
Lekker mals
voor Pinksteren

//i

kaifsschnitzel O95
100 gr. ̂ /

Mexicaanse vleesrolletjes,
per stuk

gekruid gehakt, / kilo

Varkenshaas, 500 gram

ó25

l O00

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST (fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT (half om half+kruiden) 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE 500 gram 2.99

MALSE VARKENSLAPPEN 500 gram 4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

Erkend rayonmonteur Candy Ned.
Candy voor Wassen Koelen Koken

Grote rommelmarkt

2e Pinksterdag

24 mei

van 10.00 tot 16.00 uur

op camping IJsselstrand.

Rootschoen
Dames en heren.

Kleur Blauw/bordo en bruin
Van 139,95 voor

"V

Sportieve damesschoen
Kleur bruin

en zwart
Van 99,95 voor

DER FASHJON

"Dick eii Annelies Helmiiik

Spuistraat 32 Hengelo Gld. (O575) 46 18 84

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.
Tel: (0575)461054

Rauwkostreclame:

confetti salade
100 gram
tropical salade
100 gram

0.98

0.98
dinsdag - woensdag - donderdag:
bleekselderij, per struik 1.25

granny's, nieuwe oogst, 3 kilo 6.98

vrijdag - zaterdag:

minikriel, per zak 3.50
gesneden witte kool, per zak 0.98

Verder hebben wij verse asperges

tegen Scherpe dagprijzen

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

OPEN DAG

Grote show van Amerikaanse oldtimers
± 40 a 50 stuks, tussen 13.00 en 15.00 uur

Tal van aktiviteiten voor jong en oud!
Ambachtelijke ijskar

Springkussen - Bierpul schuifwedstrijd
Koe melken - Sjoelbak (5 meter!)

Ballonnen - Hoefijzer gooien

Kwekerspotgrond, 3 halen is 2 betalen

Waardebon 22 mei

10 Buxus

voor ƒ W.-
Voor haag, normaal 2. -

Waardebon 22 mei

5 hanggeraniums

voor ƒ10.-
ƒ 2.50 per stuk



Hoera!

Een nieuw leven, een klein wonder

het klinkt zo gewoon, maar voor ons zo heel bijzonder

'n broertje

Wesley

8 april 1999

3205 gr. - 49 cm

Harrie, Willeke

en Renske Gotink

Winkelsweg 8

7255 PN Hengelo Gld.

Zondag 30 mei 1999 zijn wij 25 jaar getrouwd.

Dit hopen wij met onze kinderen en u te vieren

op zaterdag 29 mei.

U wordt uitgenodigd op onze receptie vanaf

14.30 tot 16.30 uur in zaal "Den Bremer"

Z.E.-weg37te Toldijk.

Marinus en Ineke Klein Lenderink

Marieke en Clemens

Susanne en Emiel

Beekstraat 7

7227 NC Toldijk

Wij zijn verslagen en verbijsterd door het volkomen

onverwachte overlijden van:

Roei Smeenk

Altijd vrolijk en met een glimlach op

zijn gezicht werkte hij bij de Smikkel Corner.

Nooit meer kaarten met Roei,

nooit meer op vakantie met Roei,

nooit meer spontane acties van Roei,

nooit meer Roei in korte broek en kisten.

Roei heeft geleefd, alleen veel te kort.

Nicole, Theo, Roland, Erik, Jeroen,

Mare, Jeroen, Robbin, Dennis, Hueo.

Roei

Veel te vroeg heb jij ons team verlaten.

Over jouw streken en humor zullen wij nog vaak

met een fijn gevoel napraten.

Bedankt voor al jouw collegialiteit.

Wij zullen je heel erg missen

John

Evert

Erik

Mathial

Jeroen

Natasja

Linda

M art ij n

S and ra

Denise

Angela

Eddie

Cadeau

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

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 23 mei 10.00 uur, Pinksteren, ds. E. Noltus, A.B. Elbert.

Cantorij, kindernevendienst

Maandag 24 mei 10.00 uur, W.J. Schot, Vorden

Goede Herder Kapel

Zondag 23 mei 10.15 uur, mevr. M. Tankink, Doetinchem, jeugddienst

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Maandag 24 mei, 10.00 uur, Pinksteren, Woord- en Communiedienst

Vrijzinnig Hervormde Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 22 mei, 19.00 uur, Pinksteren, Eucharistieviering

Zondag 23 mei, 10.00 uur, Pinksteren, Woord- en Communiedienst

Maandag 24 mei, 10.00 uur, Pinksteren,

Woord- en Communiedienst, op de Bleijke

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;

/.ondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur

Ro/enhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.

Zorgcentrum Maria Postel: dinsdagsmorgens om 10.00 uur H. Mis;

dagelijks Rozenhoedje bidden om 18.30 uur. Zaterdags
 v

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.

VRIJDAG 21 MEI - MAANDAG 24 MEI

dr. N.J.C. Eyck, tel. (0575) 461277

Avond- en nachtdienst

De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende mor-

gen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262

Dinsdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266

Woensdag:

26 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 specialistcnrecepten 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 HENGEI.O-KEIJENBORG
A. R. J. van Ingcn - H. J. Ormel - H. G. Salomons

Kampstraat 2 - 7255 XC Hengelo Gld. - tel. 0575-461420

Spoedgevallen: tel. 0575-461420

u wordt altijd doorverbonden naar de dienstdoende dierenarts.

Spreekuren gezelschapsdieren:

maandag t/m vrijdag

maandag en donderdag

Paardenspreekuur:

maandag

Dicrenapothcck:

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

Keijenborg: 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.(X) 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 IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging in de

gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel

(dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 0313-421025, 0314-341275 of

(maandag t.e.m. vrijdag) 0314-326796.

Vrijwillige Thuiszorg, tel. 0314-335000, dagelijks van 9.00-1 ().()() uur en

van 18.30-19.30 uur en 24 uur per dag bereikbaar op nr. 06-52957677

Verloskundigen:

Gemeente Hengelo Gld:

Maatschap mevr. Klein - mevr. Geugies - mevr. Peulers,

tel. 0314-330589, b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, rei 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 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.

dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur

woensdag 10.00-12.00 u u r e n 15.00-17.00 uur

vrijdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.

maandag t/m zaterdag 10.00-16.00 uur

Openingstijden Wereldwinkel, Raadhuisstraat 4

donderdag 13.30-17.00 uur

vrijdag 10.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur

/.aterdag 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, Be i j e r i nkd i jk 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

Reparutiever/oeken kunnen telefonisch gemeld worden van

maandag tot en met vrijdag tussen S.00 en 12.30 uur op

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

Zondag 23 mei

Ie Pinksterdag

GROTE BINGO
Aanvang 19.30 uur

( 'atc-rest . "D'n Olde Kriet"

Wichrnond, tel. 0575-441600

Te koop Hartman tuinset,

zowel rugleuning als

zithoogte in 4 standen ver-

stelbaar. Tel. 0575-461176

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

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.

Vlaai van de Week

hazelnoot-
slagroomvlaai

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 don-
derdags voor 11.00 uur in ons bezit te zijn!
l.v.m. met komende feestdagen kan de inlever-
datum 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.



ANJERACTIE 16 T.E.M. 22 MEI
Het Prins Bernhard Fonds en de regionale Anjerfondsen steunen jaarlijks

vele initiatieven. Deze projecten variëren van opera-producties tot hert uit-

geven van boeken, en van concerten tot het restaureren van kerken.

Het benodigde geld voor het verlenen van subsidies wordt ondermeer door

de Anjeractie bijeengebracht. Tijdens de^ze actie gaan ongeveer 5000

mensen van culturele verenigen in Gelderland met een collectebus langs

de huizen. De inkomsten van de Anjeractie in Gelderland worden uitge-

keerd aan subsidies ten behoeve van de cultuur en het natuurbehoud in

deze provincie.

Het Anjerfonds Gelderland steunde in 1998 ruim 500 culturele projecten

in Gelderland. Enkele voorbeelden van toekenningen: jubileumconcerten,

instrumenten, compositie-opdrachten, expositiemateriaal * vitrines voor

musea en lesmateriaal voor natuurprojecten.

In Hengelo en Keijenborg wordt gecollecteerd door leden van Hengelo's

Gemengd Koor.

DAMMEN
Op de laatste clubavond voor de onderlinge competitie werden de volge-

ne partijen nog gespeeld:

J. Heuvelink-A. de Greef 0-2, A. Hoebink-J. Vos 0-2, J. Schabbink- E.

Brummelman 2-0, H. Luimes-E. Hoebink 1-1, Y. Schotanus-B. Rossel 1-

1, W. Eijkelkamp-J. Luiten 0-2.

De eindstand in groep A is nog niet bekend, omdat hier E. Hoebink nog

een wedstrijd inhaalt tegen J. Heijink. Wanneer E. Hoebink dit wint, komt

hij gelijk te staan met H. Luimes en zij zullen dan een beslissingswedstrijd

spelen wie de kampioensbeker van DCH in ontvangst mag nemen. H. Vos

eindigde in dezer groep op de 3e plaats.

Eindstanden in de andere groepen 1998-1999 zijn als volgt:

Groep B I J . Heuvelink, 2 B. Harkink, 3 H. Zonnenberg

Groep C Y. Schotanus, 2 W. Eijkelkamp, 3 R. Beening

Groep D l B. Goorman, 2 G. Botterman, 3 A. Groot Kormelink.

ZORGGROEP ORGANISEERT LANDELIJK SYMPOSIUM
Op 3 juni a.s. organiseert Zorggroep Oost Gelderland in samaenwerking

m,et het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) het symposi-

um Belevingsgericht, zorg met een bezicht. Een innovatieve en creatieve

besturingsvisie voor de thuiszorg. Het symposium vindt plaat in het

Amphion theater in Doetinchem. Op dit symposium komt aanbod welke

mogelijkheden een nieuwe zorgvisie de thuiszorg biedt om de problemen

waarmee zij kampen aan te pakken. Staatssecretaris Vliegenthart van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal spreken over ontwikkelingen in de

thuiszorg vanuit politiek perspectief.

De thuiszorg in Nederland kampt met problemen als financiële tekorten,

krapte op de arbeidsmarkt en groeiende wachtlijsten. Cliënten en zorg-

verleners hekelen de stopwatch-zorg, waarin alles wordt teruggebracht tot

het uitvoeren van taken in zeer krappe, vastgestelde tijdseenheden en

waarin steeds mionder ruimte bestaat om in te spelen op de behoeften van

cliënten. Hoe doorbreekt je die negatieve tendens? Zijn er mogelijkheden

om de problemen in de thuiszorg op structurele wijze aan te pakken, waar-

bij recht wordt gedaan aan de wensen en eisen van zowel de cliënten, de

professionals als de organisatie.

Zorggroep Oost Gelderland en het NIZW zijn hierover positief gestemd.

In nauwe samenwerking hebben zij inde praktijk vorm gegeven aan bele-

vingsgerichte zorg, een nieuwe visie voor de thuiszorg. Bij deze visie vor-

men de behoeften van de cliënt het uitgangspunt voor de zorgverlening.

Belevingsgerichte zorg leidt niet tot een ongebreidelde groei van het aan-

tal zorguren. Daarnaast biedt het medewerkers een professionele uitda-

ging, hetgeen weken in de (thuis)zorg weeer aantrekkelijke voor hen

maakt. Het daadwerkelijk doorvoeren van de visie van belevingsgerichte

zorg in de organisatie heeft ingrijpende consequenties voor de aansturing,

structuur en organisatie van de zorgverlening. Inplementatie van de visie

betekent de omslab maken naar een vraaggestuurde organisatievorm.

8 gerenommeerde sprekers uit de gezondheidszorg, waaronder staatsse-

cretaris Vliegenthart leveren vanuit hun eigen perspectief een kritische bij-

drage. Aan het eind van de dag discussieert eenforum met de deelnemers

in de zaal. Voor het symposium zijn o.a. uitgenodigd thuiszorgorganisa-

ties, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen,

huisartsen, wethouders en contactpersonen ge,meenten, overkoepelende

zorginstanties, vertegenwoordigers landelijke politiek, vakorganisaties,

cliënten-patiëntenorganisaties, vrijwilligersorganisaties en mantelzorg en

een vertegenwoordiging medewerkers van de Zorggroep.

Een uitgezochte dag die vrijdag 7 mei j.l., om op reis te gaan. Het weer

werd steeds mooier. Rond 9.30 uur stond een kleine bus gereed en konden

de deelnemers instappen. Via Keijenborg, Hummelo en Laag Keppel ging

het naar de fly-over langs de autobaan naar Arnhem, alwaar voor een

prachtige tocht door de "binnenlanden" gekozen werd. Via het Planken

Wambuis enz. arriveerde men rond 11.00 uur bij Ter Schuur bij het speel-

goed- en antiekmuseum. Er was een programma opgezet met een speur-

tocht en wedstrijdelement erin.

In kleine groepjes konden de bezoekers genieten van de vele, verzamelde

spullen uit grootvaders- en grootmoederstijd en nog ver daarvoor.

Hey is een unieke verzameling, keurig in verschillende kamers ingedeeld,

met daarbij een vraag naar een bepaald voorwerp. De speurzin was goed

en heel leuk bij de deelnemers, men kreeg er steeds meer aardigheid in.

Na de lunch kon men de eierexpositiewelke gemaakt was door echte kun-

stenaars bewonderen. Ook het speelgoed deelde in de belangstelling. Een

interessante plek om een dag door te brengen. Na nog een consumptie

gebruikt te hebben werd de thuisreis aanvaard.

De nattuur is in de maand mei op z'n mooist met alle schakerengen groen,

de bossen, de zonnestralen door het gebladerte, het maakt ons land tot een

sprookje. Via de nu nog kale heidevelden met mooie grove dennen , een

niet te drukke weg ,Nieuw Millingen en Apeldoorn, Loenen, Dieren en

Doesburg kon men de toren van Hengelo Gld weer zien..Keurig op de

afgesproken tijd bracht de chauffeur de reizigers weer bij Ons Huis.

3E OMLOOP VAN DE GRAAFSCHAP
Voor de 3e maal kan men op 2e Pinksterdag 24 mei in Keijenborg en

"Vorden op de fiets stappen om deel te nemen aan de Omloop van de

Graafschap. Voor deze fietstocht van Toerclub Keiaosers zijn weeer een

aantal vernieuwde routes uitgezet. De tocht leidt de fietsers via rustige

weggetjes en goed berijdbare paden door het afwisselende Achterhoekse

landschap. Vanuit Keijenborg voert de route via Linde richting Vorden,

waar de tocht een aantal van de acht kastelen passeert. Vervolgens gaat het

door de bosrijke omgeveng verder via Kranenburg en 't Zelle naar het

Hengelose Zand om daarna terug te keren naar Keijenborg.

Na het succes van voorgaande jaren, met 700 deelnemers, zal er weer veel

aandacht aan een goede organisatie geschonken worden. Aan de kinderen

wordt er een snoepzakje en ijsje uitgereikfen voor de volwassenen ligt er

een herinnering en versnapering kl;aar.

Inschrijven en starten voor de fietstocht van 30 en 45 km kan van 9.30-

13.30 uur bij café Winkelman in Keijenborg en bij restaurant "t Olde

Lettink in Vorden. Voor de 80 en 110 km-tocht uur kan alleen vanuit

Keijenborg gestart worden van 8.00 -10.00 uur. Voor verdere informatie

kan men zich wenden tot Bert Jansen, tel. 0575-461015.

kies voor Memisa
Giro 5657

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

Word maanddonateur voor ƒ 25,- per maand



Een

Echte Bakkers
rugzak

gevuld met

kleinbrood
voor f* f*

J 'i
95

Echti- Hiikki>r(s) hij u in dr huurt:

echte bakker

Muldershof 8 - Steenderen

Tel. 0575-451337

Van dinsdag 18 mei t/m zaterdag 22 mei.

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

Uiterweerd drukwerk v.o.f.
Kampstraat 13, 7255 XC Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 50 88

svqratshirt 9£.~

irt 35.- //

Weg met uw oude bestek!

*

Gerargeeft tijdelijk inruilkortingen tot maar liefst 50%
Tijdens de grote Gero Bestek Inruilaktie is echt kwaliteitsbestek van Cero ongelofelijk

voordelig. Als u uw oude bestek inlevert, geven wij u tot 50% inruilkorting op uw nieuwe

bestek. U heeft keuze uit maar liefst drie topmodellen uit onze collectie; Scala, Vita en Forli.

Per stuk, per couvert of per complete cassette. Zo kan uw voordeel oplopen tot ƒ 1.100,- op

de aanschaf van uw nieuwe bestek. Kom snel naar onze winkel en kijk hoe voordelig het

schitterende Gero bestek nu IS. Deze aanbieding is uiterlijk tot 30 juni 1999 geldig. Aanbiedingen gelden zolang

de voorraad strekt. Model- en prijswijzigingen voorbehouden.

INRUILKORTINGEN TOT 50% KRIJGT U BIJ:

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD
VERLICHTING

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld - Tel. 0575-461215

Verbouwings

opruimm
DE VERBOUWING IS VAN START GEGAAN, DUS

WE HEBBEN RUIMTE NODIG! WEG IS WEG!

D I V E R S E A A N B I E D I N G E N T O T W E L

50% KORTING!!!
FAUTEUILS, SLAAPMEUBELEN, KASTEN, EETHOEKEN ,
ZITMEUBELEN... WEES ER SNEL BIJ WANT OP =OP

Lubbers
LUBBERS

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. tel. (0575) 46 46 00

orqana
— slaapkamers



EHBO-VERENIGING STEENDEREN
De vereniging heeft dit seizoen 1998-99 weer met succes een cursus afge-

sloten. O.lvl de kaderinstructeur de heer G. J. Kamperman uit Vorden en

dokter A. Minjon uit Warnsveld. Van de 16 cursisten hebben 15 het een-

heidsdiploma EHBO-verbandleer en reanimatie gehaald.

Dit zijn de heren E. Berendsen, Vorden, H. Bremer, Baak, A. Bruil,

Hengelo, J. Grotenhuijs, Steenderen, S. Masselink, Didam, H. Sluijter,

Steenderen, J. Veenink, Doetinchem, G. Veldscholten, Hengelo, M.

Westerink, Steenderen en B. van Zadel, Zevenaar.

De dames M. Gerritsen, Vorden, C. Jansen, Toldijk, C. Matser, Vierakker,

R. Tolkamp-Kuperij, Keijenborg en S. Weenk, Toldijk.

De vereniging is blij dat er weer mensen zijn die weten wat ze moetwen

doen als het nodig is.

PRIMEUR IN GELDERLAND
OPROEP VOOR VERKIEZINGEN

VOOR KINDEREN VAN DE BASISSCHOLEN

IN HENGELO EN KEIJENBORG
Geen politieke verkiezingen, maar wel stemmen op een echte stemmachi-

ne. Stem,men op het meest favoriete kinderboek van 1998, een kinderju-

ry boek.

Een goedesAmenwerking tussen gemeente, Nedap, scholen en de biblio-

theek heeft dit alles mogelijk gemaakt. Alle boeken van de kinderjury

staan in de stemmachine. Deze stemmachine staat op woensdag 19 mei

a.s. 's middags van 3 tot 5 uur in de bibliotheek in Hengelo Gld.

Om plm. 5 uur zal een ambtenaar van de gemeente een uitdraai maken van

de stemming en zullen de 2 meest favoriete boeken bekend gemaakt wor-

den. De landelijke verkiezingen van de kinderjury zijn 2 weken later.

Kom allemaal en breng je stem uit!

Ouders, een unieke kans om uw kind(eren) kennis te laten maken met de

werking van een stemmachine. Met de Europese verkeizingen voor de

deur hebben zij dan een idee hoe een en ander werkt.

PASSAGE CHR. MAATSCHAPPELIJKE

VROUWENBEWEGING
De laatste ledenavond van dit saeizoen is op 19 mei om 19.45 uur in Ons

Huis. De heet langeler van party-centrum Langeler zal deze avond iets

vertellen en laten zien over het klaar maken van hapjes voor een feestelij-

ke avond thuis. Het jaarlijkse reisje is op 3 juni. Deze keer gaan we naar

Limburg, waar we 's morgens in de breifabriek Storco in Susteren een

kijkje nemen en 's middags een aspergebedrij f in het Middenlimburgse Eli

bezoeken.

COLLECTE NATIONAAL FONDS KINDERHULP
De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp in de week van

25 april t.e.m. l mei heeft in Hengelo Gld en Keijenborg f 3595.— opge-

bracht. 45 collectanten zijn voor Kinderhulp op pad gegaan.

Het ingezamelde geld is bestemd voor kinderen in de jeugdhulpverlening.

Kinderhulp financiert met de opbrengst van de collecte bijvoorbeeld een

schommel bij het kinderterhuis, een fietsje, het lidmaatschap van een

sportclub of een weekje kamperen. Met deze extra's brengt het Nationaal

Fonds Kinderhulp wat kleur in het leven van kinderen die het thuis niet

gemakkelijk hebben.

Collectanten en gevers hartelijk dank.

In Steenderen en Bronkhorst was de opbrengst voor dezelfde collecte f

1209.55. ! 6 collectanten hebben hier het werk gedaan. Ook hier worden

collectanten en gevers heel hartelijk dank gezegd.

POSTDUIVENVER. STEEDS SNELLER HENGELO GLD
Uitslag wedvlucht vanaf Houdeng, d.d. l mei 1999 met 593 duiven.

Gelost om 7.50 uur. Aankomst Ie duif om 10.44 uur. Laatset duif om

11.10 uur.

l , 6 en 9 A. Kamperman 2, 7 en 8 G. Kemp[ers, 3 W. Bretveld, 4 A. C.

Jansen, 5 L. te Stroet, 10 G. Hendriks.

PINKSTERRIT HAMOVE HENGELO GLD
De Hengelose Auto- en Motorver. Hamove houdt op zondag 23 mei a.s.

(Ie Pinksterdag) haar jaarlijkse Pinksterrit. Dezerit is een oriënterings-

puzzelrit voor auto's en motoren en is uitgezet volgens eigen eenvoudig

reglement. Halverwege de rit is er een half uur rust bij het clubgebouw van

Hamove in Varssel voor een consumptie en een puzzelopdracht.

Men kan voor deze rit inschrijven bij café ' t Hoekje te Hengelo Gld vanaf

13.30 uur. De start is vanaf 14.00 uur.

VVN - VERKEERSEXAMENS
Op donderdag 15 en 22 april 1999 is door Veilig Verkeer Nederland, afde-

ling Hengelo in samenwerking met vrijwilligers weer het jaarlijks terug-

kerend verkeersexamen afgenomen.

Op 15 aspril werd door VVN het theorie-examen gehouden. De 1 1 3

Leerlingen van groep 8 van de basisscholen binnen de gemeente moesten

een twintigtal vragen over verkeerssituaties beantwoorden. De situaties

werden weergegeven door foto's. Voor elk goed antwoord kon men 2 pun-

ten verdienen. Het minimale aantal punten bedroeg 26.

Op 28 april werd in het dorp Hengel;o een route uitgezet. Deze route

bestond alleen uit bestaande verkeerssituaties. De deelnemers konden het

geleerde in de praktijk tonen. Langs de route stonden 6 vrijwilligers van

VVN die d3e kinderen op hun rijbewijs beoordeelden.

Voorafgaand aan de verkeersproef werden de fietsen van de deelnemers

op hun technische en veilige toestand beoordeeld.

Het totale resultaat was ruim voldoende, alle kandidaten kregen het VVn

verkeersdiploma uitgereikt. Een aantal deelnemers wist zelfs het theorie-

examen foutloos te maken.

VVN heeft echte een opmerking. De technische toestand van de fietsen

wordt met de jaren slechter. Het valt op dart nog voor enkele jaren gele-

den sporadisch voorkwam dat er bij het verkeers examen mankementen

aan de fietsen voorkwamen. Nu hebben we toch ten aanzien van een 12-

tal fietsen (10%) een opmerking moeten maken. Vooral mankementen,

danwei het ontbreken van reflectoren, bel en loszittende handvatten kwa-

men nog al eens voor.

KONINKLIJKE HARMONIE CONCORDIA
De laatste loodjes wegen het zwaarst

Deze uitdrukking heeft momenteel betrekking op twee /aken binnen de

Koninklijke Harmonie Concordia.

Jaar in jaar uit, dag in dag uit haalt Jan van Houte voor onze vereniging

het oud ijzer op in Hengelo en Keijenborg en ook daarbuiten als het nodig

is. Duizenden, waarschijnlijk tienduizenden kilo's zijn door zijn handen

gegaan. Nu heeft hij te kennen gegeven om er een punt achter te zetten.

Het wordt hem allemaal een beetje te veel. Dit geldt overigens alleen voor

het ophalen. Het bestuur heeft naar een opvolger gezocht, maar is daar tot

op heden nog niet in geslaagd.

Daarom vragen wij een beetje hulp van u allen. U kun t uiteraard nog

steeds uw oud ijzer brengen naar de container die aan de zelhemseweg

staat. Graag zelfs!! Het is toch gemakkelijk als op elk moment van d3e

dagje oud ijzer kwijt kunt. Het kost nu alleen iets meer moeite, maar dat

moet toch lukken. Hert is uiteindelijk voor Concordia. De organisatie

rondom de container, het sorteren, het laten afvoeren etc. van het oud ijzer,

blijft Jan van Houte gewoon doen.

Is het voor u echt onmogelijk om oud ijzer te brengen en u wilt het toch

in de container aan de Zelhemseweg hebben, neem dan contact op met één

van onze bestuursleden om een oplossing te bedenken.

Ook voor de nieuwbouw beginnen de laatste loodjes zwaar te wegen.

Zoals u weet zijn een groot aantal leden van de Koninklijke Harmonie

Concordia al ruim twee jaar bezig om de bouw van ons nieuwe repetitie-

gebouw aan de Hietmaat. Al hun vrije tijd is er aan opgegaan. Natuurlijk

hebben zij ook hulp gehad van vrienden en kennissen, maar dan nog.

Klasse!

Maar de eindfase is in zicht. Ze zijn nu bezig met de afwerking binnen en

buiten het gebouw. Ook nog een hele klus, maar er komt nu zicht op het

eindresultaat. Kom eens kijken als u zin heeft. Het resultaat mag er zijn.

Samen met de marktvereniging, verenigd in de Stichting

Evenementengebouw De Hietmaat, zijn we op zoek naar een geschikte

naam voor het gebouw. Ook zijn de voorbereidingen voor de officiële ope-

ning gestart. Noteert u alvast de datum, 25 september 1999 in uw agenda.

Als er meer nieuws is dan zullen wij u dat zeker laten weten.



meedogenloos hard oogstrelend zacht

Wie de nieuwe collectie vouwgordijnen van Luxaflex" Raamdecoratie bekijkt en voelt,

wordt onmiddellijk getroffen door de kwaliteit en de sfeer. Ze zijn van een oogstrelende

zacht- en schoonheid. Dat maakt ze niet alleen zonwerend maar vooral zeer decoratief

als raambekleding. 'Luxaflex' vouwgordijnen worden op maat gemaakt en zijn

verkrijgbaar in talloze dessins, uni kleuren en transparante kwaliteitsstoffen. Ga kijken

naar de uitgebreide collectie bij uw 'Luxaflex' specialist. Vouwgordijnen. De zachte kant van Luxaflex*

Cjrootbod

Raadhuisstraat 11-13 - Hengelo Gld - Tel. 0575-461469
"Wettig gedeponeerd handelsmerk. Een Munter Douglas'product.

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12.
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Klokken voor
ieder interieur

J U W E L I E R O P T I C I E N
piltt'Mt IS H«no*l0 Gl() T»l«|q0n (MTS) 4* 1] 7*

Gevraagd representatieve

Verkoopster

Met verkoopervaring voor onze

Echte Bakkerswinkel.
Voor 30 uur.

Sollicitaties binnen 14 dagen richten
aan:

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

( 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. fyQG^ $ ^O*

diabetes

DIABETES FONDS NEDERLAND - GIRO 5766

Een

Echte Bakkers
rugzak

I i l i t c KukkiT(s) h i j u in ilf In iur l

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

Trouwplannen?

Wij hebben

diverse boeken

met huwelijks-

kaarten

ter inzage.

DRUKKERIJ WOUERS

Ki-Kelinkslraal 16 - MrnKrl» Clil.

tel. 0575-4*1455 / fax 0575-46.1521

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

l.v.m.
komende feestdagen
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.
lel. 0575-461455 / fax 0575-46.1521

Vereniging voor

Protestant Christelijk

Primair Onderwijs

"Oost Gelderland",

afdeling Hengelo Gld.

(voorheen: Vereniging tot Stichting en Instand-
houding van Scholen met de Bijbel.)

Geachte leden,

Hierbij geven wij u kennis van het feit dat de
volgende persorien worden voorgedragen als
schoolcommissieleden voor het schooljaar
1999-2000.

P.C. Basisschool Ds. J.L. Pierson:

Helma Luesink-Momberg, Hofstraat 19,
voorzitter

Ria Zweers-Harmsen, Hummeloseweg 5,
algemeen secretaris

Ton Knoef, Ruurloseweg 22A,
algemeen penningmeester
vacature

C.B.S. Bekveld:

Jokelien Beunk-Grotenhuys, Hogenkampweg
38, voorzitter

Grada van Ingen-Winkel, Broenenbergweg 4

Everdien Bobbink-Massink, Kremersdijk 1

C.B.S. Varssel:

Hans en/of Lucie Lieven, Sarinkdijk 17,
Hans voorzitter

Hans Groot Roessink, Venneweg 3A

Wim Eggink, Zelledijk 12

In overeenstemming met het reglement van de
schoolcommissie wordt u in de gelegenheid
gesteld, schriftelijk en door tenminste 10 leden
ondertekend, tegenkandidaten in te dienen bij het
secretariaat Hummeloseweg 5, 7255 AE Hengelo
Gld. Als er voor 26 mei 1999 geen tegenkandida-
ten zijn aangemeld, zijn bovengenoemde kandida-
ten automatisch lid van de schoolcommissie en de
voorzitters tevens lid van het Algemeen Bestuur
van de vereniging. In geval van tegenkandidaten
zullen wij een afdelingsvergadering uitschrijven.

Het jaarverslag 1998-1999 ligt ter inzage op
bovengenoemde scholen.

De schoolcommissie afd. Hengelo Gld.



Veel vrouwen fietsen vaak met boodschappen of een kinderzitje.

Op- en afstappen is dan niet alt i jd even gemakke l i j k . Daarom hebben

veel damesfietsen tegenwoordig een veilige en comfortabele lage

instap. De trendy stadsfiets op de foto heeft een s i e r l i j k gevornid

frame met een extreem lage en ruime instap. Bovendien /orgt de

oversized onderbuis voor extra s tabi l i te i t . Het /waar verchroomde

stuur biedt extra veiligheid bij het fietsen met een kinderzitje.

Ook niet onbelangrijk is het elastomeer geveerde gel/adel dat

altijd lekker zit . 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 Gazelle alle fietsen

voorziet van zeer veilige anti-slip

pedalen. De pedalen z i j n

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 fietsveiligheid.

De lichtsensor /orgt ervoor dat

het achterlicht automatisch aan-

en uitschakelt als het donker

wordt en er beweging wordt

gesignaleerd. De handige

batter i jvoeding /orgt er boven-

dien voor dat het achterlicht

altijd bl i j f t branden: ook als

de fiets s t i l staat. Kortom,

optimale veil igheid!

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 alle fietsvernieuwingen van de laatste jaren bleef de ontwikkeling van

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

'ouderwetse' fietsbel die meestal snel beschadigde. Niet meer van deze

tijd dus. Daarom introduceert Gazelle dit jaar de Axis draaibel. Volgens

Jo van Benthem - de man achter de vele fietsinnovaties 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 constructie en de

kunststof stootrand minder kans op beschadiging en verlies van de bel.'

Het nieuwe fietsstuur met

verstelbare stuurpen, draaigrip-

schakelaar en Axis draaibel!

HIGHTECH 'ABS-SYSTEEM' VOOR FIETSEN
Fietsfabrikant Gazelle beschikt over een eigen testcentrum dat (die fietsen en

onderdelen vooraf test. Deze afdeling Kwaliteitsborging hanteert hierbij strenge

normen die zijn gebaseerd op het intensieve Nederlandse fietsgebruik onder

alle weersomstandigheden. Onlangs werd een nieuwe remmentestbank in gebruik

genomen waarop de remkracht volautomatisch kun worden gemeten; óók bij nat weer!

Zo krijgt elk type fiets de juiste rem.

Na oen uitgebreide tost

/i j n alle sportieve (ia/elles,

hybrides en mountainbik.es

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.



Juliana mens en majesteit
Boeiende biografie van een bewogen leven

Vijftien jaar is er door de
auteur, Ans Herenius-
Kamstra, gewerkt aan het
schrijven van de biografie
van Juliana. Als verslag-
geefster en schrijfster van
diverse boeken over het
Oranjehuis, heeft ze de
Koninklijke familie jaren-
lang van zeer nabij ge-
volgd. Het boek bevat hier-
door tal van bijzonderhe-
den die een uniek beeld
geven van het leven van

Juliana vanaf haar geboor-
te tot kort voor haar 90ste
verjaardag.

Het boek is onderverdeeld
in negen hoofdstukken,
die elk een periode van
tien jaar uit het leven van
Juliana beschrijven. Dat ge-
beurt met grote kennis van
zaken en op zodanige wij-
ze, dat het ook een fascine-
rend beeld geeft van de
tijd waarin de gebeurtenis-

sen zich afspelen. Behalve
een biografie van Juliana is
het daardoor ook een boei-
ende beschrijving gewor-
den van het leven en de ont-
wikkelingen in 20e eeuw.
Het moet de schijfster als
een verdienste worden
aangerekend, dat ze in
haar boek niet alleen de
hoogtepunten uit het le-
ven van de vorstin ver-
meldt, maar daarbij niet
voorbij gaat aan de moei-
lijkheden waar ze zowel in

haar functie als in haar ge-
zinsleven te maken kreeg.

Kleine
wetenswaardigheden:
"Ze moest er wel even aan
wennen, dat een van haar
dochters achterop de
brommer van een vriendje
werd thuisgebracht".

De nauwe band die ze had
met haar vader, Prins
Hendrik, die alles deed om
het haar naar de zin te ma-
ken, "had ze midden in de
zomer zin om te sleeën?
Geen nood; vader haalde
een paar grote dienbladen
uit de zilverkamer, nam
zijn kind mee naar de dui-
nen achter Scheveningen
of naar een paar heuveltjes
in de kroondomeinen, zet-
te haar op het zilver, gaf
haar een duwtje - en daar
ging ze, over zand of den-
nenaalden naar omlaag".

Tijdsbeeld
Elk hoofdstuk wordt afge-
sloten met een overzicht
van belangrijke gebeurte-
nissen in elk jaar van de be-
treffende periode.
Gebeurtenissen die varieer-
den van de zeeliedensta-
king in Amsterdam, de op-
richting van de Arbeiders
Jeugdcentrale, de eerste

radiouitzendingen van
Philips, tot de Lockheed-
affaire en de Gekkekoeien-
ziekte.

Unieke foto's
Het boek bevat niet minder
dan 400 foto's in zwart-wit
en kleur, die het boek tot
een magistraal herinne-
ringsalbum maken.

Het boek heeft een
omvang van

264 bladzijden-v
en is gebonden in

een fraaie band met
stofomslag.

Uitgever is Kosmos Z&K
in Utrecht.

De prijs is f. 39,90.

Het boek is verkrijgbaar
in de boekhandel.

Week
Nederlandse

Missionaris

Nederlandse missionarissen zijn actief zowel in de

derde wereld als in eigen land.

Ginds én hier wijden ze hun leven aan mensen in

verdrukking.

De Week voor de Nederlandse Missionaris zorgt

voor het persoonlijk welzijn van deze mensen met

een missie.

Dat kan alleen met uw bijdrage!!

Giro 676

t.n.v. Nederlandse Missionaris

Oegstgeest

Bon voor gratis boekje bij donatie van minimaal ƒ 25,-

Naam

Adres

Code/plaats
Opsturen naar:

WNM/CMC

Postbus 75

2340 AB Oegstgeest

Telefoon 071 515 91 59

Giro 676

Bank 64.45.33.676

t.n.v. Nederlandse Missionaris,

Oegstgeest


