een herbeplantingsplan opgeno-
men. De totale renovatie van het plein, waar inmiddels ook mee begonnen is,
moet voor de reünie op 5 juni a.s. klaar zijn.

DE JEUGSURVIVAL
Net als vorig jaar wordt er ook dit jaar tijdens Hengelo Dat Staat Als Een
Paal, het programma van de Jeugdgroep Roemenië en waarvan het program-
ma in deze krant staat vermeld, weer een jeugdsurvival georganiseerd. Dat
start zal zijn in het crossbosje (kruising Beatrixlaan-Bargelsdijk). De route
zal iets groter zijn dan vorig jaar, maar voor iedereen goed te doen. Het is de
bedoeling dat de deelnemers een bepaalde route zo snel mogelijk afleggen en
dat ze daarbij verschillende hindernissen moeten overwinnen. De jeugsurvi-
val vindt plaats op zaterdag 15 mei en begint om 14.00 uur. Jullie kunnen je
opgeven bij Frank Teunissen, Hofstraat 10, tel. 0575-462720 of je inschrij-
ven bij de infostand van de Jongeren Werkgroep Roemenië naast het
Hangmat hangen.

POSTDUIVENVER. STEEDS SNELLER

Uitslag wedvlucht vanaf Nivelles d.d. 24 april 1999 met 560 duiven. Gelost
om 12.50 uur. Aankomst Ie duif om 15.10 uur. Laatste duif om 16.20 uur.
l G. Kempers, 2 L. te Stroet, 3, 4, 5, 6, 9 en 10 A. Kamperman, 7 A. Luesink,
8 A. C. Jansen.

FEESTELIJKE HEROPENING BP TANKSTATION WENTING
Na een toch relatief korte periode van sluiting omdat het hele tankstation
verbouwd werd en aan de allernieuwste eisen die op milieugebied gesteld
worden te hebben voldaan, opent op vrijdag 14 en zaterdag 15 mei a.s. BP
tankstation Wenting aan de Molenenk 2 te Hengelo Gld weer haar deuren
voor de klanten om hen weer voor de volle 100% van dienst te kunnen zijn.
Het tankstation is totaal gemoderniseerd en aangepast aan de Toekomst.
Enkeele voorbeelden hiervan zijn: nog meer produktslangen, waardoor er
minder wachttijden ontstaan. Het assortiment in de shop is uitgebreid, er is
een snack- en koffiecorner aanwezig en ook voor verschillende rookwaren
kan men in de shop terecht.. Tevens is het station lotto- krasloten dealer..
Onder bepaalde condities kan bij het tankstation op maandrekening getankt
worden of eens de voordelen van BP Routex bespreken i.v.m. korting.
Op het gebied van de veiligheid voor klanten en personeel zijn de nieuwste
maatregelen getroffen.. Ook onze wasserette is op milieu-technisch gebied
volledig aangepast. U kunt hier op veilige wijze uw auto wassen.
Ter gelegenheid van de feestelijke opening van ons tankstation willen wij dit
graag met u vieren onder het genot van een hapje en een drankje.
Bij iedere tankbeurt op vrijdag 14 enzaterdag 15 mei 1999 maakt u kans op
een fantastische prijs van f 100.000,—.
Doordat wij gedurende de verbouwing onze'klanten niet van dienst hebben
kunnen zijn, hopen wij met de nieuwbouw u van harte welkom te mogen
heten en bedanken u voor uw begrip.
Onze openingstijden worden volledig gehandhaafd. Maandag t.e.m. zaterdag
van 7.00 tot 23.00 uur,
zon- en feestdagen 8.00 t.e.m. 23.00 uur
Bennie en Greet Wenting en medewerkers

NIEUW LEVEN STEENDEREN MUSICEERDE FRANK EN VRIJ
De handhaving van een traditie waarbij de muziekver. Nieuw Leven uit
Steenderen een concert verzorgt op de avond van bevrijdingsdag is ten zeer-
ste op prijs gesteld door de bevolking
Het was dit jaar de laatste maal dat de heer Buddingh' als eerste burger het
jaarlijks concertpubliek in sporthal De Hooge Wessel toesprak. In een vlam-
men betoog sprak hij zijn bewondering uit voor het muzikale vertoon van
Nieuw Leven. Uit de fusie van 2 verenigingen ongeveer 25 jaar geleden, is
iets moois ontstaan. Menige grotere plaats kan jaloers zijn. Het harmonie-
orkest dat kan beschikken over een bijna ideale orkestratie, heeft o.l.v. diri-
gent Jan Visser ruim aan kwaliteit gewonnen. Net zolang als Nieuw Leven
bestaat, hanteert dhr. Visser ook de dirigeerstok en dat met het nodige vak-
manschap. Het harmonie-orkest alsmede de malletband met daarnaast ook de
jeugdgroepen, hadden een klankvol akkoord op het thema bevrijdingsdag.
Voorzitter Agnes Gosselink benadrukte de belangrijkheid van het concert op
bevrijdingsdag en het leveren van een aandeel hieraan door Nieuw Leven. De
malletband o.l.v. Mariks Bongers is hoopvol gestemd over de deelname aan
het topconcours in Veenendaal
Het spelen in een grotere ruimte zoals een sporthal en komend vanuit een
kleinere oefenruimte is altijd wat moeilijker omdat men elkaar dan heel
anders beluistert. De dirigent nam het zekere voor het onzekere en begon
ruim voor het aanvangsuur met het afstemmen..
Nieuw Leven kan trots zijn op de aanwas van jeugd voor beide secties. Ook
zij lieten zich van hun beste kant zien.
De aankondiging van de nummers, voorzien van deskundig commentaar was
in de vertrouwde handen van Anita Gal en Jan Peters.
Steenderen en haar bevolking kan trots zijn op een bloeiende vereniging als
Nieuw Leven. Het is een hechte vriendengroep waarbij het musiceren een
ware spelvreugde kent. Het geslaagde concert werd besloten met het geza-
menlijk zingen van het Wilhelmus.



Feestelijke heropening
van ons tankstation aan
de Molenenk te Hengelo Gld

Vrijdag 14 en
Zaterdag 15 mei

Onder het genot van een hapje en een drankje
hopen wij u ons geheel vernieuwde tankstation
te tonen.

Bij iedere tankbeurt op vrijdag 14 en zaterdag
15 mei 1999 maakt u kans op een prijs t.w.v.

/100.000,-
Onze openingstijden zijn:
Maandag t.e.m. zaterdag: 7.00 tot 23.00 uur
Zon en feestdagen 8.00 tot 23.00 uur
Molenenk 2 - Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 33 00

Sportieve herenschoen
Kleur bruin
Van 139,95 voor

Stretch instapper
Kleur blauw
en zwart
Van 99,90 voor o5,~

DERKSE FASH.ION
/**>.

WIÏVRELMAN
'St. Janstraat 3, Keyenborg, Telefoon 0575-461267

In ons geheel gemoderniseerde en sfeervol ingerichte zaal van
25 t/m 300 personen bieden wij u voor het houden van feesten
en partijen de volgende mogelijkheden:

- bruiloften
- verjaardagen
- div. diners
- warme en koude buffetten
- hapjes buffetten
- barbecue
- recepties Herman en Ria Winkelman

Dick e n Annelies Hclmiiik
Spuistraat 32 Hengelo Glcl. (O575) 46 18 84

•i-

Zomerfestijn
2000 m2 kassen vol kwaliteit!

KUIPPLANTEN en STAMMEN
in wéér veel nieuwe soorten.
PERKPLANTEN alles in pot!
in meer dan 200 soorten,
nieuw -> POTTERIE en BEELDEN
een hele kas vol.
Potgrond: 4 zakken ƒ 10.-

enz. enz. U moet het zien!!

Kwekerij- Tuincentrum

HUBERS
BAAK (bij de kerk).
Hele week open: van 8.00-12.00 en 13.00-18.00 uur
Zaterdag tot 16.00 uur

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

/D
BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

Tel. 0575 - 451944 / 0575 - 461136
06-53212132

Grand café

Hemelvaartsdag

all night Rock and Roll

The Huricanes
Aanvang 21.00 uur.

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



Hengelo dat staat als een paal!

Presenteert:
72 uur "Hangmathangen

Hemelvaart 1999, 13-14-15 mei
Programma:

Woensdag 12 mei

19.00 uur opening 72 uur "hangmathangen" in het centrum van Hengelo
19.15 uur: Demonstratie "Aerofitt"
20.00 uur: Start 72 uur "Hangmathangen"

Donderdag 13 mei

10.00 uur 16.00 uur: Kunstexpositie in de Remigiuskerk
13.00 uur - 17.00 uur: Fierljeppen, centrum
13.00 uur - 16.00 uur: Kinder schminken, centrum
14.00 uur - 17.00 uur: Jeugddisco, "De Zwaan"
14.00 uur • 15.00 uur. Broodweging, "De Muldersfluite"
Vanaf 16.00 uur: pannenkoeken eten bij Hotel-Cafe-Restaurant Langeler,

en Hotel-Restaurant Leemreis
Vanaf 20.00 uur: verschillende band's in diverse café's van Hengelo.

Vrijdag 14 mei

14.00 uur - 18.00 uur: Bloemetjesmarkt, centrum
14.00 uur 18.00 uur: kunstexpositie in de Remigiuskerk
Vanaf 20.00 uur: film "H.H.TV; De eerste commerciële omroep van Nederland

Onderwerpen: - Komt er een metro in Hengelo?
- Chaos in het Crossbos

Zaterdag 15 mei

12.00 uur • 18.00 uur: Kunstexpositie in de Remigiuskerk
vanaf 13.00 uur: Survival, Slotsteeg
20.00 uur: Sluitfestijn van het 72 uur "Hangmathangen"



Tankstation Wim Rietman
Rondweg 10, Hengelo

11-12-13 mei, 10 et. per liter korting op alle brandstoffen

KOÏÏOVO

Giro 555
s A -m g ** («v e a * * N D f
H u i, v o H <3 A n s & A r i £ a

Den Haag
U betaaft voor ons KöSövobrOöd / Z,/t>

U-e normale verkoopprijs van het brood lïettraagt /
M«t verschil van / ü.bü *s ck» bijdrage, die ten go«de

Komt aan ó» WationaJ* Act*« Vlwcht*lingen Kosovo van
de Samenwerkende Hulpor^a^s-aite*. Van »i«t brood
verpakt in de actieverpakking g«vén de ISJ«Kl»rlar»<J&<a
bakkers u de garantie dat uw bijdrage overgemaakt

wordt op giro 555.

VERPLEEGKUNDIGE

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

voor de vakantieweken

van het Nederlandse

Rode Kruis

BEL VOOR MEER INFO:

070-4455863

versta n deli
gehandicapten

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 tal-

loze projecten gefinancierd die hun leven aangenamer maken. Mogen we reke-

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

14 dagen geldig

Braadsaucijzen

500 gram 5.85

Mals runderbraadstuk

500 gram 7.95
Rolladeschijven

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

Hummeloseweu 3 - Hermelo Gld - Tel. 46125S

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden
BOSMAN

• I 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

Donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag

Presenteert

Jongeren Werkgroep Roemenië
voor de jeugd van Hengelo e.o.

van 10 tot 14 jaar een

Mega
Dance Feest
In discotheek de Zwaan

Aanvang 14.00 (17.00 uur)

Entree fl 2.50 (alcoholvrije consumpties)

De heer Waenink stelt de discoruimte

belangeloos beschikbaar

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

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

Je snapt niet hoe ze Net kunnen maken:
een bril die zo licht is datje nauwelijks

merkt dat je er een draagt. Voor vederlichte
monturen naar Groot Kormelink Optiek.

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Hengelo G. Spalstraat 27 - Tel. 0575-461771

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

Kwekerspotgrond
(flora bella) 3 halen is 2 betalen

Stekgeraniums
v.a.Svoor ƒ 10.-

Waardebon

10 t/m 15 mei

Perkgoed
Per volle doos

(24 of 32 stuks)

Nu ƒ 9.50
Afrikaantjes, Vlijtige

Liesjes, Zaaibegonia's,
Lobelia's, Alyssum

enz. enz.

Waardebon

Hemelvaartsdag

Buxus
normaal

ƒ 2,- per stuk

Nu 10
voor 10,-

Hemelvaartsdag geopend!



20e RONDJE ACHTERHOEK
Op 16 mei a.s. organiseert Toerclub Zelhem voor de 20e keer een toertocht
voor fietsliefhebbers.
De tochten gaan door de Achterhoek-Veluwezoom, afhangende van de af te
leggen afstand.
Om het fietsen voor de jeugd te bevorderen heeft de Toerclub Zelhem beslo-
ten dat de lagere schooljeugd gratis mag deelnemen. Men kan kiezen uit 4
afstanden.
Heel geschikt voor gezinnen (met kinderen) zijn de afstanden 25 en 40 km.
Voor de meer geoefende fietsers zijn er 2 tochten uitgezet van 80 en 120 km,
langs prachtige routes die een goed beeld geven van het Achterhoekse cou-
lissenlandschap, met een gedeelte van de
Veluwezoom.
Voor de langere tocht van 120 km is wat klimwek ingebouwd zodat deze
tocht toch bijzonder geschikt is voor fietsliefhebbers die het klimmen niet
schuwen.
Het startpunt van de tochten is bij de kantine van de korfbalver. SEV aan de
Halseweg te Zelhem.
De vertrektijden zijn: 120 km, van 7.00 tot 9.00 uur; 80 km, van 8.00 tot
10.00 uur; 25 en 40 km, van 9.00 tot 13.00 uur.

OORSPRONG TRIATHLON HENGELO GLD
Drie actieve tri-athleten uit Hengelo Gld bedachten in 1989 dat het toch
mopgelijk moest zijn om in hun woonplaats een triathlon te organiseren.
In de Achterhoek werden al wedstrijden georganiseerd in b.v. Wekl,
Doesburg, Aalten etc. Als deelnemer hadden ze al veel ervaring opgedaan,
maar organiseren was toch wel even iets anders. Hoe kom je b.v. aan
materiaal om de fiets- en looproute te bewegwijzeren en wat als er finan-
cieel iets misgaat? Voor het eerste probleem werd een oplossing gevonden
in 's Heerenberg. De tri-athlon organisatie in die plaats stelde om niet hun
materiaal ter beschikking. Het tweede probleem werd door Van
Geenhuizen van het gelijknamige bouwplanbureau uit Hengelo Gld opge-
lost, die toezegde dat wanneer er financiële problemen zouden ontstaan,
hij zou bijspringen. Een Sponsor dus.
Juni 1990 was het dan zover. Een echte triathlon, maar dan alleen voor
inwoners van de gemeente Hengelo Gld. De wens van sommige triathle-
ten om mee te doen was zo groot dat er triathlteten waren die een onjuist
adres opgaven. Het evenement verliep dat jaar zo voorspoedig dat beslo-
ten werd door te gaan met organiseren en de deelname niet meer te beper-
ken tot inwoners van de gemeente Hengelo Gld. Jan van Geenhuizen was
ook erg enthousiast en nam de sponsoring op zich. Ook stimuleerde hij de
organisatoren zich aan te sluiten bij het triathlon circuit dat op dat moment
draaide in de Achterhoek. Vanaf dat moment ging het goed draaien en
kwamen van de deelnemers vele complimenten over de organisatie.
1999 is het jaar dat voor de tiende keer een triathlon wordt georganiseerd.
Het evenement wordt gehouden op zondag 13 juni 1999. Dit is slechts
mogelijk door de vele enthousiaste vrijwilligers waarvan velen ook voor
de 10e keer acte de presence geven. Ook deelnemers zijn natuurlijk onont-
beerlijk en de organisatie mag zich gelukkig prijzen dat vele deelnemers
de weg naar Hengelo Gld weten te vinden.
Weer is het zwembadterrein 't Elderinmk het middelpunt, zodat het eve-
nement voor de sporters en de toeschouwers aantrekkelijk is. Vorig jaar
hebben we ervaren dat dit de sfeer ten goede komt.
Ook nu is Hengelo Gld weer een onderdeel van het Gelders Triathlon
Circuit van Geenhuizen (G.T.C, van Geenhuizen). Dat dit circuit leeft,
blijkt wel uit de grandioze deelname van ongeveer 500 sporters die de
laatste jaren aan dit circuit deelnamen.
Ook dit jaar wordt weer en 1/8 trio-triathlon georganiseerd. Voorgaande
jaren was dit een enorm succes met de deelname van een groot aantal
teams. Deze wedstrijd kenmerkt zich door de ontspannen sfeer. Hoewel er
professionele teams bij zijn, zijn het overwegend de echte recreanten die
hieraan deelnemen. Bedrijven, buurten en vrienden vormen teams, die op
een gezellige manier de strijd met elkaar aangaan. Hier geldt echt de
Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen.
Evenals vorig jaar zijn de deelnemers dit jaar zelf verantwoordelijk voor
de tijdwaarneming. Middels een chip aan een polsband welke de deelne-
mers zelf langs een handlezer dienen te halen, wordt de tijd geregistreerd.
Er staat een vrijwilliger bij de tij d waarneming.
Als u door het lezen van dit artikel enthousiast bent geraakt en de uitda-
ging aan wilt gaan, dan zijn inschrijfformulieren te verkrijgen bij de bibli-
otheek, zwembad 't Elderink en de VVV te Hengelo Gld. Ook kunt u con-
tact opnemen met Jan Plekkenpol, 0575-463184, Ton Knoef, 0575-
461108 of Bert Veltman, 0575-461121.

EEN GOUDEN TULP VOOR HET TOP-TEAM

Hengelo (Gld)- 5 mei 1999. Aan het metaalbewerkingsbedrijf Goma B.V. is
op de afgelopen Industrie Messe te Hannover de Gouden Tulp uitgereikt, de
onderscheiding voor de beste stand (uitstraling en bezetting) van het, op de
beurs aanwezige, Nederlandse collectief.
Op een feestelijke bijeenkomst op de stand van de NEVAT (branchevereni-
ging Nederlandse Toeleverindustrie) is door dhr. E. Raue, commercieel direc-
teur Hannover Messe, de onderscheiding uitgereikt aan Jan Zweverink en
Arnold Grotenhuys, beide accountmanager bij Goma.
Goma B.V. is een zelfstandige onderneming die op basis van onderscheiden-
de product- en proceskwaliteit technisch hoogwaardige metaalproducten ver-
vaardigt, overwegend plaatwerk, bij variabele seriegrootte en deels samen-
gesteld.
De onderneming is initiatiefrijk, marktgericht, probleemoplossend, snel en
flexibel bedienend, betrouwbaar en solide als partner om continuïteit, winst-
gevendheid en goede prijs / prestatie te waarborgen. Met ± 100 gekwalifi-
ceerde en betrokken medewerkers opereert de onderneming als co-engineer,
co-maker en / of productiepartner voor en met uiteenlopende afnemersgroe-
pen op (inter)nationale markten.

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

doeningen. Onderzoek moet een oplossing brengen 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.

(w: Keurmerk voor verantwoorde fondsenwerving en besteding.

Gectebetes

DIABETES FONDS NEDERLAND - GIRO 5766

kies voor Memisa
Giro 5657 Memisa Rotterdam

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

Word maanddonateur voor ƒ 25,- per maand



Veel vrouwen fietsen vaak met boodschappen of een kinderzit je.
Op- en afstappen is dan niet altijd even gemakkelijk. Daarom hebben
veel damesfietsen tegenwoordig een v e i l i g e en comfortabele lage
instap. De trendy stadsfiets op de foto heeft een s ie r l i jk gevormd
frame met een extreem lage en ruime instap. Bovendien /orgt de
oversi/ed onderbuis voor extra s t ab i l i t e i t . Het zwaar verchroomde
stuur biedt extra veiligheid bij het fietsen met een kinderzitje.
Ook niet onbelangrijk is het elastomeer geveerde gelzadel dat
a l t i j d lekker z i t . Want op zadelpijn zit niemand te wachten.

Anti-slip fietspedaal
voorkomt glijpartijen

Regen, modder en natte bladeren

zorgen in de herfst en winter
vaak voor gladde fietspedalen.

Dit kan leiden tot onveilige
situaties en zelfs valpartijen.
Vandaar dat (ia/elle alle fietsen
voorziet van /eer vei l ige a n t i - s l i p

pedalen. De pedalen zijn

bovendien zelfreinigend door

de unieke open structuur zodat

vui l of modder zich niet kan

ophopen.

Revolutionair achterlicht
schakelt zelf aan en uit!

Goede verlichting is vooral in
de herfst en winter letterlijk van
levensbelang voor het zicht én de
zichtbaarheid van iedere fietser.
Het nieuwe 'zelfdenkende'AXA
Optica Omega LED achterlicht
met automatische lichtsensor
levert daarom een belangrijke
bijdrage aan de verhoging van
de fictsveiligheid.

IX- lichtsensor zorgt ervoor dat
het achterlicht automatisch aan-
en uitschakelt als het donker
wordt en er beweging wordt
gesignaleerd. De handige
batterijvoeding /.orgt er boven-
dien voor dat het achterlicht
altijd bl i j f t branden; ook als
de ( i e t s s t i l s taa t . Kortom,
optimale v e i l i g h e i d !

VOUWFIETS VOOR IIXI DE AUTO
De Gazelle Access is een nieuw

concept voor een simpel te
vouwen vouwfiets met alle rij-

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

een bijdrage leveren aan de
oplossing van het vervoers-

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

DE FIETSBEL
OPNIEUW UITGEVONDEN

Het oude fietsstuur
met schakelhendel en bel

Bij alle fietsvernieuwingen van de laatste jaren bleef de ontwikkel ing van

de fietsbel een beetje achter. Op elk fietsstuur zat tot nu toe de

'oude rwe t se ' f ie tsbel die nu-cstal snel hese hadi^de. N i e t meer v a n de/e

tijd dus. Daarom introduceert ( ia/el le dit jaar de Axis draaibel. Volgens

Jo van Benthem - de man achter de vele fietsmnovaties van Gazelle kan

deze simpel te bedienen bel niet meer stuk. "De Axis draaibel is volledig

geïntegreerd in het handvat. De fietser kan met een simpele draaiende

handbeweging bellen. Bovendien is er door de solide cons t ruc t i e en de

kunsts tof stootrand minder kans op beschadiging en ve r l i e s van de bel."

Het nieuwe fietsstuur met
verstelbare stuurpen, draaigrip-

schakelaar en Axis draaibel! De nieuwe Axis draaibel

HIGHTECH 'ABS-SYSTEEM' VOOR FIETSEN
{•'ietsfahrikant Ga-elle heschikt over een eigen (estcentrum dat alle fietsen en

onderdelen vooraf test. l)e:e ((('deling Kwaliteitsborging hanteert hierhij strenge

normen die zijn gehaseerd op het intensieve Nederlandse f iet sgehr nik onder

alle weersomstandigheden. Onlangs werd een nieuwe renuuentestbank in gebruik

genomen waarop de remkraeht volautomatisch kan worden gemeten; óók hij nat weer!

Zo krijgt elk type fiets de juiste rein.

Na een uitgebreide test

zijn alle sportieve (ia/elles,

hybrides en mountainbikes

uitgerust met moderne

V-brakcs. Deze /.orgen voor

krachtig en gecontroleerd

remmen onder alle weers-

omstandigheden. De V-brakes

/ijn daarnaast voorzien van

een nieuw 'ABS-systecm'

in de vorm van een Power

("ontrol of Power Modulator.

Het ABS-systeem voorkomt

het plotsel ing blokkeren van

het wiel en zorgt voor

optimaal gedoseerd remmen.

Door deze hightech innovaties

volstaat een lichtere bediening

van de remmen. Dus ook uw

handen worden ontzien.


