
dinsdag 1 juni 1999

Welkom in ons
"ristorante"

4 Italiaanse Cordon Bleus

kalkoen con mascarpone, 100 gram

salami Veneto, 100 gram

magere speklappen, / kilo

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST (fijn of grof) 500 gram

GEHAKT (half om half+kruiden) 500 gram

donderdag, vrijdag en zaterdag:
SCHOUDERKAKBOIVADE 500 gram

MALSE VARKENSLAPPEN 500 gram

a25
395
s25

4.95
4.95

4.95
4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo GId.

Tel. 0575-461269

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (GId.)
Tel. 0575-461806

Erkend rayonmonteur Candy Ned.
Candy voor Wassen Koelen Koken

Fa. Damen
St. Michielsstraat 4

7255 AP Hengelo GId.
Tel. (0575)462516

Vraagt

medewerkers
in verkoopwagen

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

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

AUTORIJSCHOOL

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

•#*Ot«»t*l«IAU*t

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

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTTRAAT 19 - TEL. 461358

Van maandag 31 mei t/m zaterdag 5 juni

Kruidcake van 5.50 voor ƒ 4.75

Kruidkoek van 4 95 voor ƒ 4,25

Eigengebakken Roggebrood

van 1.95 voor ƒ 1-45

Voor alle voorkomende

soorten drukwerk zoals:

-Familiedrukwerk
geboorte-huwelijks- en jubileumkaarten enz.

-Handelsdrukwerk
enveloppen, briefpapier, rekeningen, circulaires,
kettingformulieren enz.

kunt u terecht bij onze agent:

J.B. Eppink
Dorpstraat 37 - Steenderen - Tel (0575) 45 18 62

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

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

Rauwkostreclame:

komkommer zoet/zuur
100 gram
honolulu salade
100 gram

0.98

0.98
dinsdag - woensdag - donderdag:

ijsbergsla, mooie krop 1.25

lekkere sappige nectarine's,

10 stuks voor 5.98

vrijdag - zaterdag:

grote Galia meloen, 1.98

zoete Hollandse aardbeien,
bak van 500 gram 2.50

GEEF
E M F Y S E E M P A T I E N T E N

MEER LUCHT G\W)

STEUNPUNT VOOR 1.6 MILJOEN NEDERLANDERS

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

HULPORGANISATIES

Den Haag



<§3 Op zondag 13 juni hoop ik 80 jaar te worden.

Wie mij hiermee wil feliciteren is van harte
welkom in zaal Wolbrink.

Receptie van 14.00 tot 16.00 uur

Mevr. A. Jansen-Notten

Rusthoek 14,
7255 AL Hengelo Gld.

C& Op zaterdag 5 juni a.s. hopen wij samen met ^
$3 onze kinderen ons 40-jarig huwelijk te vieren. $£>

<§3 Gelegenheid tot gelukwensen van 8§>
$8 16.00 tot 17.30 uur in party-centrum Langeler,

Spalstraat 5 te Hengelo Gld.
(00 CC,

$ Wim en Rieki van Onna-Hulshof $
<§s s§>
<§8 Kerkstraat 7, Ê&

7255 CB Hengelo Gld.
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c^ 5i
c^ Op zaterdag 12 juni hopen wij,

Hendrik en Dini Klein Gotink
<§8 8$

ons 40-jarig huwelijk te vieren.
jjg Receptie van 15.30 uur tot 17.00 uur bij party- gx,
c§§ centrum Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld. ^
* S§>
c§8 "De Stroet" $>
^ Banninkstraat 44 S&

7255 KE Hengelo Gld
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Dankbaar hopen wij met onze kinderen en
^ kleinkinderen op woensdag 9 juni 1999 ons 50 gx
$3 Jarig huwelijk te herdenken $fè>

* ** Bernard en Miene *
r̂ ) f̂ L

Klein Lenderink-Schieven
<§8 *
^ Wij nodigen u uit op de receptie van 15.00 tot Ê&

17.00 uur in zaal "Den Bremer" te Toldijk.
,-Qg) J Cuk
*U$ VUT

Beekstraat 7,
7227 NC Toldijk

Sterven doe je niet ineens
maar elke dag een beetje.

En alle beetjes die je stierf

het is vreemd maar die vergeet je.

Je zei zo vaak: "Ik ben zo moe"

en opeens ben je aan je laatste adem toe.

Dankbaar voor wat zij voor ons is geweest, geven
wij u kennis dat heden geheel onverwacht is
overleden onze lieve moeder en oma

Maria Wilhelmina Berns

weduwe van Johannes Gerhardus Reinirus de Gier

op de leeftijd van 83 jaar.

Theo en Joke
Annie en Eef
Ada en Gerard
Ellie en Hennie
Hans en Iet
Eddie en Angela
Carla en Martin
en kleinkinderen

7255 AG Hengelo (Gld.) 22 mei 1999.
Hummeloseweg 27a.

Correspondentie-adres:
J.R.M, de Gier. Hummeloseweg 27, 7255 AG
Hengelo Gld.

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

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 6 juni 10.00 uur, ds. A.B. Elbert, Jeugdkerk, kindernevendienst
Goede Herder Kapel

Zondag 6 juni 10.15 uur, ds. E. Noltus
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijzinnig Hervormde Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 5 juni, 19.00 uur, Woord- en Communiedienst
Zondag 6 juni, 10.00 uur, Woord- en Communiedienst

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Kcijcnborg: /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.

VRIJDAG 4 - ZONDAG 6 JUNI

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:
10 juni, 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
Paardenspreekuur:
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

08.30-17.0(Tuur
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.)

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: Mw. A van Aken, tel. 462627.

Informatie- en adviespunt voor Ouderen

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

Netwerk Thuiszorg Nederland

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

ZorgGroep Oost-Gelderland

Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging. 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min)
Uitleef) 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 9.00-10.00 uur en
van 18.30-19.30 uur en 24 uur per dag bereikbaar op nr. 06-52957677

Verloskundigen:

Gemeente Hengelo Gld:
Maatschap mevr. Klein - mevr. Geugies - mevr. Peulers,
tel. 0314-330589, b.g.g. Slingeland ZiekenhuK tel. 0314-329160.
Gemeente Steendcren en Vordcn:
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 uur en 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 Waterbed
180x200 geïsoleerde bak,
2 jr. oud + 2jr. garantie.

Tel: 0575-451455

Rommelmarkt Chr.
muziekver Crescendo.
Heeft u nog bruikbare

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

12 juni opgehaald.
*

Graag willen we iedereen heel hartelijk danken
voor de vele gelukwensen, die we mochten
ontvangen vanwege ons 25-jarig huwelijk.

Mede hierdoor werd het voor ons een heel
bijzondere dag!

Stef en Rinie Disbergen

Varsselseweg 25,
7255 NN Hengelo Gld.

Vlaai van de Week

appelslagr.
vlaai

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461 200

HENGELO (Gld.)

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.



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!
(Het kan voorkomen dat de krant al voor 11.00
uur vol is,- dan is plaatsing onder voorbehoud!)
Gelieve hiermee rekening te houden.

29 mei t/m 12 juni

Kr as & Ver r as

Zomertijd - Barbecue tijd.
Naast onze bekende
Barbecue's, is nu ook

"De Fiesta-pan" te huur.
Samen gezellig buiten kokkerellen.

Vraag vrijblijvend informatie

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461301

Kom naar de
Kras&Verrasdagen
bij uw warme
bakker. Maak
kans op een
reischeque
t.w.v. f 2.500,-
(hoofdprijs),
een van de
200 verzilverde
etagères of een
tractatie van de
bakker.
Bij elke besteding
van f 5,- krijgt
u een kraskaart!

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTTRAAT 19 - TEL. 461358

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

DONDERDAG Aktie Ruit Repareren/
Kenteken Graveren in Hengelo Gld

Kostenloos Voorruit Repareren Ruit Inspecteren vanaf WA+
Een van elke drie sterren in voorruiten van auto's scheurt door, soms pas na langere tijd. Dat betekent
vervanging en dus voor de eigenaar een eigen risico van ƒ 300,- (meestal). De auto kan bij een ver-
plichte keuring op een ster worden afgekeurd. Daarom is het beter om uw voorruit te laten repareren.
Uw zicht is verbeterd en verder doorscheuren wordt voorkomen. U rijdt weer veiliger. Indien u WA Plus,
Casco of All Risk verzekerd bent, is sterreparatie voor u zonder kosten: de rekening wordt rechtstreeks
bij uw verzekeraar ingediend. Bent u voor ruitschade verzekerd en wordt u door verwezen naar een ruit-
schadespecialist, dan kunt u deze week donderdag bij Automark terecht. Wilt u voor de benodigde
gegevens uw groene kaart meenemen?
Graveren noodzakelijk: alarm aanbevolen!
Door een gegraveerd kenteken in alle ramen is uw auto onaantrekkelijk geworden, want bij eventuele
verkoop met valse papieren moeten alle ramen worden vervangen. Na een korte periode van terugang
worden weer meer auto's gestolen. Van de gestolen auto's is 50 % een Opel of een Volkswagen.
Graveren wordt aanbevolen door Politie, ANWB, Verzekeringen en de Consumentenbond! Automark
biedt ook een prima werkend autoalarm met afstandsbediening aan. Prijs slechts ƒ 219,-. Twee draad-
jes (+ en -) aan de accu vastmaken: klaar!! Vraag een vrijblijvende demonstratie!

DONDERDAG AKTIE RUIT REPAREREN/
GRAVEREN, GRATIS VOORRUITINSPECTIE

Donderdag houdt het snelle Automark in Hengelo Gld een actie Ruit Repareren/Graveren. Op uw
verzoek wordt uw voorruit ter plekke gratis door Automark geïnspecteerd en krijgt u een geheel
vrijblijvend advies. Graveren kost slechts enkele minuten, ruitreparatie een half uurtje. Meldt u zich
voor het Ruit Repareren of de Voorruitinspectie daarom direct bij de reparateur/graveur. Reparatie
van de voorruit is voor WA Plus, Casco en All Risk verzekerden zonder kosten. Graveren kost ƒ
25,- per auto, reflectielaag (voor betere zichtbaarheid 's avonds en bij regen) ƒ 10,- extra.
Aanbevolen. Donderdag 3 juni kunt u terecht van 09.00 tot 17.30 uur op de parkeerplaats bij
Sporthal "De Kamp" aan de Sarinkkamp. Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten.

LET OP DE GELE TENT VAN AUTOMARK
"Reflectielaag", "Automark", het "stop"logo, de kleur "geel", de "vorm tent" en "Safe Sight" zijn
gedeponeerde merken van Automark-Röst.

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

J U W E L I E R - O P T I C I E N
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TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A

Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Voor al uw

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Jubileumskaarten

NieuwsBrieF
juni lOQQ

J a a r g a n g 2 n u m m e r 6 '

DRUKKERIJ WOLTERS

spo

Skate VerhUUr Vanaf heden bestaat er de moge-

lijkheid om bij Sportcentrum AeroFitt skates te
huren. Bij de verhuur zijn hoofd-, knie-, ellenboog

en polsbeschermers inbegrepen. Bel voor meer

informatie (0575) 46 50 01

Kids Aerobics demonstratie
Op ZWCmvierdaagSe Op 17 juni vindt er een

spetterende Kids-Aerobics-demonstratie plaats t i j -

dens de Hengelose Zwemvierdaagse. Ook dit jaar

laten de Kids van Aerofitt weer zien wat ze allemaal

kunnen. Dus vaders en moeders, broertjes en zusjes,

ooms en tantes komt allen kijken op 17 juni, tijdens

de Zwemvierdaagse, om 19:00 uur en moedig de

Kids aan!

Mountainbike op t Zand iedere
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 flets 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.

Fitt-Walking Een sport voor iedereen, lekker

buiten in de natuur, ledere dinsdag- en donderdag-

avond van 19.30 tot 21.00 uur. ledere zondag vanaf
30 mei van 10.00 tot 11.30 uur. Vertrek bij
Sportcentrum AeroFitt. Na het wandelen wordt u
altijd een gratis kopje koffie of thee aangeboden.

2e en 36 Skéte- en Skeelercursus
Op 8 en 9 juni en op 17 en 18 augustus starten we

weer met nieuwe cursussen skate- en skeeleren.

Gezien het succes en de animo van de eerste cur-

sus, hebben we besloten om een 2e en 36 cursus te
laten starten. Het is een basiscursus van 6 lessen.

In die lessen leert u de verschillende technieken als

remmen, valtechnieken 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 hier-
voor zijn f 50, . Ook bestaat er de mogelijkheid om

skates, met bescherming, te huren en eventueel aan

te schaffen. Heeft u ook interesse in skate- en
skeelerlessen, bel dan voor meer informatie

(0575) 46 50 01.

Beachvolleybal 10 en 11 juli ook du jaar
organiseren wij weer een beachvolleybaltoernooi.
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 23 teams hebben zich al aangemeld, 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



ZWARTE CROSS: FAMILIESPEKTAKEL VOOR JONG EN OUD
Psst, niet verder vertellen, maar op zondag 13 juni
wordt in het grootste geheim op circuit "De
Kappenbulten" in Halle de inmiddels legendari-
sche Zwarte Cross verreden." Zo zou er vroeger in
het geniep gefluisterd worden als er weer een
zwarte (lees:) illegale) motocross verreden zou
worden. Dat hoeft nu niet meer want het evene-
ment dat de rockband Jovink & the Voederbietels
drie jaar geleden nieuw leven inbliezen, is al lang
niet zo geheim meer als de zwarte crossen die in
de jaren zestig veelvuldig in de Achterhoek wer-
den verreden. Het fenomeen Zwarte Cross ont-
stond omdat een grote groep motocrossers een
grote drang naar vrijheid had en niet in het keurs-
lijf van de motorbond hun wedstrijden wilde rij-
den. Ergens achteraf werd zaterdagavond op een
maisplak een circuit uitgezet waarop vervolgens
de volgende dag gecrosst werd. Voordat de plaat-
selijke veldwachter in de gaten had wat er aan de
hand was, waren de vogels al lang weer gevloge-
nen werden er plannen gesmeed voor een volgen-
de wedstrijd. Doel was lekker raggen met de
motor en na die tijd gezamenlijk in het plaatselijk
café onder het genot van een fijn potje bier sterke verhalen te vertellen over
hoe hoog men die dag wel niet gesprongen had.
De Zwarte Cross anno 1999 heeft hetzelfde doel want ook nu weer staat de
combinatie van de sportieve prestaties, gezelligheid en vooral spektakel cen-
traal tijdens dit ouderwetse familiefestijn dat op zondag 13 juni plaats zal
vinden op circuit "De Kappenbulten" in Halle.
Brommerkiekbal
Voorafgaand aan het spektakel op zondag wordt op zaterdagavond 12 juni het
evenement om 20.30 uur geopend door een stuntman die gaat proberen over
de immense feesttent te springen. De grote vraag is natuurlijk: Haalt deze
Nederlandse Evil Knievel het wel of haalt hij het niet?
Aansluitend begint in diezelfde feesttent het "Brommerkiekbal" (men mag
overigens gerust op de fiets of met de auto komen!), een geweldige muziek-
gala met onder andere de Tjechische top act Queen Mama, de regionale rock
en roll groep Toon, Teun en August, Ria Valk en Arie Ribbens. En wie
weet doen de Jovinx zelf ook nog iets.
De entree tot dit megaspektakel kost slechts ƒ 12,50 en kom je voor 21.00 uur
dan mag je zelfs voor niets naar binnen.
Volkspektakel

Wie Jovink & the Voederbietels kent, weet dat wanneer zij iets ter hand
nemen er gelachen kan worden. Onder het motto: Lachen, Gieren, Zoepen
wordt zondag samen met de HALMAC uit Halle het crosscircuit om gedoopt
in "De Knappenbulten",want naast motocross is er rondom het circuit voor
jong en oud van alles en nog wat te doen. Natuurlijk zijn er spectaculaire
stunts, zoals de vuurkoepel het modderbad en de Superjump, waarbij het
publiek de mooiste sprong beloont. Voor de jeugd zijn er verschillende gra-
tis attracties en is er ook een motorostapdag waar de jeugd onder deskundi-
ge leiding, gratis en voor niets, kennis kan maken met het fenomeen moto-
cross. In de feesttent vindt een geweldig festival plaats met optredens van de
Ierse band Big Generator, de Tex Mex formatie Captain Gumbo en natuur-
lijk uw gastheren Jovink & the Voederbietels. Verder wordt er een sensa-
tionele trial-demonstratie gegeven en kan men één van de spectaculairste ker-
misattractie van Nederland te bezoeken, de Wall of Death. Deze steile wand
van ex- speedwaykampioen Henny Kroeze is de enige in Nederland en de

stunts die Kroeze en zijn gezelschap met hun antieke Indian motoren in de
steile wand laten zien, zijn bloedstollend. De Zwarte Gspss biedt ook nog
eens een wereldprimeur, want voor het eerst in de geschiedenis gaat men pro-
beren om met een motor door een echte looping te rijden. Kom dat zien en
huiver!!!!!!
Wereldtoppers
De Zwarte Cross is in de eerste instantie bedoeld voor de jongen op de hoek
die zich eens lekker op zijn brommer uit kan leven op de crossbaan. Het
merendeel van de coureurs komt dan ook uit de regio en voor sommigen is
het zelfs de eerste keer dat ze op de motor het spectaculaire circuit van Halle
zullen betreden. Dat weerhoudt enkele wereldtoppers van weleer en
Nederlandse coryfeeën van nu er echter niet van om ook te deel te nemen aan
dit ouderwets gezellige motocross festijn. Wat dacht u van de ex-wereldka-
pioenen Pedro Tragter en Ton van Heugten, of van Gerard Rond, Henk
Poorte, Henk Seppenwoolde, Bennie Hartelman en Frans Sigmans. Allemaal
cracks die in het verleden één of rneer titels in de wacht wisten te slepen en
zondag 13 juni stuk voor stuk willen laten zien dat ze het nog steeds niet ver-
leerd zijn. Verder aan de start de enduro- en rallycracks Eric Verhoef, Henk
Knuiman en Gerard Jimmink, spektakelman Jan Posthuma, de lokale favo-
rieten Erik en Eddie Looman, Djakoo Vreeken, Hans Berendsen en de endu-
ro wereldkampioenen Erik Davids, Hans Arends en Peter Lenselink. Uit de
muziek-wereld zullen ook een aantal bekende Nederlanders de helm opzet-
ten. Zo hebben Jan van Oxx, Hendrik Haverkamp, de Jovinks en Jan
Manschot te kennen gegeven deze buitenkans niet te lopen. Datzelfde geldt
voor voetballer René Eijkelkamp en misschien doet, aangezien hij toch
vakantie heeft, ook Guus Hiddink nog mee. Alle coureurs zijn verkleed en er
is dan ook een extra prijs voor diegene die zich het fraaist heeft uitgedost.
De aanvang van dit feest voor jong en oud is zondagmorgen om 10.00 uur als
er getraind gaat worden op het spectaculaire circuit. Om 12.15 uur beginnen
de wedstrijden. Maar er is goed nieuws! U hoeft zich tussentijds niet te ver-
velen want om alles mee te maken wat er op en rondom het circuit gebeurt
komt men ogen en oren te kort en dat allemaal voor de prijs van, u gelooft
het niet, vijf gulden en ben je nog zo klein dat je recht op onder de lat van
1,4 meter door kunt lopen mag je zelfs voor niets naar binnen.

POSTVERENIGING "STEEDS SNELLER" HENGELO GLD.
Uitslag wedvlucht vanaf Reims d.d. 15 mei 1999 met 462 duiven. Gelost om
9.50 uur. Aankomst eerste duif om 15.28 uur. Laatste om 16.30 uur.
Uitslag: l en 7 J.Bergevoet - 2, 3 en 5 A. Kamperman - 4 G. Braakhekke - 6
W. Jansen - 8 Chr. te Stroet - 9 G.B. Hendriks - 10 R. Koers.

VVV HENGELO GLD

Met ingang van 30 mei kunt u bij de VVV Hengelo Gld. uw treinkaartje blij-
ven kopen. De enige verandering voor u is dat uw treinkaartje niet meer gel-
dig is in de bus, hiervoor heeft u een strippenkaart nodig, ook deze zijn bij de
VVV te verkrijgen.

DE OPBRENGST VAN DE COLLECTE VOOR HET ASTMA FONDS

De collecte van het Astma Fonds bracht in hengelo en Keijenborg samen het
mooie bedrag op van ƒ 7.474,40. Namens het Astma Fonds dank voor u gulle
bijdrage en de collectanten bedankt voor hun inzet.

ZOMERKAMPEN VAN DE FEDERATIE CJV ZELHEM-HALLE HENGELO

Jaarlijks organiseert de federatie CJV Zelhem-Halle-Hengelo zomerkampen
voor jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. Ook in 1999 worden
weer enkele kampweken georganiseerd.Veel jongens en meisjes zullen, voor
weinig geld, weer een fantastische week beleven in de blauw-witte tenten die
staan opgesteld midden in het bos bij Stokkum!
Kamp A (jongens en meisjes 6 - 8 jaar wordt gehouden van woensdag 21 juli
t/m zaterdag 24 juli. Voor de jongens en meisjes van 9 t/m 12 jaar worden er
twee kampen georganiseerd: kamp B van zaterdag 24 juli t/m zaterdag 31 juli
en kamp C van zaterdag 31 juli t/m zaterdag 7 juli. Voor jongens en meisjes
van 13 t/m 15 jaar wordt er weer een survivalkamp georganiseerd. Het sur-
vivalkamp wordt dit jaar gehouden van zaterdag 10 juli tot en met zaterdag
17 juli.
Wil je wel eens zo'n kamp meemaken, meld je dan snel aan bij Erik Starink
(tel. 0314 - 625554) of Jan Garrits (tel. 0575 - 463568). Of vraag eerst even
een kampboekje vindt je alle informatie over de kampen. Tot ziens in een van
de kampen!



Bennie: starkte en betterschap!

Wi 7 bunt merakels bli 'j dat ut spektakel

ondanks den knal toch deurgeet en z0lt

veur ow nóg meer uut 't dak goanü

Viefduzend hókers in Toldiek

23 JOAR
H0KEN IN TOLDIEK

VRFJDAC 25 JUNI
SOPEHENT!

vburprogranuna:

JOVINK
en de VOEDERBIETELS

un kaartjen k0j veur f 35,00 halen
bie: "'t FLOFHUUS", slageri'je "AALDERINK" en café "DEN
DREMER' ' in Toldiek; café "DE ENGEL" in SteendVen.
Veur 't KOrriECONCERT op 27 juni kej hier ok kaart'n kopen.



IVO RACING TEAM HOLLAND

HOLLAWD

De stichting WIVO racing team Holland heeft tot
doel met twee wagens deel te nemen aan wedstrij-
den, geldend voor het klassement van de compact
cars (een nationaal toerwagen kampioenschap).
Het team bestaat uit twee rijders, te weten Harold
Wisselink uit Hengelo Gld en Bernt vollenhoven
uit Nieuwegein.
De Nedelandse kart- en autosport heeft de laatste
jaren enorm aan populariteit gewonnen, door acti-
viteiten van o.a. Jos Verstappen en Torn Coronel.
Hierdoor heeft de tak van sport onder een groot
deel van de Nederlandse bevolking veel belang-
stelling en op TV en in andere media wordt er
flink aandacht aan besteed.
Een van de leden van het WIVO racing team
Holland is dus Harold Wisselink. Harold woont en
werkt aan het motorrace-circuit Varssel-Ring in
Hengelo Gld. Van jongs af aan werd hij gegrepen
door de snelheid van de motoren. Op een gegeven

ogenblik kreeg de kartsport hem te pakken en van
daar uit is hij in de autosport terecht gekomen, met
als gevolg dat hij nu in genoemd team aan de hem
zo geliefde sport kan doen. In de tussenstand voor
het Nederlands kampioenschap compact cars staat
Harold momenteel op de 3e plaats. Gezien de
mogelijkheden die het team heeft, een uitstekende

plaats.Autoracen is een zeer dure sport en daar-
door is het team constant op zoek naar sponsors.
Hebt u interesse om te sponsoren in het team, dan
kunt u contact opnemen met Harold Wisselink,
Varsselseweg 41, 7255 NR Hengelo Gld, tel.
0575-467552, of mobiel 06-54394585.

VERKIEZING KINDERJURY IN HENGE-
LOSE BIBLIOTHEEK

Afgelopen maanden hebben vele Hengelose kin-
deren boeken gelezen van de Nederlandse
Kinderjury. Alle deelnemers kregen hiervoor een
Kinderjurylidpasje.
Samenwerking tussen gemeente, Nedap, scholen
en de bibliotheek heeft mogelijk gemaakt dat
genomineerde boeken in een echte stemmachine
zijn ingevoerd. Woensdag 19 mei j.l. was de grote
waarop men in de bibliotheek de voorkeurstem
kon uitbrengen. Dhr. Grotenhuis, gemeenteambte-
naar verantwoordelijk voor de stemmachine, heeft
de officiële stemming goed begeleid. Deelnemers
waren erg enthousiast. Om 5 uur werd en uitdraai
gemaakt van de stemming. In de categorie kinde-
ren van 6 t/m 9 jaar kwam de schrijver Jacques
Vriens met het boek "Meester Jaap gaat nooit ver-
loren" als winnaar ui de bus. In de categorie 10
t/m 12 jaar koos men voor Carry Slee met het
boek "Afblijven". Onder de deelnemers zijn twee
boeken verloot.

ZATERDAG 5 JUNI: BOEKENMARKT IN

BIBLIOTHEEK HENGELO GLD
Om plaats te maken voor nieuw aangeschafte boe-
ken in de bibliotheek van Hengelo Gld werd in het
afgelopen jaar in een groot aantal boeken het
stempel "afgeschreven" gezet en vervolgens wer-
den die boeken uit de collectie genomen.
Omdat de vernieuwing het gehele bibliotheekbe-
stand betrof, zijn boeken in alle soorten en genres
afgeschreven: van streekromans tot science fic-
tions, reis- en knutsel-, kinder-, voorlees- en infor-
matieve boeken en nog veel meer. De boeken wor-
den voor de vakantiebudgetvriendelijke prijs van f
0.50 tot f 5.- te koop aangeboden op de in de
bibliotheek te houden boekenmarkt op zaterdag 5
juni a.s. tussen 10.00 en 16.00 uur.
Een uitgelezen gelegenheid dus om aan het begin
(of misschien al in) de vakantieperiode boeken
aan te schaffen tegen een prijs waarvoor ze stuk-
gelezen, verloren of weggegeven kunnen worden.
Maar misschien is er ook wel een boek bij, waar-
naar al zo lang gezocht werd of dat iemand altijd
al zo graag wilde hebben. De bibliotheek van
Hengelo Gld, tel. 0575-463920, is gelegen aan de
Sterreweg 14, naast de VVV.

Woensdag 18 aug. in het centrum van jamge-

meente Neede
HET WORDT WEER SMIKKELEN EN SMUL-

LEN OP DE ENIGE NATIONALE JAMMARKT

Op woensdag l Saugustus is weer voor de 9e keer de
nationale jammarkt. Dit smakelijke evenement
wordt gehouden in het centrum van de Gelderse
jamgemeente Neede. Van 11 tot 18 augustus kunnen
op die dag weer allerlei soorten binnen- en buiten-
landse jams, confituren en marmelades worden
gekocht. Ook eigengemaakte produkten kunnen aan
de man worden gebracht. Daarnaast kan alles op het
gebied van de conservering van vruchten worden
aangeboden. Plaatselijke winkeliers spelen op een
creatieve manier in op het jamthema. De nationale
jammarkt valt samen met het begin van het SEN
zomerfeest en de Needse kermis.
Vruchtenconserven

Alles wat met vruchtenconserven te maken heeft
kan op de nationale jammarkt in Neede worden
verkocht. Dus ook vruchtensap, siroop, chutney,
limonade, geleisuiker, pectine, inmaakbenodigd-
heden, receptenbundels, kookboeken en keuken-
gerei. Tevens is er gelegenheid om te proeven en
demonstraties te geven. Dit jaar zijn er zelfs jam-
makers uit Engeland en Frankrijk present. Niet
alleen producenten, importeurs en handelaren
kunnen een plaatsje krijgen, ook hobbyisten kun-
nen voor een gering bedrag een kraam huren voor
hun eigengemaakte produkten. Belangstellenden
kunnen een inschrijfformulier aanvragen bij de
gemeente Neede, postbus 9100, 7160 HA Neede,
tel. 0545-288854 of 288888.
Succes

Ook vorig jaar werd de 8e nationale jammarkt
weer een groot succes. Uit alle hoeken van het
land kwamen de smulpapen naar Neede. De ver-
schillende soorten jam en aanverwante artikelen
vlogen weg. Het aantal bezoekers werd vorig jaar
geschat op zo'n 40.000. Als visitekaartje van de
jamgemeente wordt sinds enkele jaren op de
markt de nationale jamkoningin gepresenteerd.
Ook wordt het Needse receptenboekje Lekker met
jam verkocht. Dit boekje is ook te bestellen door f
12.75 over te maken op gironummer 838716 van
de gemeente Neede, met vermelding Jamboekje.
Jamhistorie
De jammarkt wordt georganiseerd door de

gemeente Neede. Zij werd geïnspireerd door de
jamhistorie van Neede. Jarenlang kende Neede de
beroemde jamfabriek van de Tuinbouw
Maatschappij Gelderland. In de gloriejaren werk-
ten hier 160 personen. De Needse jam werd over
de gehele wereld geëxporteerd. De hoge trans-
portkosten nekten uiteindelijk de Needse jam-
industrie. In 1931 is de produktie gestaakt en wer-
den de recepten en het klantenbestand verkocht
aan Taminiau (thans Heinz) in Eist.

OMLOOP VAI^ DE GRAAFSCHAP TREKT

750 DEELNEMERS
Toerclub Keiaosers kan zeer tevreden terugzien op
de door hen georganiseerde fietstocht op 2e
Pinksterdag.Het voorspelde zonnige weer kwam
helaas niet geheel uit de verf, maar toch kwamen
de deelnemers vanuit alle windstreken op deze
tocht af.
De 300 race fietsers konden al vroeg vertrekken
richting IJsselvallei en Veluwe, waarna ze later
aansloten op de korte routes van 30 en 45 km door
de Graafschap.
Aan de gezinstocht die later startte, deden maar
liefst 450 mensen mee. Deze tocht voerde de fiet-
sers via rustige weggetjes en goed berijdbare
paden door het afwisselende landschap rond
Vorden. Ook dit jaar zag je weer dat er steeds meer
mensen kiezen voor de langere afstanden en er een
gezellig dagje uit van maken.
Door de vele enthousiaste reacties zal er ook vol-
gend jaar met Pinksteren weer een fietstocht wor-
den georganiseerd.

(voor 'n toekomst zonder complicaties)—

Diabetes (suikerziekte) kan leiden tot

complicaties, zoals bv nier-

aandoeningen. Onderzoek moet een

oplossing brengen voor diabetes.

Geef dit onderzoek dat extra zetje in

de rug. Voor 'n toekomst zonder com-

plicaties.

Diabetes Fonds Nederland,

Amersfoort. Tel: (033) 46 22 055.

G$betes
IBF)

f. Keurmerk voor verantwoorde
fondsenwerving en -besteding.

G I R O 5766



INTERSPORT VELDHORST (DOETINCHEM) & TRANSPORTBE-

DRIJF JOLY (HENGELO GLD) STEKEN D.V.O. MINIVOLLEY-

BALTEAMS IN HET NIEUW
Hengelo Gld. - De minivolleybalsters van het Hengelose D.V.O. werden
afgelopen maand door de sponsoren Intersport Veldhorst &
Transportbedrijf Joly in nieuwe shirts gestoken.
Dit werd door spelers & begeleiders zeer gewaardeerd.

Sterretje in voorruit? Auto beveiligen?

DONDERDAG DRIVE-IN STER REPAREREN/

KENTEKEN GRAVEREN IN HENGELO GLD

Het mini 4 team met hun trainster/coach Jessica Tesselaar (rechts op de
foto) en shirtsponsor Dhr. Veldhorst (links op de foto).

Op de foto het mini 3V3/3V1 team met hun trainsters/coaches Henny
Weyers, Martine Wolsink en Judith Bruil. Shirtsponsor Dhr. Joly (ziet u
links op de foto)en Mevr. Joly (ziet u rechts op de foto)

OPENLUCHTSPEL BAAK

Het zal u niet ontgaan zijn dat het dorp Baak weer bruist van de activiteiten.
U hebt vast al wel vernomen dat 1999 weer het jaar is waarin Stichting
Openluchtspel Baak weer volop tot leven komt en er voor zorgt dat voor de
eeuwwisseling nog eens een prachtig openluchtspel opgevoerd wordt. Dit
spel wordt opgevoerd in de rustieke omgeving van het kasteel in Baak.
Het stuk draagt de veelzeggende titel: "Die koppige Hereboer" en er is dus
een grote kans dat een hereboer een hoofdrol speelt in dit verhaal. Maar dat
neemt niet weg dat misschien nog wel een grotere rol is toebedacht aan zijn
dochter, die intussen de leeftijd heeft om "te goan vri'jen", En u weet vast wel
hoe vaders zijn als hun dochter het vrijerspad op gaat en daarbij moeten we
bedenken dat dit verhaal zich beginjaren vijftig afspeelt. Toen lagen de ver-
houdingen nog enigszins anders.
U ziet, voldoende stof tot nadenken en spelen. Kortom, een openluchtspel dat
u beslist moet zien, want daar kan de komedie drie jaren weer over gepraat
worden.
De data voor opvoering en de reservedata (tussenhaakjes) zodat u niets hoeft
te missen van wat er in Baak gebeurt: vrijdag 4 juni (7 juni), zaterdag 5 juni
(8 juni), vrijdag 11 juni (13 juni) en zaterdag 12 juni (15 juni.).

Kostenloos voorruit repareren en ruit inspecteren vanaf WA+

Een barstje of sterretje in je voorruit zal in veel gevallen, ook na langere tijd,
nog door gaan scheuren. Doorscheuren betekent vrijwel zeker vervanging
van de voorruit en dus ook het betalen van eigen risico aan de verzekeraar.
De auto kan bij een APK- keuring op een ster worden afgekeurd. Het is daar-
om beter om de voorruit te laten repareren. De safe sight ruitreparatiemetho-
de zorgt veelal voor een nagenoeg verdwijnen van de ster en verder door-
scheuren wordt voorkomen. Uw zicht is verbeterd: u rijdt weer veiliger.
Indien u WA Plus, Casco of All Risk verzekerd bent is sterreparatie voor u
vrijwel altijd zonder kosten en zonder eigen risico. De rekening wordt door
de reparateur rechtstreeks bij uw verzekeraar ingediend. Bent u voor ruit-
schade verzekerd en wordt u doorverwezen naar een ruitschadespecialist dan
kunt u ook bij Automark terecht. U moet voor de juiste verzekeringsgegevens
wel uw groene kaart meenemen.
Autodiefstal stijgt schrikbarend: graveren plus alarm aanbevolen
Na een korte periode van teruggang worden er weer meer auto's gestolen,
vaak oudere auto's en voor 50% betreft het een Opel of een Volkswagen. Een
startonderbreker is niet meer voldoende. Politie, ANWB, verzekeringen en
de Consumentenbond bevelen daarom het kenteken graveren aan: zeer goed-
koop en effectief. Van een gestolen auto met gravures in alle ruiten moet men
alle ramen vervangen om hem door te kunnen verkopen, want op de (valse)
papieren staat een verkeerd kentekennummer. Automark biedt ook een prima
werkend zelfmbouw auto-alarm aan: eenvoudig binnen 10 minuten te mon-
teren of op een volgende auto over te plaatsen. Prijs slechts f 219.—. Effectief
en supersimpel. Twee draadjes aan de accu vastmaken (+ en -) klaar!! Het
alarm werkt met afstandsbediening. Vraag een vrijblijvende demonstratie.
Actie op de parkeerplaats bij sporthal de Kamp aan de Sarinkkamp.

Gratis voorruitinspectie!

Deze week houdt het snelle kwaliteitsteam van Automark, dat al 12 jaar in
Nederland professioneel kentekens graveert, speciaal in Hengelo Gld een
actie ruit repareren en graveren. Op uw verzoek wordt uw voorruit ter plek-
ke gratis door Automark geïnspecteerd en krijgt u een geheel vrijblijvend
advies m.b.t. eventuele beschadigingen. Door de snelle werkmethode zijn er
meestal geen wachttijden en hoeft en u geen afspraak te maken. Het aan-
brengen van gravures kost slechts enkele minuten, een ruitreparatie duurt een
half uurtje en gebeurt vaak tegelijkertijd met het graveren. Meldt u zich voor
het ruit repareren of de voorruitinspectie daarom direct bij de reparateur/gra-
veur. Klaar terwijl u winkelt! Reparatie van de voorruit is voor WA Plus en
All Risk verzekerden zonder kosten. Het graveren van het kenteken met NL
kost f 25.— per auto. Dit is inclusief 2 waarschuwingsstickers op de voor-
portieren. Voor f 10.- extra kunt u een speciale reflectielaag over de gravu-
res laten aanbrengen (ook als deze al is gegraveerd), waardoor deze ook bij
regen en 's avonds bij weinig licht goed zichtbaar blijven. Donderdag 3 juni
kunt u terecht van 9.00 tot 17.30 uur op de parkeerplaats bij sporthal de
Kamp aan de Sarinkkamp. Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten.

HELP S.V. STEENDEREN AAN GOALS

Om de pupillen aan doeltjes te helpen heeft S.V. Steenderen besloten om een
statiegeld-flessenaktie te houden. Deze aktie, die eenmalig is, word op zater-
dag 5 juni gehouden en de gehele gemeente Steenderen. De jeugdleden
komen onder begeleiding van hun leiders bij alle inwoners aan de deur en het
is de bedoeling dat zij zoveel mogelijk flessen waar statiegeld op zit inzame-
len. Van de opbrengst zullen twee nieuwe pupillendoeltjes aangeschaft wor-
den, omdat de oude doeltjes door roestvorming uit elkaar dreigen te vallen.



Snoeien, een vak apart
Bij tuinieren mag het snoeien van struiken en bomen en het knippen

van de heg niet overgeslagen worden. Voordat u aan de slag gaat, is

het belangrijk om uit te zoeken wat voor soorten bomen, heggen en

struiken er in uw tuin staan. Sommige hoeven niet altijd gesnoeid te

worden, terwijl andere juist door snoeiwerk mooier van vorm wor-

den of voller zullen bloeien.

Kr hostaal n ie t zoiets als dé hoste snoei-
periode. De beste lijd om Ie snoeien hangt
n a m e l i j k van de hoorn of struik af. In het
voorjaar bloeiende s t ru iken , /oals lorsv
thia. worden v l a k na de bloei gesnoeid,
omdat de Moemknoppen worden gevormd
op het hout tl;it het vor ige sei/oen is
gegroeid. Struiken die in de na/oiner ot ' in
het najaar bloeien, kun t u het beste in maart
of ap r i l snoeien, Kr bestaan vele naslag-
werken waar in u kunt op/oeken wal de
beste l i jd is om de s t r u i k e n of bomen te
snoeien, die u in de t u i n heeft staan.

Horizontaal
/ijn de heggen te hoog ofte breed dan kunt
u ze met een heggensehaar in model knip-
pen. Span een touwt j e om goed hori /on
taal te blijven. Bi j het snoeien van bomen
en s t ru iken moet u er vooral op le t ten dat
er voldoende ' l u c h t ' tussen de t a k k e n is.

Als takken elkaar kruisen, kunnen ze elkaar
door het schuren beschadigen. Snoei een
zi j tak al t i jd terug tot op de tak die onge-
veer even t l ik is als de weggesnoeide t a k .
Ontstaat daardoor een te grole open plek,
dan kan een e e n j a r i g e lak l e ruggekn ip t
worden lot een b ladknop. Voorkom een
'kapstok': een gesnoeide tak waarvan het
s tompje i s b l i j v e n s taan.

Hulpmiddel
De 'grote broer' van de Vari t rex- lndoor .
de n ieuwe A l t r e x v o u w l a d d e r Y ' a r i t r c x -
Ouldoor. is een h i j /onder geschikt hulp-
middel voor/owel hel knippen van heggen
als het snoeien van bomen en struiken, /et
de Varilrex-Ouldoor in de steigersland en
k l i k de platformen erop. /odal u op heup-
hoogte kunt snoeien of knippen. Hierdoor
wordt het een minder /waar karwei, ook
omdat u de ladder nie t steetls hoeft Ie \ e r

plaatsen. Ideaal voorliet knippen van heg-
gen en het snoeien van ( n i e t te hoge l lei
bomen. Is uw 'snoei object ' een boom of
hoge struik ' . ' Ook dan kan de Var i t rex-

( ) u t d ( X ) t u goede diensten bew ij/en, l i k u n t
de Vantrex m dit geval het beste in de H a p
stand /etlen. In welke stand u de Vanirex
Ontdooi ook /el: tle e x t r a brede s t a b i l i -

l e i t sba lken aan beide z i j d e n voorkomen
dat tle vouw ladder weg/akt m de grond.
l ' slaat daarom stevig en s tabie l .

Vanafntfdiojuni IWV i\ de Variiie\-()tcidnor te ko<>i>. Dr-r aluminium vouwladdcr is /<• gehniiken al.\ tra/> < 171 cm hoogte). lndd< ,•
cm), steiger ((JJ cm) of werkbank (V.' cm). /'«' Varilre\ Oiildour leent ;jcli duiirom goed voor diverse werkzaamheden rnmlinii mr huis.

Een trap of een ladder?
Wat is eigenlijk het verschil tussen een trap en een ladder? En voor

welke klussen gebruik je welk klimmateriaal? Laat u hierover gerust

eens voorlichten door een adviseur in de doe-het-zelfwinkel. Een wel-

overwogen keus maakt dat u niet alleen sneller en prettiger, maar ook

veiliger 'op hoogte' werkt. Wij helpen u alvast een eindje op weg.

Werkt u op grote hoogte, bijvoorbeeld bij
het vervangen van kapotte dakpannen of
het verven van de buitenboel. dan /ui l u
een ladder nodig hebben. In tegenstelling
tot oen t rap steunt een reform . opstook
of s c h u i f l a d d e r n a m e l i j k tegen de muur
aan. Alleen een reformladder kan ook v r i j -
s taand g e b r u i k t worden.

De ladders van A l t r e x / i j n een aanrader.
Deze ladders veren bijna niet door en staan
s t ev ig . De sporten van de Altrex-ladder
hebben een unieke D-vorm, waardoor ze
in gebruiksstand een horizontaal stavlak
hebben . Hierdoor s taa t u s tabie l , maar
vooral comfor tabe l . A l l e ladders van
Altrex hebben bovendien oen rode sport
die de u i t e r s t e v e i l i g e stahoogte aangeeft .
Bent u een verwoed doe -hel -zelver. kies
dan bi jvoorbeeld voor tle Altrex All Rountl
ladder.

Met oen t r ap kom je minder hoog. maar
hij is wel g e m a k k e l i j k e r Ie ve rp laa t sen en
hoeft nergens tegen aan te leunen. Huis-
houdtrappen z i jn in versch i l l ende uitvoe-

ringen verkrijgbaar, met twee tot acht tre-
den. Laat u zich bij de aanschaf vooral lei-
den door tle mate waar in u de trap denkt
te gebruiken, de hoogte die u met tle t rap
wi l t bereiken en tle ru imte die u heelt om
tle trap op te bergen. Ken hu ishoudt rap
moet in ieder geval niet gaan g l i j den ter
w i j l u erop slaat. Daarom hebben alle huis-
houdtrappen van Altrex antislipvoeten. De
Giant (stahoogte 0.46 meter) , de Steddy
(60 tot 146 centimeter stahoogte) en do
luxe Doublé Decker (stahoogte van 60 tot
167 cm) z i jn goede keuzes. Alle drie zijn
van het gerenommeerde merk Altrex.

Naast t rappen en ladders beslaat er ook
nog een categorie vouw -ladders die als lad-
der, t rap en steiger d iens t k u n n e n doen.
Door tle zes scharnieren kan een Altrex
vouwladder in verschil lende werkstanden
worden neergezet. Ideaal bijvoorbeeld voor
het werken in ruimtes met niveauver-
s c h i l l e n , zoals het t rapgat . K l u s t u veel
b innenshu i s , dan is tle Varitrex Indooreen
aanrader. Vertier is v a n a f j u n i tle Varitrex-
Outdoor op de markt . De naam /egt het

al: de/e vouwladder van Al t rex is speci-
aal ontworpen voor hel werk in de tuin of
aan het huis. Net als de Indoor wortlt ook
de Varitrex-Outdoor met twee platformen
geleverd, waardoor de vouwladder in oen
handomdraai tot een stevige en comforta-
bele steiger kan worden omgetoverd.

Wilt u meer informat ie over tle keus in
trappen en ladders'.' Daarv<x>r kunt u prima
terecht op do internetsi te van Altrex (www.
A l l r e x . n l ) of bij uw tloe-hot / e l f / aak

Mooi, droog weer?

Perfect voor schilderwerk!
De beste tijd van het jaar om het buitenwerk te schilderen, is van half

mei tot half september. Het moet dan wel helemaal droog zijn, anders

kan er slechte hechting of glansverlies ontstaan. Tussen tien uur 's

ochtends en vier uur 's middags is de vocht uit de lucht, dat zijn dan

ook de beste tijdstippen om uw kozijnen een fris nieuw laagje verf te

geven.

Waar moot u aan t i e n k e n als u met het
s c h i l d e r w e r k aan de slag gaat'.' /.org in
ieder g e v a l voor goetl gereedschap en
( m i l i e u v r i e n d e l i j k e ) vo i io l hoils. ( i ehru ik
een robuuste ladder die u s tev ig neerzet .
Tegenwoordig z i j n ei ook van die handige
paiiilcaddy's ve rkr i jgbaar vooraan uw hul
der: h ie r in k u n t u k w a s t e n , verf en doek-
jes k w i j t , zodat u uw handen v r i j heeft .
Als u uw ma te r i a l en compleet heel t , kan

tle s c h i l d e r k l u s beg innen . Bij hout dat is
aangetast door vocht, vc rw i j c l o r t u het rotte
hout met oen krabber, of beitel en mol een
s c h u u r m a c h i n e . Slechte v o r t k u n t u het
beste te l ijl gaan met een brander en krab
her K i j k vel u i t voor brand! Mei k u n s t -
bont v u l t u even tue le galen snel weer op.
Breng , nada t he t hou t i s o n t v c l en
geschuurd, een laag grondverf aan. die u
daarna overschildert met hoog ot / i jde-

Een pergola die
staat als een huis
Kijkt u ook altijd met veel bewondering naar een mooi begroeide per-

gola? De planten en bloemen die zich over het latwerk heen slinge-

ren, geven de tuin een prachtig aanzien, en bieden tegelijkertijd een

schaduwrijke plek als de zon wat al te fel aan de hemel staat. Het is

niet eens zo moeilijk een stevige pergola te maken, waarvan u tien-

tallen jaren plezier heeft. Wij heipen u op weg met praktische tips.

Bedenk, voordat u aan het houwen van
een pergola begint, welke k l implan len u
het mooiste v ind t . Wil t u dat uw pergola
/.o snel mogel i jk vooreen schaduwplek/-
in de t u i n /orgt, kies dan bijvoorbeeld voor
een snelgroeiende k l i m p l a n l als bruids-
sluier . Nadat u uw keus gemaakt heeft,
kunt u bepalen in welk deel van de t u i n
de pergola het beste geplaats t kan wor-
den. Sommige k l i m p l a n t e n , /oals de
meeste clematissoorten, hebhen veel /on
nodig. Andere planten daarentegen gedijen
weer heter in de schaduw.

Stevige constructie
Om j a r e n l a n g plezier Ie hebben van uw
pergola, kunt u het beste voor een hout-
soort kie/en, die we in ig onderhoud vergt
Ken tropische hardhoutsoort als B a n k i r a i
is een leven lang onderhoudsvrij, maar gaal
wel ten koste van het regenwoud' ( i e l u k
kig / i j n er tegenwoordig hetere oplossin-
gen, /oals gcwolmaniseerd hout, dat door
impregneren weerbestendig is gemaakt .
Houd hi| de lengte van de palen rekening
mei een extra deel onder de grond. Als stel
regel geldt: voor elke meier boven de g io iu l
moet circa 35 cent imeter onder tle grond
/ i t l e n . (ieïmpregneerd hout voorde pei
gola behoeft in prineijv geen extra bescher-
ming , maar houwt u voor tle eeuwigheid,
dan /ou u het gedee l te \ a n t le paa l dat
onderde grond komt, nog k u n n e n insme
ren met i j /ermenie. ( iehruik echter nooit

loodmenie: dat is h i j /onder mi l i eube la s
tentl. Met een grondboor maakt u tle beno-

gaten in tle bodem. Grondboren / i j n
te huur in een aan ta l s tandaaiddiameters .
bijvoorbeeld 17 cent imeter . Maak de al
stand lussen tle gaten niet te groot, /odal
er een stevige constructie ontstaat. Daarna
zet u de palen recht in hel gat met behulp
van een waterpas. De palen schoort u door
aan Iwee kan ten opeen kwar ts lag afstand
van e lkaar Iwee lange la t ten schuin legen
tle paal aan Ie /el len, die u met één spij-
ker vast /e t en aan tle andere zijde s t e v i g
in de grond s teekt . Daarna stort u beton of
cement in het gat tol K) centimeier onder
het grondniveau. Meng hel beton volgens

' t le g e b r u i k s a a n w i j / i n g . maar houd wat
water achter. Stort het vrij droge beton rond
tle paal . voeg. het water toe, \ n l het gat ver-
der op mei aarde en s tamp dit goed aan
Na een dag kun t u de latten weghalen.

Veilig werken
Nu begint het hogere w e r k . I .et hierbij op
uw v e i l i g h e i d en kies voor betrouwbaar
klimmateriaal /oals dat van Altrex. Van
bovenaf k u n t u tle dwarsbalken mei slot
houten op tle vier palen schroeven. Over
de/c ha lken maak t u een raamwerk van
dwars la l t en . /odal tle ove rkapp ing com
pleet i s . De pergola s taal nu als een huis ,
en u k u n t b e g i n n e n met hel volgende,
leuke karwei : de aanleg van k l i m en hang
plan ten .

g l a n s . Controleer of de ver f goed h e e l t
gehecht . Dit kan door met een scherp mes
een k l e m k r u i s j e in hel hout te maken op
een on / i eh tba re p lek . Breng er daarna een
laag plakband op aan en trek dit er met een
ruk al. Komt er geen verf mee, dan bete
kent di t dat u weer jaren k u n t genie ten v a n
uw goed vei/orgde bui tenwerk .

/// de i>aintc(idd\' v<m Allre\ kun! n k\\<is

ten. vcrfcn doekjes kwijt. Daardoor heeft

u altijd mr huilden vrij en kunt u veilig mr
si'hildenvcrk doen. De paintcaddypast <>/>

elke Idildci.


