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We gaan vader
lekker verrassen

Surprise bal
gehaktbal met stoofgroenten, 100 gr.

3 biefstukken
10OQ

l O08
Varkenshaas, 500 gram

VleeSWarentriO, gebraden gehaW,

achterhom, boerenmetwotsi O 00 gr per soort), samen voor

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST (fijn of grqfl 500 gram 4.95

GEHAKT (half om half+kruiden) 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE 500 gram 4.95

MALSE VARKENSLAPPEN 500 gram 4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo GId.

Tel. 0575-461269

Vaderdag
Vele aanbiedingen o.a.:

WINDBUKSEN (inruil mogelijk)

CAMPING-ARTIKELEN

HOBBYBRANDERS

TUINSTOELEN

LIGBEDDEN

TUINBANKEN

PARASOLS enz

Kom zelf kijken en overtuig u
zelf

Fa. JANSEN-Smid

Bleekstraat 1 - Hengelo GId

Tel. 0575-461360

Vers vlees boerderij

Fam. Hartelman
Remmelinkdijk 5a,

7256 KW Keijenborg

Tel. 0575-462531

Het vertrouwde adres
voor al uw bestellingen van

kipprodukten
Informeer naar onze voordeel-

bestelpakketten

S.v.p. bellen na 10.30 uur

Vele leuke

Vaderdag
kado 's.

Kijk lekker
even rond

Raadhuisstraat 11-13- Hengelo GId - Tel. 0575-461469

DE 1SPANNEVOGEL
M E U M l EN T A P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2, 7255 DH Hengelo GId,
Tel. (0575)46 1484

Vaderdag-Verwendagü
Tips: * Een lekkere luie stoel

* Voetenbankje
* voor z'n hobbykamer:

- vloerbedekking
- gordijnen

- zonwering

* Buro of Secrétaire
* Lektuurbak

* Staande lamp

* Kussens

* Dekbed

* Klamboe

enz. enz.

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
M/estlanci

Kerkstraat 6 Hengelo GId.

Tel: (0575)461054

Rauwkostreclame: •»
Bleekselderij nootsalade
100 gram

Jimp slank salade
100 gram 0.98

dinsdag - woensdag - donderdag:

0.98

Tomaten kilo

Goudgele andijvie kil°

vrijdag - zaterdag:

Sperciebonen kilo

Heerlijke zoete pruimen
kilo

2.50
1.25

3.98

3.98

KARPETTEN
1/2 prijs

Raadhuisstraat 45 Hengelo GId (0575) 46 46 00

UNION 95 jaar

UNION jubileumfiets
3 versn. - trommelrem - diep blauw/storm-

blauw voor maar 949.--

Zweverink
UW FIETSSPECIAUST

lekink 8 - Hengelo-(Gld.) - Tel. (0575) 46 28 88

ONDERDELEN - VERHUUR EN GEBRUIKTE FIETSEN

Koop bij de man die ook repareren kan
en u dan in nood ook helpen kan



(

S Donderdag 24 juni 1999 gaan wij,

<§3
Harold Meerlo

* o<§e &
Miranda Mombarg

*

om 10.00 uur trouwen in het gemeentehuis van

Ruurlo.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 11.00

uur in de O. L. V. van Lourdeskerk te Mariënvelde.

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u van

15.00 tot 16.30 uur van harte welkom bij Palestra,

ĉSg Landweerswal 2 te Braamt.

$
* Julianalaan 2, 7255 EE Hengelo Gld

Schoonheidssalon

"La Finesse"

is wegens vakantie gesloten

van maandag 21 juni
tot maandag 12 juli

Op 21 juni 1999 zijn wij,

Jan en Trees Lanters

25 jaar getrouwd.

Op zaterdag 26 juni houden wij een receptie
van 15.30 tot 17.00 uur in party-centrum
Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

Rozenhoflaan 33,

7255 AS Hengelo Gld.

,̂ 3 De vele kaarten, bloemen en cadeau's hebben jg>
$3 er allemaal toe bijgedragen dat ons 40-jarig 8g>

huwelijk op 5 juni j.l. een fijne dag is gewor-

< den- >

Hiervoor onze hartelijke dank.

Wim en Rieki van Onna-Hulshof
$ sg»
tjto Kerkstraat 7, jg,

$ 7255 CB Hengelo Gld. $

* *
cc co cc OT öo Co co öo co öö oo co 00 co* co oo cc co* cö co cü oo oo cü

CO CO CÜ3 CO CO CC ÖO CO CO CO ÖO CQ CQ CO ÖO ÖO CO3 CO Co Co ÖO CO ÖO ÖO

l 1974 26 juni 1999 *

^ Op disse dag is ut viefentwintig jaor e'leen
<§8 dat $
• cfr,^5 ctf

Gerrit Garritsen

Christien Garritsen-Griemelinkj a?
c§e in ut huw' l i jk bunt e'treen. gg>
* S$
& Daorumme hoppe wiej un receptie te hollen S$>

op zundag 27 jun i an staonde.
& S§>

!* An huus van 13.30 tut 15.30 uur,
$$ waor iele van hatte welkom bunt. gg>

<§8 "Scheurweide', $>
Wolfstraat 5 - 7227 DPToldijk.
Juni 1999.

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 20 juni 10.00 uur, ds K. H. Reerds, Doesburg,
kindernevendienst

Goede Herder Kapel

Zondag 20 juni 10.15 uur, dhr. Dijkman, Vorden
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijzinnig Hervormde Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 19 juni, 19.00 uur, Woord- en communiedienst
Zondag 20 juni, 10.00 uur, Eucharistieviering

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;
zondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur
Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.
Zorgcentrum Maria Pos tel: dinsdagsmorgens om 10.00 uur H. Mis;
dagelijks Rozenhoedje bidden om 18.30 uur. Zaterdags vs 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 18 - ZONDAG 20 JUNI

dr. N.J.C. Eijck, 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
oensdag:

23 juni : dr. N.J.C. Eijck, tel. 0575-461277
, 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-KELJENBORG

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 13.30-14.00 uur
maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en op afspraak
Paardenspreckuur:
maandag 19.00-20.00 uur en op afspraak
Dierenapotheek:
maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur
zaterdag 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: M w. 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)
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 Ie, 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. Peulers,
tel. 0314-330589, b.g.g. Slingeland Ziekenhui^tel. 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 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

Voor ons is de tijd gevlogen, maar het is waar,

"Sonnevanck" bestaat 25 jaar.

Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en

met een hapje en een drankje er een feestelijk tintje

aan geven.

Wilt u ons hiermee gelukwensen, dan bent u van harte

welkom op onze receptie, zondag 20 juni a.s. van

16.30 tot 20.00 uur in party-centrum

Langeler Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

Willy en Mary Veenhuis,
Bleekstraat 5 - 7255 XZ Hengelo Gld.

Na ruim 36 jaar heb ik besloten mijn werk als fysio-

therapeut per l jul i aanstaande te beëindigen.
Mijn opvolger Ton van Walstijn, fysiotherapeut-
manueeltherapeut, zal samen met Axel Verheij en
medewerksters de praktijk in maatschapsvorm op
dezelfde lokaties voortzetten.

Afscheidsreceptie in de praktijk aan de

Beatrixlaan op vrijdag 25 juni van 17.00 tot

20.00 uur.

U bent van harte welkom.

HANS HIEMCKE



SVR CAMPING "WIEMELINKHOF" TREKPLEISTER VOOR PINGSTERGEMEENTE.

Camping de "Wiemelinkhof" trok zaterdag voor Pinksteren en Ie Pinksterdag zeer veel
kampeerders. Een groep kampeerders uit het gehele land vierde nl. het feit dat ze nu al 25
jaar met de Pinksterdagen met z'n allen gaan kamperen. Dit feest wilde men uitgebreid her-
denken met verschillende activiteiten voor ouderen en jongeren. Deze SRV camping van de
fam. Lebbink was hier speciaal voor gekozen om de prachtige ligging, de grote staanplaat-
sen en de kwaliteit van de sanitaire voorzieningen en bij slecht weer ook een recreatieruim-
te. De "Pingstergemeente" is een groep van acht gezinnen die ieder jaar met Pinksteren
gezamenlijk gaat kamperen. Aan het ontstaan gaat een lange geschiedenis vooraf, maar het
prettige is dat deze groep met of zonder kinderen gaat kamperen. Dit jaar was dit de 25e keer
en daarom met extra activiteiten omkleed. Niet ieder jaar gaan alle kinderen mee, maar voor
deze gelegenheid zijn ze allemaal uitgenodigd en bijna allen hebben aan deze oproep gehoor
gegeven. De zaterdag voor Pinksteren bestond de groep uit een 50 tal volwassenen en kin-
deren. De oorsprong van deze groep is terug te voeren op een viertal vriendinnen van de
kweekschool. Deze zijn als eerste gestart op camping "Kom Es An" ook in Hengelo. De
vorige eigenaar beheerde toen nog de camping. De vriendinnen zijn in de loop van de jaren
getrouwd en kwamen verspreid over heel Nederland voor de klas te staan. Ieder jaar zijn ze
het kamperen trouw gebleven ook nadat ze getrouwd waren. In de loop van de jaren zijn er
regelmatig vrienden en kennissen meegegaan zodat de laatste 20 jaar de groep bestaat uit
een achttal gezinnen. Na Hengelo zijn ze verhuisd naar Ruinen, Koudum, Haarlo en
Julianadorp. Over al deze weekends zijn de oude verhalen weer opgehaald, waarbij naar
voren kwam, dat ze de komende 25 jaar weer op dezelfde voet doorgaan.De outilage van de
verschillende kampeerders is wel veranderd., In de beginfase waren het alleen maar tenten
en vouwwagens. Nu echter zijn het bijna allemaal caravan bezitters.
Ook het soort campings is in de loop van de jaren veranderd. Waren het in de begin jaren
vooral de campings waarbij de kinderen volop aan de trekken konden komen, met zwem-
baden en speeltuinen, zijn we de laatste 15 jaar meer terecht gekomen op SVR campings.
De sfeer en de rust is op dit soort campings beter gegarandeerd. De naam van de groep is
ontstaan uit het gegeven dat we ieder jaar met Pinksteren op pad zijn gegaan. Nu er meer
caravans zijn bijgekomen hebben we de naam veranderd in Pingstergemeente.
Daarnaast hebben we een eigen vlag en embleem waarop 16 personen zijn afgebeeld. Op Ie
Pinksterdag kiezen we jaarlijks weer een nieuwe voorzitter die het kampeerweekend voor
volgend jaar moet voorbereiden. Na afsluiting van volleybalwedstrijd, voetbalwedstrijd was
er het echte Achterhoeks "Klootschieten" om de omgeving beter te leren kennen. De Noord
Hollanders genoten hiervan het meest. Barbecuen hoort ook tot de aktiviteiten. Daarnaast is
er ook een veiling georganiseerd. Hiervoor bracht ieder 2 of 3 attributen in. Dankzij het pro-
fessionele gedrag van de "Veilingmeester en de assistent" is een bedrag van f 250.- inge-
zameld voor de vluchtelingen uit Kosovo.
De fam. Lebbink had voor het hele gezelschap een verassing in petto door "IJsboerderij 't
Riefel uit te nodigen, waardoor een ieder van het boerenroomijs kon genieten. Al met al een
zeer geslaagd 25-jarig feest voor de kampeervereniging de "Pingstergemeente" Dankzij het
goede weer en de gastvrijheid van de beheerders van camping "Wiemelinkhof".

POSTDUIVENVER. STEEDS SNELLER HENGELO GLD

Wedvlucht vanaf Etampes d.d. 22 mei 1999, met 322 duiven. Gelost om 8.00 uur. Aankomst
Ie duif om 14.03 uur. Laatste duif om 14.43 uur.
l en 2 J. Bergervoet, 3 L. te Stroet, 4 Chr. te Stroet, 5 A. Kamperman, 6 A. Peters, 7 G.
Braakhekke, 8 B. Ankersmit, 9 J. Teunissen, 10 J. Bruggeman.

DAMMEN

Nadat de clubcompetitie voor dit seizoen is afgesloten en het sneldamtournooi er op zit,
volgde nog de ledenvergadering van DCH en de feestavond als allerlaatste activiteit van dit
seizoen van DCH.
Op de ledenvergadering werden, nadat de voorzitter de vergadering had geopend met ieder-
een welkom te heten, geen grote veranderingen of gebeurtenissen gemeld. Alleen bij punt 7
, twee bestuursleden die aftraden en zich niet herkiesbaar stelden. Dit waren A. Hoebink die
al jaren penningmeester was en G. Botterman die de jeugd vele jaren onder zijn hoede had.
Hiervoor werden J. Vos als penningmeester en R. Beening als algemeenbestuurslid
benoemd, die E. Hoebink gaat helpen bij het school- en jeugddammen.
\Op de feestavond werden de prijzen uitgereikt van de onderlinge competitie en werden nog
enkele andere personen in het zonnetje gezet zoals de twee afgetreden bestuursleden. Met
een kado en een bos bloemen werden zij bedankt voor hun inzet voor de vereniging. In de
onderlinge competitie was H. Luimes die als kampioen gehuldigd werd nadat hij nog een
beslissingswedstrijd tegen E. Hoebink hadgewonnen. In groep 2 werd J. Heuvelink win-
naar, groep 3 Y. Schotanus en groep 4 B. Goorman. Ook werden nog 2 wisselbekers uitge-
reikt, nl. de Heijink-beker die dit jaar naar A. de Greef gaat (goede prestaties in de bonds-
competitie) en de Dijkman-beker die H. Lansink in ontvangst mocht nemen. H. Lansink was
niet alleen topscorer in de 3e klasse van district Oost, maar is mede met zijn team gepro-
moveerd naar de 2e klasse. Hij en zijn teamgenoten H. Tekelenbrug, W. Eijkelkamp en
teamleider Y. Schotanus werden eveneens gehuldigd. De feestavond was een zeer geslaag-
de avond.

VERKOOPPUNTEN TREINKAARTJES IN DE ACHTERHOEK BLIJVEN VOOR-

LOPIG OPEN

De verkooppunten voor treinkaartjes in de Achterhoek worden voorlopig niet gesloten. De
provincie Gelderland en de gemeenten betalen ieder de helft van de kosten die nodig zijn
om de verkooppunten open te houden. Daarmee neemt de provincie de verantwoordelijk-
heid voor het openhouden van de verkooppunten over van de NS. De afspraak die gemaakt
is tussen provindie en NS geldt voor één jaar.
Vanaf 30 mei rijden de NS geen treinen meer in de Achterhoek. Syntus, het nieuwe open-
baar vervoersbedrijf, neemt het rijden van de trein op de lijnen Winterwijk-Doetinchem en
Winterswijk-Zutphen over. De NS had daarom besloten te stoppen met de verkoop van
treinkaartjes via verkooppunten. Nu de provincie en de gemeenten besloten hebben de kos-
ten voor hun rekening te nemen, kunnen de verkooppunten open blijven. De afspraak geldt
voor een periode van één jaar. In dat jaar bekijkt de provincie of de omzet van de verkoop-
punten voldoende is om deze zaak ook voor een langere termijn open te houden. De ver-
kooppunten die openblijven zijn: Neede, Groenlo, Eibergen, Borculo, Gendringen,
Lichtenvoorde, Varsseveld, Varsseveld, Ulft, Terborg, 's Heerenberg, Zelhem, Ruurlo,
Hengelo Gld en Vorden. Het verkooppunt in Doetinchem wordt overgenomendoor Syntus.
De gemeenteraad van Doesburg heeft besloten om het verkooppunt in die gemeente open te
houden. Het verkooppunt in Haaksbergen blijft voorlopig geopend totdat de gemeenteraad
een beslissing heeft genomen over het leveren van een financiële bijdrage.

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

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

ALWEER HENGELOSE P.C-LEDEN NAAR GELDERSE KAMPIOENSCHAPPEN

Zaterdag 29 mei werd in Gorssel de laatste selectie wedstrijd dressuur voor pony's verre-
den. Ruiters en amazones uit de kring Achterhoek-noord streden hier om het kringkam-
pioenschap van de diverse categorieën en om deelname plaatsen voor de Gelderse kam-
pioenschappen. Deze worden verreden in Hengelo Gld op het terrein De Hietmaat op 2 en
3 juli a.s. Dit feit was voor de Hengelose Ponyclubleden die aan de selectie wedstrijden
meededen een extra stimulans. Heel blij waren ze dan ook met de behaalde resultaten.
Maaike Roosendaal met Fury werd 3e bij de B-dressuur cat. ABC, Maarten Harmsen met
Hunter kringkampioen M l-dressuur cat. D/E, Brechje Roosendaal met Flair 2e M l-dressuur
cat. D/E. Allen worden veel succes gewenst bij de a.s. Gelderse kampioenschappen op 2 en
3 juli.

VERSE KRUIDEN WAT DOEN WE ERMEE?
Donderdagmorgen 17 juni houdt de Zelhemse kruidentuin 't Zunnehöfken weer een Open
morgen, tussen 10.00 en 11.30 uur.
Onder het motto: Verse kruiden wat doen we hiermee? wordt u door de Werkgroep
Kruidentuin 't Zunnehöfken uitgenodigd. Zij vertellen graag iets over de meer dan 140 soor-
ten kruiden die in de tuin te vinden zijn.
Er wordt u tevens een smakelijke kruidenhap aangeboden.
De kruidentuin is gelegen aan de Piersonstraat naast het NPB gebouw en nabij de Rabobank.

TUINEN KIJKEN IN DE ACHTERHOEK

Vier particuliere tuinen openen weer hun poorten voor het publiek in het weekend van 19 en
20 juni 1999 van 10.00-17.00 uur.
De tuinen zijn verschillend van karakter en niet ver uit elkaar gelegen. Een bij de tuinen ver-
krijgbare routebeschrijving leidt u door het prachtige kleinschalige kampenlandschap van de
Achterhoek, waar deze zo bekend om is. De entree bedraagt ƒ 5,- (kinderen tot 12 jaar gra-
tis).
- Heem- en Siertuin Aldenhaeve (1800 m2) van Willen en Nanke Siebelink, Haitinkweg 8,
7021 KB Zelhem.
- Tuin "Dijenborghs Hof' van Wil Versteegen, Dijenborghsestraat 4 te Hengelo (Gld).

ROMMELMARKT MUZIEVER. "CRESCENDO".

Zolas voorgaande jaren organiseert de chr muziekver. "Crescendo" uit Hengelo Gld. ook dit
jaar weer een rommelmarkt. Dit jaar vindt dit plaats op zaterdag 19 juni a.s. De rommel-
markt zal wederom plaatsvinden rondom de Welkoop winkel aan de spalstraat te Hengelo
Gld. De verkoop is van 10.30 tot 14.00 uur. De entree bedraagt vanaf 12 jaar ƒ l,-. De sup-
porters van "Crescendo" zullen aanwezig zijn met de overbekende wafels. Toto ziens op
zaterdag 19 juni a.s.

AQUARELLEN VAN ANNIE ELISSEN IN ZORGCENTRUM "DE BLEIJKE"

TE HENGELO (GLD.).

Annie is in 1988 begonnen met schilderen van aquarellen. Omdat ze toch iets meer wilde
dan zo maar wat schilderen is ze op cursus gegaan bij Ineke Metz in Zutphen. Ze heeft veel
schilderijen van de natuur. Allerlei soorten dieren en planten spelen hier een grote rol in. Ze
schildert vanuit de natuur, maar omdat dat niet altijd mogelijk is schildert ze ook vaak vanaf
een eigengemaakte foto. Ze gebruikt veel kleuren en vindt dat het schilderij niet ophoudt bij
de lijst. Als u haar werk bekijkt zult u zien dat schilderij en lijst een geheel vormen.
De expositie hangt er tot eind augustus. Iedereen kan de expositie bekijken van 13.00 tot
17.00 uur in de koffiezaal van Zorgcentrum "De Bleijke" in Hengelo (Gld.).

"S.V. STEENDEREN"
De voetbalvereniging heeft weer haar jaarlijkse Herman Lebbink Jeugdvoetbaltournooi
georganiseerd. Mede omdat er 78 teams mee hebben gedaan en we prachtig voetbalweer
hebben gehad kunnen we spreken van een zeer geslaagd toernooi. Zowel bij de jongens als
de meisjes waren er leuke en goede wedstrijden te zien, waarin weer talrijke talenten naar
voren kwamen. Ook had het toernooi weer een internationaal karakter doordat er 3 ver-
schillende Duitse verenigingen en een Engelse vereniging hebbe deelgenomen.
Gelukkig hoeft het plaatselijke E.H.B.O.-team weinig of niet in actie te komen, maar wij
stellen het ieder jaar weer zeer op prijs dat zij aanwezig zijn deze dagen. Uiteraard zijn wij
weer veel dank verschuldigd aan alle vrijwilligers die ons deze dagen hebben geholpen,
maar in het bijzonder dank aan de sponsors, want zonder hun steun zouden wij zo'n groot
toernooi nooit hebben kunnen organiseren. De voorzitter heeft de volgende prijzen kunnen
uitreiken: B-junioren: Ie Wolfersveen BI, 2e O.B.W. BI , 3e SuS Legden B I , 4e Zutphania
BI. C-junioren: Ie Zelos Cl, 2e SuS Legden Cl, 3e Doesburg Cl, 4e Steenderen Cl. D-
Pupillen A-poule: Ie A.Z.C. Dl, 2e Steenderen Dl, 3e Veluwezoom Dl, 4e S.C. Vrasselt
Dl. B-poule: Ie A.Z.C. D2, 2e Steenderen D2, 3e W.H.C.Z. D2, 4e Terborg D2. E-pupillen
A-B poule: Ie Jonge Kracht El, 2e Wolfersveen El, 3e Zelos El, 4e Zutphania El. C-D
poule: Ie Viod E3, 2e Voorwaarts E7, 3e Steenderen E3, 4e Zutphania E2. Meisjes pupillen:
Ie Jonge Kracht Ml, 2e Steenderen Ml, 3e Reünie Ml, 4e Be Quick Z. Ml. F-pupillen A-
poule: Ie Arminia Gronau F l, 2e Groessen F l, 3e Drempt Vooruit F l, 4e Steenderen F l B-
poule: Ie Groessen F2, 2e Zutphania F2, 3e Doesburg F2, 4e Steenderen F2. C-poule: Pax
F6, Brummen F3, Baakse Boys Fl, Steenderen F3. De prijzen in de vorm van bekers maar
vooral de grote wissel bekers, dit jaar hadden wij ook een grote wisselbeker beschikbaar
gesteld door Bouwmaatschappij Weustenenk uit Hengelo Gld., werden door de jeugd met
veel genoegen in bezit genomen. Wij zullen dan ook het volgende seizoen dit toernooi zeker
weer op onze agenda zetten!



VADERDAG ROOZEGAARDE
Sport & Mode
SPALSTRAAT13
HENGELO GLD

Cadeau

ttTf•H44

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

1 kg snitsels
1 kg verse worst
1 kg rundergehakt

samen m^J O

Tevens voor al uw huisslachtingen

Openingstijden:

vrijdags 17.00 tot 20.00 uur

zaterdags 8.30 tot 12.30 uur

Kwaliteitsslagerij
Kelderman

Past. Thuisstraat 9 Keijenborg tel 461320

TIP VOOR VADERDAG

SHIRTS
lange en korte mouw

Pullovers

T-shirts

Broeken

Slips

v,a,

v,a,

29,-

v,a, 29,-

v,a, 79,-

3 voor 10,-

Sloggi en Ten Cate Slips

4 halen, 3 betalen

Badmode Tweka v,a, 29,--

Schiesser tricotpyama v,a, 59.--

Shortama Ringella v,a, 49,

KOM EVEN NAAR

J.P. Oltmansstraat 2 Steenderen
Tel. (0575)45 1264

U slaagt vast

Verras Vader!
Houdt hij van cognac,

whisky en/of wijn ?

Ruim gesorteerd. Zie etalage,
ruime parkeerplaats.

Uw Slijter

• Leemreis
Spalstraat 40

Hengelo GId.

tel. (0575) 46 1274

Trouwringen
volgens jouw
eigen smaak

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

Master
Chronograph
vanaf f 875,

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo GId.

Tel. 0575-461424

TROPHY
WATCH

TIMELESS
ADVENTURE
Greenbelt
vanaf ƒ 375,-

AL DIE ENORME VADERDAGKADO'S
ZIJN NIET AAN TE SLEPEN

HARM N
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (GId.) - Tel. 0575-461220



ZIRCON ZIJSPANCROSS GRAND PRIX VARSSEVELD - NEDERLAND

op zaterdag 19 en zondag 20 juni 1999
Daniël en Marcel Willemsen op weg naar de wereldtitel?
Als op zondag 20 juni in het Achterhoekse Varsseveld het starthek zal vallen voor de Zircon
Zijspancross Grand Prix van Nederland, zullen bij velen de zenuwen door de kelen gieren.
Met dertig supersnelle spannen - elk voorzien van een speciaal geconstrueerde felle eenci-
linder tweetakmotor met ruim 90 pk aan boord - achter het starthek staat het bij voorbaat wel
vast dat het een daverende wedstrijd gaat worden op het snelle circuit De Vennebulten. Een
wedstrijd die voor de Nederlandse teams wel eens van doorslaggevende betekenis kan zijn.
Wanneer de Lochemse broers Daniël en Marcel Willemsen dit jaar hun kansen op de wereld-
titel willen behouden, zullen ze in Varsseveld echt moeten vlammen en de regerende wereld-
kampioenen uit Letland, Kristers Sergis en Artis Rasmanis, achter zich moet en houden.
Maar niet alleen de Willemsens zullen gebrand zijn op de overwinning in deze Nederlandse
WK-ronde, ook de Wijchense tweeling Jacky en Wiljam Janssen kunnen in deze vijfde
Grand Prix hun door blessures geteisterde voorseizoen in een klap doen vergeten. Maar ook
een van de ervaren Gerton Kops/Gerwin Wijs en de jonge Wilfred van Werven/Bart Notten
mag ook in dit internationale Grand Prix-geweld het nodige verwacht worden.
De wedstrijd in Varsseveld is de vijfde Grand Prix in een serie vantwaalf. Voor Varsseveld
reden 's werelds beste zijspancross-teams al in Griekenland, Thjechië, Letland en Estland.
Deze laatste twee wedstrijden vinden zelfs plaats in de weken voor Varsseveld, op 6 en 13
jun i . Nadat de teams op 20 juni in Varsseveld zijn gestart in de Zircon Zijspancross Grand
Prix van Nederland, moeten ze nog op reis naar Frankrijk, Duitsland, België, Oekraïne, nog-
maals Letland, Engeland en Zwitserland, waarna het eindklassement opgemaakt kan worden
en de wereldkampioen Zijspancross 1999 bekend wordt. Gezien de vele verre GP's die er dit
jaar vereden worden, wordt er veel belangstelling voor de Varsselveldse wedstrijd verwacht.
De wedstrijd in Varsseveld is de enige in ons land waar dit jaar alle wereldtoppers daad-
werkelijk (en voor de WK-punten) zullen starten. De organiserende Varsseveldse Motor en
Auto Club VAMAC kreeg de organisatie van deze Grand Prix overigens toegewezen van de
overkoepelende internationale motorbond FIM omdat de club dit jaar 50 jaar bestaat en in
de nationale zijspancrossen een goede naam heeft opgebouwd.
De strijd zal zich in Varsseveld waarschijnlijk toespitsen tussen de Letse wereldkampioenen
Sergis/Ramanis en hun grote concurrenten, de broers Daniël en Marcel Willemsen uit
Lochem. Deze twee teams zijn enorm aan elkaar gewaagd. Vorig jaar viel de beslissing van
het wereldkampioenschap pas in de allerlaatste manche, toen de Willemsens met pech het
rennerskwartier moesten opzoeken en Sergis via een tweede plaats zijn tweede wereldtitel
veiligstelde. Voor de Willemsens was duidelijk dat dit seizoen voor hen het jaar van de waar-
heid zou worden. Het getalenteerde*24 en 22 jarige duo weet met hun spectaculaire rijstijl
harder te rijden als geen ander met zijspancombinatie, maar treffen regelmatig de Letse
rekenmeesters Sergis/Rasmanis op hun weg. Die zijn ook erg snel, maar op beslissende
momenten net iets uigekookter, wat hen nu al twee wereldtitels opleverde, waar de
Lochemse broers Willemsen tot dusver met een bronzen en een zilveren plak bleven zitten.
Na twee van de vier GP's voor Varsseveld keken de Willemsens andermaal tegen een ach-
terstand aan, omdat ze een vrijwel zekere mancewinst in het Thjechische Jinin in rook zagen
opgaan toen hun machine er de brui aan gaf. Sergis, die met exact dezelfde BSU-Zabel rijdt,
wist daar dus alweer een kleine voorsprong te nemen en kon met een gerust hart aan de twee
GP-vvedstrijden in de Baltische staten beginnen, die in de weken voor Varsseveld verreden
zijn.
Zeker is wel dat Daniël en Marcel in Varsseveld hun allerbeste beentje voor gaan zetten.
Deze thuis-GP wordt voor hen van cruciaal belang in de wereldtitelstrijd. En dat het circuit
De Vennebulten met zijn snelle stukken en hoge springheuvels hen duidelijk op het lijf
geschreven is, lieten ze vorig jaar tijdens de finaleronde van het NK-zijspancross in
Varsseveld zien. Ze gingen als laatste van start en wonnen met grote voorsprong, waarna ze
hun eerste Nederlandse titel in ontvangst konden nemen. Een van de toeschouwers die dag
was overigens ene Kristers Sergis; ook hij weet dus hoe vreselijk hard de Lochemers kun-
nen gaan in De Vennebulten, maar of de motorcross-professional uit Letland daar echt van

onder de indruk zal zijn?
Hoewel de titelstrijd zich hoogstwaarschijnlijk zal toespitsen tussen Sergis en Willemsen,
zijn er in Varsseveld duidelijk meer gegadigden voor de dagwinst. Zoals de Wijchense twee-
ling, Jacky en Wiljam Janssen, die in '94, '95 en '96 als vierde eindigden in het WK-zij-
spancross, maar ook door veel mechanische en lichamelijke tegenslagen twee lastige sei-
zoenen achter de rug hebben. Seizoenen waarin ze genoegen moesten nemen met een tien-
de en een zevende plaats in de eindrangschikking. Dit jaar hoopten ze de aansluiting met de
echte wereldtop weer te hervinden, maar een ongelukkige valpartij in een trainingswedstrijd
aan de vooravond van het seizoen gooide opnieuw roet in het eten: Jacky brak een schouder
en begon het seizoen dus duidelijk met een achterstand. Inmiddels hebben ze de opgaande
lijn weer te pakken en zeker weten dat ze in Varsseveld bij de VAMAC, de club waar ze ook
lid van zijn, willen vlammen, om zo hun seizoen in een klap goed te maken.
Naast de Janssens mogen we ook het nodige verwachten van andere Nederlandse teams,
onder aanvoering van de 31-jarige Gerton Kops uit Schaijk met de net 29 geworden Gerwin
Wijs in het bakje. Voor Wijs wordt het ook eenfamiliar treffen: zijn zwager Bart Notten staat
in het bakje bij de Oldenbroekse Wilfred van Werven, een jonge rijder waarvan we nog veel
kunnen verwachten in de toekomst. Die Bart Notten is overigens een zoon van de befaam-
de Bart Notten, de man die al in '71 aan de zijde van Rikus Lubbers de toenmalige FIM-cup
wist te winnen. Andere Nederlandse deelnemers in deze GP zijn onder meer: Mike
Bens/Patrick Nieuwenhuizen uit Reek, Leo en Roger van de Lagemaat uit Geldermalsen,
Johan Smit/René ten Have uit Markelo, Ronald en Werner Nijman uit Lochem en Marco van
Heugten/André Visser. Van Heugten is een neefje van de beroemde zijspancrosser Ton van
Heugten, die in 1981 de wereldtitel behaalde.
Zij mogen vooral tegenstand verwachten van buitenlandse teams als de Belgen Peter
Steegmans/Christian Vehagen, die het ook in de NK-wedstrijden zo opmerkelijk goed doen
en het Duits/Nederlandse team Alois Wenninger met Henry van der Wiel, die ook al enkele
jaren tot de enkele jaren tot de echte wereldtop behoren. Net als de Duitse broers Klaus en
Thomas Weinmann, die tijdens NK-wedstrijden in Varsseveld ook immer goed scoorden.
Ook deze broers zijn echte kandidaten voor het ereschavot in Varsseveld.
Voor de Grand Prix-teams begint de westrijd al op zaterdagochtend, wanneer de eerste vrije
training 11.00 uur van start gaat. Zaterdagmiddag vanaf 15.30 uur wordt het menens: dan
beginnen de kwalificatie-tijdtrainingen. Er hebben zich nu 49 teams (ui t Hyaalf landen) aan-
gemeld voor de Zircon Zijspancross Grand Prix van Nederland en daarvan mogen er uitein-
delijk dertig starten in de GP-manches. In twee kwalificatiegroepen draaien de deelnemers
op zaterdag middag hun snelle rondjes. De gerealiseerde tijd bepaalt niet alleen of een team
mag starten in de GP, maar ook welke startplaats hij op zondag mag innemen. De niet
gekwalificeerde teams hoeven niet onverichterzake huiswaarts, maar kunnen op zondag - en
dat is nieuw - starten in een zogenaamde B-wedstrijd, waarvoor de organisatie een apart prij-
zenpotje heeft gereserveerd.
Naast deze B-wedstrijd en de twee Grand Prix-manches (die starten om 13.30 en 16.00 uur)
kan het publiek ook nog genieten van de verichtingen van het bijprogramma: de 250/500cc
Euro-nationalen. Voor deze wedstrijd zijn erg veel inschrijvingen binnengekomen. Daarbij
onder meer de namen van enkele onverwacht grote namen: zoals die van de Belg Johan
Boonen en Doetinchemmer Willie van Wessel. Deze twee fabrieksrijders voor Husqvarna
startten normaal gesproken als een goede trainingsmogelijkheid.
Het mooie zijspancross-circuit De Vennebulten is erg goed bereikbaar, het is te vinden aan
de N18, de grote weg van Varsseveld naar Lichtenvoorde, tegenover café De Radstake. Pal
aan de N18 zijn ruim voldoende parkeerplaatsen voor handen. De entreebedraagt 40 gulden
voor het hele weekend en 35 gulden voor de zondag. Jeugd van 9 tot 15 betaald respectie-
velijk 20 en 15 gulden; tot negen jaar is de entree onder begeleiding gratis. Deze jongeren-
kunnen zich overigens prima vermaken in de speeltuin of op het luchtkussen. De ouderen
kunnen tussen de wedstrijden genieten van een hapje en een drankje in de grote feesttent
nabij het startveld. Voor de mensen die wat langer van huis willen wordt er verder een cam-
ping ingericht, waar naar verwachting vele honderden Zijspancross-liefhebbers hun tent zul-
len opslaan.

OPBRENGST COLLECTE ANJERFONDS
De collecte van het Anjerfonds Gelderland, welke is gehouden in de week van 16 tot en met
22 mei 1999, heeft in de gemeente Hengelo (Gld.) een bedrag opgebracht van ƒ 4805,60.
Evenals vorigjaar een goed resultaat. Alle gulle gevers en de collectanten van het Hengelo's
Gemengd Koor hartelijk bedankt voor hun bijdrage en inzet.

ANBO ORGANISEERT FIETSTOCHTJES IN EIGEN OMGEVING

Kort geleden hield de ANBO Hengelo/Steenderen een aardige fietstocht in onze eigen
omgeving. Vanuit Hengelo via kasteel Hackfort over Vorden weer op Hengelo aan. Het weer
zat erg mee, "maar ook bij minder fraai weer vinden we het leuk in groepsverband een fijn
fietstochtje te maken", was het commentaar van de deelnemers. Voor woensdag 23 juni staat
een volgende trip op het programma. Ook andere geïnteresseerde vijftigplussers (niet
ANBO-leden) zijn van harte welkom om mee te rijden, we verzamelen tegen 14.00 uur bij
Café Markt/.icht (Zaal Wolbrink) in Hengelo. Stipt om 14.00 uur vertrekt de stoet, er zijn
geen kosten aan verbonden. De afstand wordt uiteraard beperkt gehouden: ongeveer 25 kilo-
meter. Onderweg wordt natuurlijk wel eens ergens gestopt voor een drankje of een ijsje. Bij
terugkomst is er gelegenheid voor een "afstapdrankje" bij Wolbrink.
Het is het voornemen van de ANBO om deze tripjes gedurende het hele zomerseizoen voort
te zetten, elke vierde woensdag van de maand. Om een beetje overzicht te houden op het
aantal deelnemers wordt u verzocht u aart te melden bij: B. Bulten, Hengelo, tel. 462972.

De band gaat er voor en krijgt meer aanhang!

DE TJICO'S

Hengelo Gld.: Sinds de ten doop-houding vanhun allereerste compact-disk in etablissement
" 't Hoekje" is de bekendheid van de nieuwste Hengelose muziekformatie "De Tjico's" alleen
maar toegenomen. De bandleden Dave Bongaerts (zang en gitaar); Dieter Bouwens (bas-
gitaar); Rob Mul l ink (toetsenist) en last but not least Michel Arendsen (percussions), heb-
ben volop plezier (in huin vrije uurtjes) hun grote hobby te kunnen uitoefenen, met grote
overgave. De trouwste fans van de bandleden zijn de ouders, die bij zoveel mogelijk party's
aanwezig zijn en de muzikanten moreel ondersteunen. Mevrouw Jannie Arendsen, welke de
allereerste cd welke ten doop werd gehouden bij de presentatie, en uit handen van dorps-
omroeper "Bertus Bolknak" mocht ontvangen, blijft dit bezit ten volle koesteren. Haar zoon
Michel "knapt" er lustig op los op z'n drums, en vader Antoon, als "Toon van de Diet" druk
bezig als assistent-manager de cd's aan de man te brengen. Dat lukt redelijk. "Tjico", wat
eigenlijk rare vogel betekent, geeft aan, dat de jonge muzikanten houden van humor en gein,
doch alles op zijn tijd. Muziek staat voorop, 't leger aanhangers blijft groeien.

VEEL MISVERSTANDEN OVER MAAG, LEVER EN DARMEN

Gratis spijsverteringskolderfolder
Iedereen denkt er veel van te weten, maar uit recent onderzoek van de Maag Lever Darm
Stichting blijkt dat Nederlanders erg weinig weten over de functie en werking van hun maag,
lever en darmen. Een beschuitje bij diaree, warme melk bij maagpijn en van stress krijg je
een maagzweer zijn misverstanden die hardnekkig de ronde doen. Tijdens de Maag Darm
Week 1999 (13 - 19 juni 1999) geeft de Maag Lever Darm Stichting een speciale folder uit
over dit onderwerp. De Spijsverteringskolderfolder vertelt kort hoe het werkelijk zit met
onze maag. lever en darmen. De gratis folder Spijsverteringskolder ligt bij huisartsen, apo-
theken en drogisterijen maar is ook aan te vragen bij de Maag Lever Darm Stichting, tele-
foon 030 - 60 55 881. Aanvragen per e-mail kan ook: info@mlds.nl
Maag Lever Darm Week 1999
De Maag Lever Darm Week vindt plaats van 13 tot en met 19 juni 1999. Tijdens de week
vraagt de stichting aandacht voor 2 miljoen mensen met een spijsverteringsziekte. In de
Maag Lever Darm Week vindt ook de jaarlijkse collecte plaats en staat het gironummer van
de stichting open (giro 2737). Met het geld financiert de Maag Lever Darm Stichting haar
voorlichtingsprojecten en betaalt ze onderzoek naar spijsverteringsziekten, zoals darmont-
stekingen, allergieën, maagklachten en kanker een maag, lever of darmen.

CONCERT IN REMIGIUSKERK OP 31 JULI

In het kader van de jaarlijkse Internationale Campmeeting op huize 't Kervel, zal de stich-
ting "Elia" ook nu weer een concert organiseren in de Remigiuskerk aan de Kerkstraat, op
zaterdagavond 31 juli a.s. medewerking gaat verlenen:
Daniël Nihaescu (viool) uit Roemenië
Niroslaw Dimitru (piano) uit Oekraïne
Niels Broegaard (trompet) uit Denemarken
Op het programma staan klassieka en geestelijke werken van diverse componisten.

HEMELVAART 1999

Het hemelvaart weekend ligt al weer eenpaar weken achter ons en wij (Jongeren Werkgroep
Roemenië en Jongeren Werkgroep Hengelo) kunnen er met tevredenheid op terugkijken. De
rode draad, 72 uur hangmat hangen, trok alle dagen veel bekijks en op zaterdagavond ston-
den er weer veel mensen in de Spalstraat om te kijken hoe de laatste minuten werden vol-
bracht. Zo'n evenement organiseren kunnen wij niet alleen en daarom willen wij de "hang-
mathangers", alle medewerkers, alsmede de bezoekers bedanken voor het wel slagen van het
evenement. En vele bedrijven/instellingen hebben hun steentje bijgedragen.



HEREN,
KOMT U

BUITEN
FIETSEN?

Ken oproep aan alle vaders
die heioven dat xe binnenkort
echt iets aan sport gaan doen:
kom in beweging en ga fietsen.

(ia/elle heeft een schitteren
de collectie sportieve licht lopende
fie tsen waarop je moeiteloos
beweegt, hn je conditie gaat me
sprongen vooruit!

Kom heren, wie durft?

GAZELLE FIETSEN RIJOEN OP VREDESTEIN BANBEH

RIJWIELEN BROMFIETSEN

REPARATIE INRICHTING

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. - Tel. 05753-7278

GAZELLEC )̂

R I J N I E T M I N D E R . F I E T S G A Z E L L E

Zondag 20 juni
GROTE BINGO

met vele geldprijzen
Café-rest. "D'n Olde Kriet"

Wichmond, tel. 0575-441285

17
Antiek - curiosa

nostalgisch speel-
goed

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld

Tel. 0575-475017

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

VADERDAG - BOEKENDAG

Lang leve de serieheid!
De misdaadbestrijding kent vele beroemde speurneuzen:

van Inspecteur Morse, Sherlock Holmes en Hercule

Poirot tot Kay Scarpatta, Miss Marple en De Cock. Naar

hen gaat deze weken alle aandacht uit, dat wil zeggen

naar hun romans en verhalen. Welkom in de boekwinkel!

JUNI-MAAND VAN HET SPANNENDE BOEK

VAN MARLOWE
TOT MAIGRET
MAAND VAN DE MEESTERSPEURDERS

WOLTERS BOEKHANDEL

Spalstraat 14 - 7255 AC Hengelo Gld.

WirVRELMAN
. Jonstroot 3, KSt. 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

Vlaai van de Week

Maracujavlaai

f w,-
echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 • Tel. 0575-461200

HENGELO (Gid.)

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo GHd

telefoon 0575-461845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

ROMMELMARKT

ZATERDAG 19 JUNI
CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD.
CRESCENDO

op parkeerterrein rondom de Welkoop.
Spalstraat 37 te Hengelo Gld.

Verkoop van 10.30 -14.00 uur.
Entree v.a. 12 jaar f 1.--

VADERDAG

TIP

SPECIALE AANBIEDINGEN
in:

Philips en Braun scheerapparaten

electr. Barbecues

Ventilatoren

Philips en Braun tandenborstels

Wekkers enz.



Een terugzien na vele jaren en een vreugdevol gebeuren

REUNIE HONDERD JAAR PIERSONSCHOOL

Wie ben je... en dan de blik gerichte op eikaars naamkaartje op de revers". Zo geschiedde
dat talloze malen tijdens de grootse reunie van de honderdjarige Ds. J.L. Piersonschool, op
j.l. zaterdag 5 juni. Een lange sliert oud-leerlingen en oud-leerkrachten stonden rustig opge-
steld om de beurt af te wachten vóór ze zich konden melden bij het organisatie-comité. Een
comité van leden van de schoolcommissie eri leerkrachten, had er maanden van voorberei-
ding op zitten, o.l.v. secretaresse Ria Zweers-Harmsen. Begunstigd door droog weer en zon
bij aanvang van de reünie, begon het handjesschudden al volop! De jublieum-bijeenkomst
was grondig opgezet. Na begroeting door de comité-leden en een lekker brok krentebrood
en koffie, kan een ieder het bestemde lokaal opzoeken (voor de meerdere jaargangen oud-
leerlingen, nl. van 1900 - 1945, van 1945 - 1961 en van 1962 en van 1986). Éénmaal in het
bestemde lokaal geïnstalleerd begon de zoektocht naar de hele middag door zou gaan.
zolang de reünie duurde (van 14.00 - 18.00 uur). In alle ontvangst lokalen stonden schermen
met oude foto's opgesteld, waar met veel gespannenheid werd gekeken, z.o. ook een foto van
de oude school aan de Raadhuisstraat, welke dienst deed tot 1956. De oude school welke een
eindje vanaf de Raadhuisstraat stond, (dichtbij bij de voormalige plek van zaal "Concordia")
werd vervangen door nieuwbouw Oostwaarts, omdat er een wegverbinding met de
Schoolstraat, tussen Raadhuisstraat en Hofstraat, ontstond.
Ook was er de nieuwsgierigheid of men nog een oud-leerkracht zou zien. Ja, die waren er
ook , zoals mevr. Jo Sandbulle (80 jaar) en verder o.a. Fred ten Barge, Berend Ponger enz.
Adressen en gegevens weren uitgewisseld, en druk foto's en films gemaakt, zodat ook dit
gebeuren weer tot geschiedenis werd gemaakt. De huidige leidster van het schoolteam t.w.
mevr. Riekie Meinsma (gehuwd Visser) bewoog zich onopvallend door het gezelschap, doch
van binnen intens verheugd, dat er zovelen waren komen opdagen. Meer dan 1000 perso-
nen hadden zich laten inschrijven, en waren komen opdagen. Zo ging het voetje voor voet-
je de nieuwe Piersonschool binnen, met op de muur het fraaie embleem van "de Zaaier",
(naast ingang). Na een ruim verblijf in de lokalen kon men zich een plekje zoeken in de tent
op het schoolplein, om onder het genot van een "sapje" de gesprekken maar eens goed op
gang te laten komen. De tijd was er haast te kort voor! Velen verlieten ruim na sluitingstijd,
het reüniegebeuren. Alle bezoekers waren vol lof over de organisatie. Dat er zovelen waren
komen opdagen, was een teken dat men het toch goed naar zijn zin heeft gehad, die periode
op school, of in het oude of in het nieuwe gebouw.

H.H.V. NIEUWS
Op zaterdag 29 mei j.l. was er weer de jaarlijkse wedstrijd vissen voor stratenteams. Maar
liefst 48 deelnemers hadden zich verzameld op de parkeerplaats aan de Berkel te Zwiep,
alwaar de deelnemers om 16.00 uur hun dobbers hoopvol te water lieten. Het was dan ook
uitermate triest dat 3 uur later slechts 14 personen een visje hadden weten te vangen.
Winnaars van dit stratentournooi werd de Plataanweg 4, bestaande uit: B. Rondeel, Chiel
Rondeel en H. Hermans.
Uitslag individueel: Senioren: l H. Hermans, 2 G. Weustenenk, 3 M v/d Dorpel, 4 G.
Wentink, 5 S. Vrielink.
Niet Leden: l B. Rondeel.
Jeugd: l A. Hermans, 2 S. Hermans, 3 S. Meijer, 4 C. Rondeel, 5 L. Arendsen.
Verder hebben de H.H.V. jeugdleden op dinsdag 8 juni de wedstrijd om het "Open jeugd-
kampioenschap van Hengelo" gevist. De uitslag hiervan was: l Koen Hofs 2312 cm, 2
Sander Vrieling 108 cm, 3. Maykel Ankersmit 107 cm, 4. Stefan Hermans 103 cm, 5. Arjen
Hermans 94 cm.

ATELIER EN GALERIE PHILA DEL ART

Atelier en Galerie Phila del art is een onderdeel van Philadelphia Werk De Graafschap, een
dagvoorziening voor mensen met een verstandelijke handicap. Philadelphia Werk De
Graafschap is een van de voorzieningen van Stichting Philadelphia Zorg. Het atelier biedt
de mogelijkheid om mensen met een verstandelijke handicap in een goed uitgeruste ruimte
met creatieve activiteiten zoals tekenen, schilderen, beelden vormen en keramiek hun ver-
beelding tot uitdrukkin te brengen in werkstukken die zij zelf vervaardigen. In het atelier is
ook een galerieruimte ingericht waarin de werken gepresenteerd en verkocht (keramiek)
worden. Atelier en Galerie Phila del art is gevestigd aan, Markt l 7021 AA Zelhem.

Datum gepland op zaterdag 5 februari 2000

gezamenlijk CONCERT IN HENGELO GLD.

Nadat vele jaren achtereen culture verenigingen optraden, t.b. v. de Unicef concerten, bij aan-
vang van de nieuwe jaargang, is het lange tijd rustig geweest omtrent een gezamenlijk optre-
den. In het jaar 2000 gaat dat weer eens gebeuren. De aktiviteitencommissie's van de
muziekverenigingen Concordia, Crescendo en St. Jan zijn. alsmede de E.M.M. (afd.
Majoretten en Drumband) dat overeengekomen, een plezierige zaak, samen blijven mucise-
ren. Gekozen is voor een geschikte avond aan het begin van het jaar nl. zaterdag 5 februari.
Voordien zal er nog behoorlijk aan getrokken moeten worden. De verenigingen zijn boven-
dien ook nog druk met andere aktiviteiten. Zo bestaan er bij Crescendo en St. Jan plannen
om deel te nemen aan een Concours, (resp. in november en oktober) Concordia hoopt na een
lange voorbereiding eind september haar nieuwe oefenruimte te kunnen tonen. Als vermoe-
delijke datum 25 september. Tesamen met de Marktvereniging wordt dit gebouw op "de
Hietmaat" beheerd. Het gezamenlijk concert in d sporthal, zal naar verwachting weer veel
belangstelling trekken. Een goede muzikale start van 2000 en het 2e mi l l en ium.

INGEBRUIK NEMING POLITIEBUREAU TEAM ZELHEM

Het team Zelhem (Zelhem/HengeloGld./Hummelo & Keppel) heeft met ingang van vrijdag
11 jun i a.s. het nieuwe politiebureau aan de Dr. Grashuisstraat 2 in Zelhem. Het pand, voor-
heen in gebruik bij de Dienst Landbouwvoorlichting, is geheel verbouwd en aangepast aan
de eisen van deze tijd. In het nieuwe bureau zal naast de 14 medewerkers van het team
Zelhem ook de districtelijke afdeling van de Technische Recherche een plaats krijgen. De
technisch rechercheurs verrichten onder andere sporenonderzoek na misdrijven als woning-
inbraken of andere ernstige delicten.
Tevens zal de stageopvang van de Regio Noord- en Oost-Gelderland in het pand gehuisvest
worden De stageopvang betreft een steeds wisselende groep van gemiddeld zes agenten en
surveillanten in opleiding. Onder leiding van een aantal stagebegeleiders doen ze ervaring
op inde praktijk. Het politiebureau van het team Zelhem is van maandag tot en met vrijdag
geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Het team heeft een nieuw telefoon- en faxnummer gekre-
gen: 0314-627600, fax 0314-627699. Het ligt in de bedoeling om in september een open dag
te organiseren om het publiek de gelegenheid te geven kennis te maken met het nieuwe poli-
tiebureau.

MEDEDELING HUISARTSEN

Met ingang van heden beschikken de huisartspraktijken
over spoedlijnen. Deze nummers zijn uitsluitend
bedoeld voor spoedgevallen overdag, en zijn ingesteld
omdat op bepaalde tijden van de dag het normale prak-
tijknummer vaak in gesprek is.
Het is dus uitdrukkelijk de bedoeling dat de spoednum-
mers ook alleen maar voor spoedgevallen gebruikt wor-
den, en niet wanneer u haast hebt, voor het maken van
afspraken etc.

De spoedlijnen zijn bereikbaar onder de volgende
nummers:

Spoedlijn praktijk Dr. Eyck: 462904

Spoedlijn praktijk Dr. Eijkelkamp: 464444

Spoedlijn praktijk Dr. Koning: 463010

Indien u dit nummer belt voor iets anders dan een
spoedgeval, zullen wij de verbinding moeten verbreken.

•%»

De huisartsen.

Het enige wat vader nog te
wensen heeft:

Oplaadbare Philishave 'Reflex Action'

Philishave met drie-
dimensionale scheer-
techniek, volgt precies
de contouren van het
gezicht. Oplaadbaar,
dus praktisch in
gebruik. Met 9 scheer-
standen, trimmer/
tondeuse
en oplaadindicatic.
2 maanden
op proef!

f279,-

Gratis Philishave

'Action Clean'
St hoonmaaksysteem
voor de Philishave.
Reinigt snel en een-
voudig de scheerunit.
Goed voor 12 schoon
maakbeurten ( l jaar).
Navulbaar.

Oplaadbare

PhObhave

'tooi Skin'

Gratis Action Clean

Er is al een Philishave Reflex Action vanaf f 199,-

Winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld - Tel. 0575-461280

V/M Gezocht

VERPLEEGKUNDIGE VRIJWILLIGERS

voor de vakantieweken van
het Nederlandse Rode Kruis

BEL VOOR MEER INFO: 070-4455863



ï Is hoog
en 'f bloeit
IV Keurigste bloeiers in een zomer-

tuin / i jn de vaste planten. Jaar in

jaar uit brengen /e kleur in uw bor-

der. Wie een beet je de ru imte lurtt

\ om een echte vasteplantenborder

kan de mooiste combinaties maken.

Niet alleen de bloemkleur en de

bloeiti jd spelen dan een rol. Ook de

hoogte en de vorm van de planten

bepalen het uiteindeli jke beeld van

de border. Met name de hoge soor-

ten vormen een kleurig decor voor

di1 k lcmcic v a s t e planten op de

voorgrond.

Wij noemen een aanta l vaste plan-

ten van formaat. Wie de moeite

neemt om naar het tuincentrum te

gaan, /iet er nog veel meer; in bloei

wel te v e r s t a a n '

• .Anemonen fAnciiKiuc \ Inhthlil)

bloeien in ro/e, rode, paarse en

w i t t e kleuren, met hun prachtige

enkele en haltgevulde bloemen.

Van die bloemen kunt u vanat

augustus tot ver in oktober genie-

ten, /et anemonen in de /on of

de haltsehaduw, dan doen /e het

best.

• Monnikskappen lAiiniilnin) / i jn

er in tientallen soorten en cult i-

vars. De/e planten lenen zich bij

uitstek voor plekken in haltseha-

duw tot schaduw. De bloemen

hebben prachtige vaak bi jna

aquarel-achtige kleuren (veel

blauw en blauw met wit, maar

ook geel, wit en roze). U kunt er

naar hartelust van snijden. Ze

worden wel l,.S m hoog.

Monnikskappen houden van iets

vochtige grond.

• Riddersporen tlh'lpliiiiiuin) /.ijn

echte /onaanhidders, die van

voed/ame grond houden.

Sommige riddersporen /oals de

Pacific ( l iant -hvhr iden bereiken

met hun geweldige bloemtrossen

gemakki lij] n ho /," \ .m K.s in.

Die bloemtrossen / iet u van juni

lot vei in september, /e / i j n ei

in veel lullen blauw.

Riddersporen kunnen ei hier ook

wit of ro/e / i jn . Kr zi jn zelfs dub-

belkleuren. Delphinium zorgt

voor een indrukwekkend kleu-

renspektakel in de border. Wel

goed steunen, want de machtige

bloeistengels zi jn erg wn

voelig.

/i lverkaarscn ft nuk ifu^ti) z i jn

hele sier l i jke planten die

i in een iets vochtige,

hi imusri jke grond, /e doen hef

goed in de zon en in de halfscha-

duw. Di' verschillende soorten

worden 100-ISO cm hoog. De

meeste hebben grote trossen

roomwi t te lot /u iverwi t tc bloe

men. /.e bloeien wekenlang

ergens tussen juli en november.

Zomer Tuin
Zomer: intens genieten van de tuin! De tuin, je tweede thuis.

Een zomerse tuin, gezellig buiten met veel groen en sfeer. Een lekkere leefruimte in de buitenlucht,

die helemaal aan uw eigen persoonlijke wensen beantwoordt.

Welk type tuin past bij u? Test uzelf.
Wie over een tuin beschikt, heeft bepaalde verwachtingen.

De eisen die aan een tuin worden gesteld, verschillen sterk. We noemen er een aantal.

Wellicht dat u zich in een of meerdere omschrijvingen herkent.

U bent:

een echte
tuingenieter
Voor u is het bezin zijn in de tuin

pure ontspanning. U besteedt er

graag t i jd aan, want u houdt van

mooie borders met heesters en

vaste planten. IV veelheid aan

kleuren en geuren die al die plan-

ten bieden, spreken u enorm aan.

Aan comfortabel en gc/ellig zi t ten

hecht u veel waarde. U geeft daar-

om graag wat meer uit voor goede

tuinstoelen. Omdat u goed kunt

tuinieren, gebruikt u vooral kwali-

teitsgereedschap dat lang meegaat,

l' kiest de beste planten voor uw

tuin uit . Ken pad of terras maakt u

desnoods /elf. Ook voor het plaat-

sen van een schutting draait u uw

hand niet om, laat staan voor het

gewone tuinonderhoud.

Pat verschi l t per va r ië te i t . Het

/ i j n al lemaal geweldige snijbloe-

men.

• Kogeldistels <i\ ltiin>i>\) staan

ig wat droog, /e bloeien met

opvallende blauwe bolle bloern-

s( hermen van juni tot septem-

ber. Het / i jn heel decorat ieve

planten die niet tot de distels,

111 ,1 ,11 tot de as te rs behoren.

Let hij de aanschaf van

vaste planten op de kwali-

teit. Tegenwoordig worden

ze het hele jaar door in pot

verkocht. Dat heeft het

grote voordeel dat u ze in

hloei koopt. Dat maakt het

comhineren een stuk

gemakkelijker! U kunt /.e de

hele zomer door planten. In

periodes van droogte moet

u vanzelfsprekend 's avonds

wel de reddende engel spe-

len, deef de pas geplante

planten ruimschoots water,

dan slaan ze zich er wel

doorheen.

een meer
individualistische
tuinliefhebber
Uw tuin is echt een privé-paradijs-

je. U houdt van verschillende

'wereldjes' in uw tuin: een mooie

vijver met waterlelies om rustig hij

te kijken, een rotstuin om stil van

te worden, een fraai opgesteld

tuinbeeld om te bewonderen en

een fraai vormgegeven z.onnewij-

zer die u de t i jd vertelt. In uw tuin

;

/ i jn op verschillende plekken zit-

jes. Planten die een exotische sfeer

weergeven of planten die een sterk

natuurgevoel geven, zijn heel

belangrijk voor u.

een familie-
tuingebruiker
Uw tuin moet ruimte bieden voor

bet hele gezin. Privacy is daarbij

heel belangrijk. Tuinieren is niet

echt uw hobby, maar u maakt wel

intensief gebruik van de tuin. U

v indt de sfeer in de tuin wat min-

der belangrijk, als ieder lid van het

gezin er maar kan doen en laten

wat die wil. Uw tuin moet gemak

kelijk zi jn ingericht, met een

speelga/on, een ruim terras en

goede tuinmeubelen, l lobby's

moeten er bun plek kunnen kri j-

gen. Voor kinderen en hun speel-

toestellen is a l t i j d plaats. Ken fe r -

vente tuinier bent u niet. l let is

dat het moet. Voor u is bijvoor-

beeld een automatisi hè sproei-

instal la l ie met sproeieomputer

p e r f e c t . Die' kan ze l f s 's n a c h t s

sproeien, als iedereen slaapt. U en

uw gezin hebben er dan overdag

geen last van. Dat bespaart nog

water ook, omdat het 's nachts

minder verdampt.

een echte
sociale tuinier
(iezellige I tu inKontacten met de

buren z i jn erg belangrijk voor u.

De tuin moet l iefst een beetje

open / i jn. zodat u kunt meeleven

met wat er in de omgeving

gebeurt. Voor u geen hoge schut-

tingen die al les afsluiten, (iezellige

lage hekjes, met planten begroeide

trellis ( lat tenscbermen) en losse

heesterhagen staan bij u hoog

genoteerd, l igenli jk zou u het

liefst een gemeenschappeli jke tuin

willen hebben met buren waarmee

u goed kunt opschieten, l' vindt

het wel prettig om een beet je 'nn- t

p l an t j es te hoblnen'. l • maakt het

graag gezellig in de tuin met leuke

decorat ies , heelden, een grote'

tu in ta fe l , lekker veel stoelen, een

barbecue en een s f e e r v o l l e t u i n v e r

lichting. Ken vuurkorf zorgt in de

wat ki l lere avonden voor warmte

in de tuin.

een amateur-
tuinder
Van alle groepen tuinbe/i t ters

brengt u de meeste t i jd a c t i e f in de

tuin door. l: besteedt veel t i j d aan

de verzorging van planten en

geniet daarvan. U kr i jgt er boven-

dien veel voor terug: zeil gekweek-

e.

te, gezonde groenten, (rui t , krui-

den en snijbloemen. IV planten

/ i jn in uw tuin het meest belang-

r i jk en u gebruikt bij voorkeur

milieuvriendelijke meststof fen en

bestrijdingsmiddelen. U weet een

leuk tuinhuisjc. een mooi ga/on

en goed gereedschap /eer te waar-

deren.

een tuinbezit-
ter tegen rwil
en dank
dclukkig biedt het tu incentrum

genoeg uitstekende mater ia len en

probleemloze' planten om een v r i j -

wel onderhouelsarme, maar toch

leuke tuin Ie maken, l >ie tuin

heef t veel bodembedekkers tegen

onkmidgioei.

Naar de bestrat ing en tu ina tsc hei-

dingc-n hoef t u bij w i j ze van spre-

ken nooit meer om te kijken.

/e z i jn de t r o t s van iedere v i j \

z i t ter : p racht ig bloeiende wa te r l c

! z i jn minirasscn die /e l f s al in

.<() cm diep water kunnen groeien.

De w i t t e \\-iiiplitii'ii Tygmaea Alba'

is ook leuk in een kleine kuip op uw

terras of balkon. Andere soorten

hebben meer 'diepgang' nodig. Die

pi.int u bij voorkeur in water dat HO

tot l.SO cm diep is. Hoe diep u uw

water le l ies moet planten, staat aan-

gegeven op het et iket. Plant ze in

Tijd voor de

hortensia's,
Iedereen kent de enorm popul.im

lioeicnhortensia met z i jn bolle bloe-

men. Wetenschappel i jk heten hoi

tensia's t rouwens ll\\lii<>'

De boerenbol heet Hvilnin^'il iihh i, <

j ' l n l l i i . l en lotaal andei sooit is de

weelderige pluimhortensia

f//rc//(»i;„ '( '( i j h i i i h i t l i i t i i ) met zi jn

enorme w i t t e bloempluimen.

Ken aan ta l v a r i ë t e i t e n kunnen het

best in ieder voor jaar tot kort boven

de grond worcfou ingekort, /e bloei

en 's /omers aan de nieuwe takken

die ze na liet snoeien vormen.

Andere hortensia's maken hun

bloemknoppen al in het jaar daar-

voor. Wie dan in het voorjaar de

hortensia kor tw iek t , knipt geli jk

ook die knoppen weg. Dat betekent

een zomei zondei bloemen. Kaat u

daarom bij de aankoop van een

hortensia adviseren door de v ak

man.

De bekende kl imhortensia

t l l y i l i , i i i \ ; c i i iinoniiilii i>t'tit>ltiii><> hecht

/ii h mr! w o r t e l t j e s v a s t aan dr

mum. l li| bloeit met giote w i t t e

si heimbloeii ien. /e l ls in de si h.i-

duw. liet is een prachtig bloeiende

kl immer, die het nok goed doet

• - l v ,m uw buis.

vi jvermanden ol netten en zet die

op de vijverbodem. Waterlel ies zi jn

BI in v e i s c lullende f raa ie kleuren,

/oals w i t , ro/e, rood, geel, koper-

kleurig.

CAMPAGNE GEFINANCIERD

MET EEN BIJDRAGE VAN DE

EUROPESE GEMEENSCHAP

PPH: Plant Publicity Holland

VBTB: Vereniging Belangenbehartiging Tuinbranche


