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Fijn voor
u gemaakt

förS-J S, \

Huzarensalade
met rundvlees, 500 gr. 395

Shoarmapakket, 500 gram vlees,
5 broodjes en 150 gram saus,
samen voor A 95

8!

VleeswarentriO Coburger, boterham-
worst, gebraden varkensrollade Z95
(l00 gr. per soort), samen voor O

VLEES IN BLIK voorradig
Onze dagrefclames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WOKST (fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT (half om half+kruiden) 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:
SCHOUDERKARBOJVADE 500 gram 4.95

MALSE VARKEJVSLAPPEJV 500 gram 4.95

Keurslager

R VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

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

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

Antiek - curiosa
nostalgisch speel-

goed

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld

Tel. 0575-475017

GEDEURFD!

Juni is de kastenmaand bij Morgana Slaapkamers, daarom hebben we

alléén deze maand een aantal gedeurfde aanbiedingen in draai-, schuif-

en vouwdeurkasten.

Alléén in juni: kastenmaand
bij Morgana Slaapkamers

organa
^^ slaapkamers

LUBBERS
Raadhuisstraat 45, Hengelo (Gld), 0575 - 46 46 00

maandagochtend gesloten, vrijdag koopavond
Internet: www.morgana.corn

HALFMAN B.V.

boomkwekerij
tuinaanleg

hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld
Tel. 0575-461424

Café-Restaurant
7t IJsselboerke

Waardebon ƒ 10.-

3 gangenmenu

van / 29.50

voor ƒ 19.50

Frank - Marjorie Wolbrink
Eekstraat l 8X Doesburg,

tel. 0313-475282

gelegen op Camping Usselstrand

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

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

Rauwkostreclame:
Witte kool-hamsalade
100 gram 0.98

Ijsberg fruit
100 gram 0.98
dinsdag - woensdag - donderdag:

Spinazie kilo

Trostomaten kilo

1.25

2.98

vrijdag - zaterdag:
Bloemkool hagelwit, per stuk 1.98

Chiquita babanen
kilo 2.98



$3 1949 1999

Op dinsdag 6 juli a.s. hopen wij, jg,
*^ *̂ >

Bernard en Marietje
Tj5 ^̂

Straatman -Baakman
samen met onze kinderen en kleinkinderen en u j$>

cgj ons 50-jarig huwelijk te vieren. É§>

* *$j Om 14.00 uur is er een kerkdienst in de R.K.
<§8 kerk te Hengelo Gld, waar u ook van harte wel-
* kom bent.
<§8 *
$3 Daarna is er gelegenheid tot feliciteren van J&
<$& 15.00 tot 17.00 uur in party-centrum Langeler,
* Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

<§3 Juni 1999.
Berkenlaan 20,
7255 XD Hengelo Gld ||

* *
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Per 1 juli 1999 zetten wij de praktijk van
maatschap H. Hiemcke c.s. voort.

De naam wordt gewijzigd in

JENTHA
praktijk voor fysiotherapie
en manuele therapk

De praktijadressen blijven ongewijzigd:
Beatrixlaan 4 - 7255 DB Hengelo Gld
Koldeweiweg 2 - 7256 AV Keijenborg

Ons nieuwe telefoonnr. is

0575-464440
Axel Verheij
Ton van Walstijn

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

(m)
straat 17, 7255 AB Hengelo (Gld.), Telefoon (0575) 46 17 71

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 4 juli 10.00 uur, Openlucht jeugddienst bij De Bleijke,
mevr. T. v. Coevorden

Kindernevendienst
Goede Herder Kapel

Zondag 4 juli 10.15 uur, ds. A.B. Elbert
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijzinnig Hervormde Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 3 juli, 19.00 uur, Eucharistieviering
Zondag 4 juli, 10.00 uur, Woord- en communiedienst

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 Postcl: 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 2 - ZONDAG 4 JULI
dr. B.A.M. Eijkelkamp, Tel. 0575-462262

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

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

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

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

Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
Kontaktpersonen: Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439

en Mw.B. Schuerink, tel. 461828.
Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317

en Mw. A van Aken.tel. 462627.
BEZOEK- EN OPPAS SERVICE VOOR OUDEREN (B.O.S.O.)

Kontaktpersonen Hengelo: 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.

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

Verloskundigen:
Gemeente Hengelo Gld:
Maatschap mevr. Klein - mevr. Geugies - mevr. Peulers,
tel. 0314-330589, b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, 1̂ 1. 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.
Afwezig i.v.m. vakantie: 5 t.e.m. 26 juli

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 >5.00-17.00 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

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

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Te koop zonnescherm,
2.40 m, roze gestreept

Tel. 0575-442031

Vlaai van de Week

Citroenvlaai

ƒ 10y-

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 • Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

HARMSEN

GEREEDSCHAPPEN

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461220

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!
I.v.m. met komende feestdagen kan de inlever-datum
wijzigen. Zie elders in deze krant.
(Het kan voorkomen dat de krant al voor 11.00 uur vol
is, dan is plaatsing onder voorbehoud!)
Gelieve hiermee rekening te houden.



TRIATHLON HENGELO GLD.
Op zondag 13 juni 1999 werd in Hengelo Gld. voor de tiende keer een triathlon
gehouden. Het weer was de organisatoren en de deelnemers die dag zeer gunstig
gezind. De temperatuur was zeer aangenaam en de luchtvochtigheid was goed. Ook
was er niet al te veel wind zodat er snelle tijden gerealiseerd konden worden.
Omstreeks 07.45 uur kwamen de eerste deelnemers om zich te melden bij zwembad
" 't Elderink". Daar de eerste start om 09.00 uur zou zijn, hadden ze alle tijd om zich
op de wedstrijd voor te bereiden. Inmiddels druppelden ook de eerste vrijwilligers
binnen om de posten bij het baantjestellen en in het parc-fermé in te nemen. Tegen
negen uur waren de organisatiren gespannen en stond de tijdregistratie op scherp en
nadat de eerste deelnemers waren gestart ebde die spanning langzaam weg. "Zo het
loopt weer".
Om 10.00 uur was de start van de snellere deelnemers, waaronder Marcel Gierman
uit Duiven en Harry Ruumpol uit Ruurlo gepland. Uit deze groep deelnemers zou
naar verwachting van de organisatie de winnaar naar voren komen. Omstreeks
12.00 uur bleek deze verwachting juist te zijn.
Bij de achtste triathlon gaven een zestal deelnemers uit het Duitse Bocholt de oga-
nisatie te kennen dat ze hun "club kampioenschappen" wilden houden. Hierop
maakte de organisatie twee banen vrij om er een mooie wedstrijd van te laten
maken. De Duitse sporters stelden dit gebaar zeer op prijs.
Omstreeks 13.00 uur waren de trio-teams ook allemaal binnen en kon de prijsuit-
reiking plaatsvinden. Hier kwam echter een kleine kink in de kabel, omdat bij de
tijdsregestratie iets mis was gegaan. Er waren deelnemers die volgens die registra-
tie ruim vijf uur hadden gezwommen over een afstand van 500 meter, deorganisatie
had al snel door wat het euvel was en de volgende dag waren alle juiste tijden
beschikbaar. Dit alles had echter wel tot gevolg dat alleen de prijzen om de kwart
triathlon konden worden uitgereikt. De deelnemeres hadden hier begrip voor en er
werd geen wanklank gehoord. Al met al was het weer een geslaagde dag en ieder-
een was zeer tevreden. Nadat gehele zwembadterrein was opgeruimd werden de
vrijwilligers als blijk van waardering door de organisatie en de sponsor Jan van
Geenhuizen getrakteerd op een barbecue. Zij zijn degenen die het elk jaar weer
mogelijk maken dat er een triathlon in Hengelo Gld. wordt gehouden. Dat de
omstandigheden zeer gunstig waren bleek wel uit het feit dat in drie categoriën het
parcoursrecord was gebroken.
Parcoursrecord: 1/4 triathlon:
Heren: Harry Ruumpol, 1.48.28 (1999)
Dames: Carolien Hermans 2.03.52 (1996)
Parcoursrecord: 1/8 triathlon:
Heren: Eddy Lamers, 0.55.44 (1999)
Dames: Astrid v.d. Burgt 1.07.55 (1999)
Parcoursrecord: Trio triathlon:
Runnersworld, 054.07 (1997)
De uitslagen over de categoriën zijn als volgt:
1/4 triathlon Heren: 1. Harry Ruumpol, 1.48.28; 2. Marcel Gierman, 1.49.10;
3. Bas Hageman, 1.53.22.
1/4 triathlon Dames: 1. Sonja Blom, 2.18.25; 2. Angelique Lamour, 2.22.13;
3. Carola Bremer, 2.22.46.
1/8 triathlon Heren: 1. Eddy Lamers, 0.55.44; 2. Karl-Heinz Tangelder, 0.57.21;
3. Ralf Kern, 0.57.43.
1/8 triathlon Dames: 1. Astrid van der Burgt 1.07.55; 2. Dorien Heebink, 1.08.34;
3. Marian Aalderink, 1.10.34.
Trio triathlon: 1. Rip Essel's Team, 0.58.25; 2. Sanders Puzzelboeken Triathlon, 0.59.09;
3. Gemeente Hengelo Gld., 1.02.17.

REGIONALE KEURING VAN HET NEDERLANDS NEW
FOREST PONY STAMBOEK
Op zaterdag 10 juli 1999 organiseert Regio Oost van het Nederlands New Forest
Pony Stamboek de regionale keuring te Hengelo (Gld.) bij het terrein "De
Hietmaat". Aanvang 9.00 uur.

OPENLUCHTDIENST BIJ DE BLEIJKE
Zondag 4 juli is er weer een openlucht dienst op het terrein van zorgcentrum "de
Bleijke". Voorganger in de dienst is mevr. Truus van Coevorden-Simons uit Zwolle.
Zij zal in de dienst ook nog wat voor ons zingen. Muziakel medewerking wordt ver-
leend door Chr. muziekver. "Crescendo" uit Hengelo. Het thema van de dienst is
"Waarom ?". Iedereen is van harte welkom, ook de allerkleinsten want er is crèche
in de "Bleijke". Ook is er zondag kindernevendienst. Wel willen we vragen of ieder-
een zoveel mogelijk z'n eigen (klap)stoel mee kan brengen. Een beperkt aantal stoe-
len is aanwezig. Graag tot ziens op zondag 4 juli om 10.00 uur op het terrein van de
Bleijke! (Als het regent die dag, wordt de dienst in de Remigiuskerk gehouden).

Avond vol zang-kwaliteit in "De Brink"
CHR. MANNENKOOR, ZELHEM EN KINDERKOOR
"JISCRICKA" OOGSTEN LOF
Degenen, die zaterdagavond 19 juni j.l. (en dat waren er nogal veel) de moeite heb-
ben genomen om naar Cultureel Centrum "De Brink" te zijn gekomen, hebben er
geen spipjt van gehad. De in 1999 jubilerende vereniging chr. Mannenkoor (50 jaar)
bracht tesamen met de gasten kinderkoor "Jiscricka" uit Praag ((Tsjechië) een con-
cert, van bijzonder hoog gehalte. Door beide koren was gekozen voor een zeer geva-
rieerd programma boeiend van begin tot eind. Met Jiscricka onderhoudt het
Mannenkoor al jaren contact. Het mannenkoor was ook daar op bezoek>Dirigent
Henk Peppelman had het koor uitermate goed voorbereid. Met veel nuance, duide-
lijke uitspraak en articulatie werden de liederen ten gehore gebracht. Vooral het lied
"Lilly in the valley" gaf een diepe indruk. Op het moment dat dirigent Peppelman
zelf de rol van solist ging vervullen, raakte de zaal in verrukking. Naast z'n niet
geringe kwaliteiten als dirigent bezit Henk Peppelman ook nog een prachtige stem.
de leden van het gastkoor Jiscricka waren zeker dolenthousiast. Het mannenkoor,
dat mede door inbreng van dirigent Peppelman dynamisch en uitgebalanceerd zingt,
begon in 1949 met 17 leden, en heeft nu meer dan 70 leden. Hard op weg als regio-
koor. Tussen 10 en 15 personen zijn al lid van het Zelhems koor.
In de begeleiden liederen heeft dirigent Peppelman een vakkundige ondersteuning
op de piano door Yvonne Beeftink. Mocht dirigent Peppelman vrhinderd zijn, dan
weet hij dat het koor in de vertrouwde handen van vervangend dirigente Tiny Siebes
is. Het kinderkoor had voor deze concertavond een schat aan liederen in haar baga-
ge meegenomen. Al meerdere jaren staat dit Praagse koor op een hoog niveau, piano
begeleiding Linda Kucerova. Direct verantwoordelijk daarvoor dirigente Dana
Skardova. Haar dynamische en vakkundige directie, met daaraan gekoppeld een
perfecte koordiscipline zijn daar debet aan. Het veelal in het Tsjechiisch gezongen
programma was vol klank, kleur en mimiek. Aan het einde van de concertavond tra-
den de koren gezamelijk op, onder wisselende leiding. Vooral het lied "Slavenkoor"
uit de opera "Nabucco" was van bijzondere schoonheid, gedirigeerd door Dana
Skardova. op gezete tijden zorgde tolk Hana Kulisanova (thans wonend in
Nederland) voor vertalingen. In het najaar volgt een groot Jublieumconcert in de
Lambertikerk, op zaterdag 16 oktober.

Martelen van stieren noemt men in Spanje feestvieren

DE STIER LIJDT HELSE PIJNEN ALS DE DORPSBEWONERS HEM BESTOKEN MET
VLIJMSCHERPE PIJLEN. DAARNA WORDT HET ARME DIER GRUWELIJK AFGEMAAKT.

In Spanje worden stieren letterlijk doodge-
marteld. Dat gebeurt in arena's en tijdens
'dorpsfeesten'. In de arena steekt de matador
na een langdurige marteling de kansloze stier
dood. Bij dorpsfeesten (fiëstaN) zijn het
bewoners die de stieren wreed de dood in-
jagen. Hier volgen enkele voorbeelden:

1. Met blaaspijpen worden pijlen, ver-
zwaard met scherpe spijkers, met kracht in
het stierenlichaam geschoten. Ogen, neus
en geslachtsdelen /ijn de favoriete mikpun-
ten. Als de stier met honderden pijlen
bezaaid is, wordt hij gruwelijk afgemaakt.

2. Stieren worden keer op keer vanaf de
kade het water in gedreven. Net zo lang tot
het uitgeputte dier onder luid gejuich ver-
drinkt.

3. Stieren worden, net als in Pamplona, in
panische angst door de straten gejaagd.
Aan het eind wacht de arena. Daar worden
ze dezelfde dag op de 'gebruikelijke' wijze
door een matador gedood.

4. Stieren krijgen brandende pekbollen
op de horens. De gloeiend hete druppels

lekken op kop en rug en veroorzaken
afschuwelijke brandwonden. Na de/c peste-
rij volgt op een vreselijke manier de dood.

Met ( 'omité Ant i Stierenvechten probeert,
samen met de Spaanse Dierenbescherming,
een einde te maken aan dit barbaarse
geweld.

U kunt daarbij helpen:
• Ga nooit naar het Stierenvechten.
• Ikvoek nooit een dorpsfeest waar

dieren gemarteld worden.
• Vul de onderstaande bon in en stuur

hem op.
Bedankt voor uw aandacht en
hopelijk ook voor uw hulp.

Stop he t d i e r e n l e e d b i j f i ë s t a ' s

1. r~l JA, ik steun uw actie tegen de wrede dorpsfeesten met een gift* C O M I T É

2. [j JA, ik word donateur voor minimaal ƒ 25,-per jaar*

* J Ik heb betaald op giro 6131211 U Ik ontvang graag'n acceptgiro

IJ Stuur mij s.v.p. (ook) meer gratis informatie.

[J DHR. [J MW

S T R A A T :

P O S T C O D E :

P L A A T S :

Stuur de bon naar Comité Anti Stierenvechten, Antwoordnummer 4088.
3500 VB Utrecht. Een postzegel plakken hoeft niet. maar mag wel. Graag zelfs.



Zondag 4 juli, 10.00 uur

OPENLUCHTDIENST
bij "De Bleijke"

m.m.v. Truus van Coevorden-Simons
chr. muziekver. "Crescendo"

Er is crèche en kindernevendienst

Thema: WAAROM?
(Bij regen dienst in de Remigiuskerk)

MAN

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

Schutterij
Eendracht
Maakt
Macht

HET IS BIJNA WEER ZOVER,
de Hengelose Kermis 1999 staat
weer voor de deur.

Ook dit jaar is er weer wat nieuws,

een palingrokerijconcours op de vrij-

dagavond tijdens de kermis, in de
Bleekstraat, aansluitend op het kermister-
rein. Aanvang 18.00 uur tot 21.00 uur.
Een 7-tal rokerijen zullen opgesteld staan
in de Bleekstraat en een deskundige jury
jureert de gerookte palingen.
Uiteraard kunt u ook palingen kopen bij de
deelnemers.

Het ringrijden is verplaatst van de
zaterdagmorgen naar de vrijdag-
avond. Inschrijven om 19.00 uur.

FOTOWEDSTRIJDEN
Dit jaar zal er een fotowedstrijd georgani-
seerd worden. Voor nadere informatie zie
de kermiskrant de uitkomt in week 27.

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

yfe
HENGELOSE HENGELSPORT VERENIGING

MEDEDELING
Hengelose

Hengelsportver.

l.v.m. het beëindigen van de verkoop van
de visvergunningen bij de Dierenshop,
Spalstraat 12 te Hengelo GId, willen we
mededelen dat m.i.v. 1 juli a.s. de ver-
koop van de visvergunningen + sportvis-
akte wordt voortgezet bij Boekhandel
Wolters, Spalstraat 14 te Hengelo GId.

Het bestuur H.H.V.

Wegens vakantie gesloten

van 5 t.e.m. 20 juli

Woensdag 21 juli staan wij
voor u klaar.

SLAGERIJ

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

VOOR BUITENWERK
Herfst- en helder verven
Standverven aflak
Noblet
Gronden en aflakken uit één bus

Boonstoppel onderhoudsverven
High Solid verven
in 7000 kleuren

Dekkende kleurcopperant
Transparant copperant
P.P. P. anti-roest verf
voor alle ijzerwerk

Op onze KLEUR MENGMACHINE kunnen wij

meer dan 7000 kleuren maken in hoogglans -

zijdeglans - muurverf - beitsverf en PU-lak

WIJ GEVEN U GRAAG ADVIES

REGELINK SCHILDERSBEDRIJF v.o.f.
Tel. 0575-461655 - Fax 0575-461190

REGELINK'S SPECIAALZAAK
Raadhuisstraat 40 - 7255 BN Hengelo GId.
Tel. (0575) 46 47 65 - Fax (0575) 46 11 90

ERKEND SCHILDERS-

EN AFWERKINGSBEDRIJF

NieuwsBrieF

sportcentrum
Yoga-aerobJCS vanaf i september starten we op

de woensdagavond van 21:00 tot 22:00 uur met een

Yoga-aerobics les.

AfslankCLirSUS De nieuwe afstenkcursus start weer

op 14 en 15 september, in samenwering met onze

(sport)diëtiste )udith Rondeel en voedingsadvies-

bureau Reduce.

'Polar' hartslagmeters sinds kort zijn wij bij
AeroFitt ook dealer van de 'Polar' hartslagmeters

(horloges en banden). Kom eens langs voor meer

informatie over hartslagmeters en het trainen met

hartslagmeters.

Skate-VërhllUr Vanaf heden bestaat er de moge-

lijkn^Q'^m skates te huren. Bij de verhuur zijn

hoofd-, knie-, elleboog- en polsbeschermers inbe- ,

grepen.

Belangrijke data 10 en u juli beachvolleybal

14 juli gesloten i.v.m. kermis - 16 juli vanaf 19:00

uur gesloten i.v.m. kermis - 18 juli vanai^ia^o uur

gesloten i.v.m. kermis - 26 juli t/m 8 aug gesloten.

jUÖOgroep Om de groepen niet te

groot te laten worden, komt er vanaf 19 augustus

een judogroep bij. Hierdoor veranderen ook de t i j-

den. De eerste groep start om 15:30 i. p. v. 15:45 uur.

Groep i: 4 t/m 7 jr. van 15:30 tot 16:30 uur.

Groep 2: 8-9 jr. van 16:30 tot 17:30 uur.

Groep 3: 9 t/m 11 jr. van 17:30 tot 18:30 uur.

Groep 4: 12 jr. en ouder van 18:30 tot 19:30 uur.

Outdoortraint
DU i te risp o rt e n

AerobJC-Beach Marathon Voor iedereen die

de uitdaging aandurft, organiseren wij op 11 juli van

12:00 tot,*4:oo uur, tijdens het Beachvolleybal-

spektakel, een 'Aerobic-Beach Marathon'. Je kunt je

inschrijven bij Wilma.

3e Skate- en Skeeler cursus op 17 en is
augustus starten we weer opnieuw met een cursus

skate- on skeeleren. Gezien het succes en de animo

van de vorige cursussen, hebben we besloten om

een 36 cursus te laten starten. Het is een basiscur-

sus van 6 lessen. In die lessen leert u de verschil-

lende 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 hiervoor zijn f 50,-. Ook

bestaat er de mogelijkheid om skates, met bescher-

ming te huren.

Skate- en Skeelertochten Afstand 15 km.
Data's: 12 juli - 11 augustus - 19 augustus -

27 augustus. Schrijf je snel in want vol is vol!

Ook hier bestaat de mogelijkheid skates, met

bescherming te huren. Heb je vragen bel dan met

Judith. Telefoon (0314) 33 09 23.

Beachvolleybal 10 en n juli ook dit jaar
organiseren wij weer een beachvollybaltoernooi.

Ondanks het succes van vorig jaar, hebben wij toch

geprobeerd het verloop van dit toernooi te verbete-

ren. Er wordt nog steeds gespeeld in drie klassen:

heren-, dames- en wedstrijdklasse. Alle wedstrijden

in de poules worden op zaterdag gespeeld. De kwart

finale-, halve finale- en de finale wedstrijden worden

op zondag gespeeld. De eerste 29 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

sporteen t r u m

Fitlvak

Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo GId.

Telefoon (0575) 46 50 01 Fax (0575) 46 45 02

Email: aerofitt@tref.nl



PROEF EN GENIET VAN 'T ZUNNEHÖFKEN
Kom net als al die andere bezoekers eens naar de kruidentuin 't Zunnehöfken. Op
de Open Morgen van l juli, wordt u door de Werkgroep Kruidentuin 't Zunnehöfken
graag informatie verstrekt over de meer dan 140 soorten kruiden, tussen 10.00 en
11.30 uur. Tevens wordt u een kruidenhapje aangeboden + het recept hiervan. De
Tuin is dagelijks geopend en vrij toegankelijk. U vindt de tuin in Zelhem het Groene
hart van de Achterhoek, aan de Piersonstraat naast het NPBgebouw nabij de
Rabobank.

INZAMELINGSACTIE BRILLEN EN GEREEDSCHAP
VOOR ROEMENIE
In Hengelo, Keijenborg en Steenderen heeft de Stichting Commissie Oost Europa
Hengelo Gld. van l mei tot 15 juni een inzamelingsactie gehouden voor brillen en
gereedschap. De ingezamelde waren worden door mensen van de stichting verkocht
op een door hen georganiseerde rommelmarkt in Roemenie. Ook verkopen ze er
andere ingezamelde goederen. Op deze manier kunnen alle bezoekers van de markt
op een voordelige manier noodzakelijke, schaarse artikelen kopen, de opbrengst
wordt besteedt aan een goed doel in Roemenië. Het mes snijd aan twee kanten. De
actie heeft een goede respons gehad. Er is vrij veel goed bruikbaar gereedschap
ingeleverd. Met name de hoeveelheid ingezamelde brillen was verassend groot.
Nieuwe brillen zijn in Roemenië bijna,rjie^t te betalen. De stichting Commissie Oost
Europa Hengelo Gld. is erg blij dat er zo veel reactie is gekomen op de oproep, ook
willen ze de diverse winkeliers bedanken voor hun spontane medewerking.

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK OP TRACÉ
OMLEGGING PROVINVIALE WEG ZELHEM (N 315)
Het Archeologisch Diensten Centrum zal in juni proefputen aangleggen op het toe-
komstig tracé van de rondweg bij Zelhem, de omlegging van de provinciale weg N
315. De provincie Gelderland heeft opdracht gegeven voor het archeologisch onder-
zoek. Het onderzoek volgt op een recente bodemkartering van archeologisch
adviesbureau RAAP. Daarbij zijn handgevormde scherven uit de Prehistorie,
Romeinse tijd en Middeleeuwen gevonden. Ook is een grote hoeveelhied aan ijzer-
slakken en sintels aangetroffen, zoals vaker in Oost-Nederland op nederzettingen uit
de Romeinse tijd. Het onderzoek leverde vijf verschillende vindplaatsen op, uit de
Prehistorie, Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Eerder zijn in de wijde omgeving
van Zelhem al soortgelijke vondsten gedaan en ten noordwesten van Zelhem neder-
zettingssporen uit Romeinse tijd en vroege Middeleeuwen ontdekt. Met de proef-
putten wil de provincie de exacte omvang, aard de mate van conservering en date-
ring van de vindplaatsen vaststellen. Aan de hand hiervan kan besloten worden of
verder opgraven noodzakelijk of gewenst is. Interessante aspecten aan de opgravin-
gen zijn dat deze inzicht kunnen geven in de bewoningsgeschiedenis van Zelhem en
de onstaansgeschiedenis van de Zelhemse es door de eeuwen heen.

POSTDUIVENVERENIGING "STEEDS SNELLER"
HENGELO GLD.
- Wedstrijdvlucht vanaf Reims d.d. 12 juni 1999, afstand 349 km. Deelname 353
duiven, gelost om 6.45 uur, aankomsttijd Ie duif 11.26 uur, laatste duif 11.57 uur.
l A. Kamperman, 2,6 en 9 B.te Stroet, 3 G. Kempers, 4 en 10 L. te Stroet, 5 en 8
G.B. Hendriks, 7 J.Bergevoet.
- Uitslag vlucht vanaf St. Vincent de Tyro (Fr.) afstand 1095 km, gelost op vrijdag
18 juni om 13.00 uur. Eerste duif op zaterdag 19 juni om 14.56 uur.
l, 2 en 5 J. Achterstraat, 3, 7 en 10 A. Peters, 4 G. Duitshof, 6 J. Bergervoet, 8 R.
Koers, 9 E.koers.

VAKANTIEWEEK UW
Dit jaar werd de vakantie gepland van 12 t/m 19 juni 1999. Tijdens de reünie vorig
jaar werd gekozen voor Gaasterland!* voor de UW was dit een neiuw adres.
Menigeen was nog niet eerder in dit gedeelte van Friesland geweest. Gaasterland is
een gebied met bos, zandgrond, de kliffen en de Zuiderzee/IJsselmeer. In de ijstijd
zijn de kliffen ontstaan. Hier is alle aanwezig, jekunt dan vanuit het hotel in Rijs,
wandelen naar zee, wat dan ook gebeurd is door een groot aantal mensen op zin-
dagmiddag.Het Rijsterbos is een van de oudste bossen in Nederland. Verdr zijn er
uitstapjes gemaakt o.a. naar Allingawier, museumdorp met een klakbeeld van het
scheppingsverhaal, Bolsward, alwaar de "Sonnema Berenburg" fabriek bezocht is
en ook mocht men vasn deze kruidendrank een "slokje" proeven. Het Makkummer
aardewerk bekend over de hele wereld, hiervan heeft men de produktie kunnen zien.
Als "extraatje" is het oude dorpje Wyckel bezocht, waar het praalgraf van Menzo
van Coehoorn te bezichtigen is. Dit beeld is uniek in Europa, volgens de historicus,
daarna heeft men een rondwandeling gemaakt in Sloten de kleinste van de Elf
Steden. Er is gevaren op het Snekermeer, tochten met de bus door de binnenlanden
langs de prachtige weilanden met zwart bont vee, schapen enz. sloten met eenden-
kroos, eenden, weidevogels en pompelbladen. Vergezichten met dorpjes em kerkto-
rens aan de horizon, watervlakten, meren en langs de Zuiderzee gereden bij
Hindeloopen en Stavoren. Genoten van de vele zeilboten op het water. Mede dank-
zij het mooie weer is deze week omgevlogen. Het hotel "Gaasterland" deed de rest,
met een voortreffelijke keuken en ruime kamers. De sfeer onder de deelnemers was
hartelijk en open. Heel fijn om zo met "eigen" mensen op vakantie te gaan..

OPBRENGST COLLECTE MAAG LEVER DARM STICHTING
In de Maag Lever Darm Week van 13 t/m 19 juni 1999 vond de collecte plaats van
de Maag LEver Darm Stichting. De opbrengst in Hengelo Gld. bedroeg ƒ 2247,35.
De Maag Lever Darm Week stond in het teken van spijsverteringsziekten. Één op
de zeven mensen in Nederland heeft klachten aan maag, lever of darmen. Met uw
gift kunnen we een hoop doen voor deze mensen, hartelijk dank. Hebt u de collec-
tant gemist, dan kunt u een bijdrage storten op giro 2737 t.n.v. Maag Lever Darm
Stichting te Nieuwegein. Voor vragen over de spijsvertering kunt u de infolijn bel-
len: 0900 20 25 625 (22 cent per minuut) op werkdagen van 14.00 tot 17.00 uur.

AVOND FIETSVIERDAAGSE
Biljardvereniging "DE VELSWIJK" organiseerdt in de week van 5 t/m 9 juli de
jaarlijkse avond fietsvierdaagse. Naast de gebruikelijke 20 km route is er ook weer
de gelegenheid om 40 km routes te fietsen. Er zijn voor iedere afstand vier ver-
schillende routes uitgezet die maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagavond gefietst
kunnen worden. De woensdagavond is een inhaalavond. Gestart wordt er bij Café
Evers, Keijenborgseweg 27 te Velswijk, tussen 18.00 en 19.00 uur. Inschrijving op
maandag en dinsdag. Voor meer informatie tel. 0314 641393.

GESLAAGD IN DE GEMEENTE HENGELO GLD. VAN
HET RIETVELD LYCEUM IN DOETINCHEM ZIJN:
Voor de MAVO:
René Derksen
Myrthe Kreunen
Niels Trentelman
Susuanne Wissink
Voor de HAVO: ^
Tamara Brinkman
Roelie Bruggink
Bern i Kiers
Pim Michels
Joris Schouten
Voor de VWO:
Sanne Elsman
Patricia ten Have
Julian Kiers
IN TOLDIJK
Voor de VWO:
Aukje Banda.
Al deze geslaagden van harte gefeliciteerd!

OPBRENGST NATIONALE COLLECTE EPILEPSIE FONDS
De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds, "De Macht van het Kleine, die
plaatsvond van 31 mei t/m 5 juni 1999, heeft in de uw gemeente ƒ 5.363,30 opge-
bracht. Met de opbrengst van deze collecte kan daadwerkelijk aan de bestrijding van
epilepsie worden gewerkt. Op wetenschappelijk terrein kan verder onderzoek ver-
richt worden om meer te weten te komen over de oorzaken van epilepsie. Mensen
met epilepsie kunnen een beroep op het Fonds doen wanneer zij door hun epilepsie
in financiële moeilijkheden geraken. Voorts kan meer speciale aandacht worden
besteed aan speciaal onderwijs voor kinderen met epilepsie en aan recreatieve acti-
viteiten voor zowel volwassenen alskinderen met epilepsie. Dit is slechts een greep
uit de vele activiteiten die door het Nationaal Epilepsie Fonds worden verricht.
Dankzij uw hulp kunnen wij hiermee doorgaan. Namens alle mensen met epilepsie,
hartelijk dank aan de gevers!

Binnenkort vertek uit Keijenborg naar Lemelerveld.
PASTOOR ZANDBELT VERLAAT PAROCHIE ST. JAN
Mede i.v.m. zijn leeftij had pastoor Zandbelt aangekondigd na zes jaar arbeid voor
de Parochie St.Jan en de Sectie West, zich te willen terugtrekken. In de voorije jaren
heefft Pastoor Zandbelt zich consequent van z'n taak geweten, zowel op kerkeljk als
pastoral gebied. Mede door het teruglopende aantal priesters in de sectie, werd de
druk soms zeer groot. Over een aantal weken vertrekt de Pastoor uit Keijenborg en
verhuisd naar Lemelerveld (Overijssel) waar hij de pastorie zal gaan bewonen.
Naast het af en toe in vallen als emeritus, wil hij zich vooral gaan wijden aan het
schrijven van een boek, over z'n levensperiode als o.m. Professor Doctor aan de
Universiteit en als Priester. In 1998 vierde hij z'n 40-jarig Priester Jubileum. Mede
door omstandigheden o.a. Keijenborgse kermis, vond zondag 20 juni een afscheids-
dienst plaats in de St. Johannes de Doper kerk, waarin de scheidende Pastoor voor-
ging, met z'n onbreng en medewerking van dames- en herenkoor, diverse akolieten,
lectoren-lectrices, organist, kosteres en diaken ontstond er een prachtige liturgie en
indrukwekkende viering. Pastoor Zandbelt kenmerkt z'n periode in Keijenborg als
zeer indrukwekkend en verheugdzoveel vertrouwen te hebben ondervonden. Vice-
voorzitter Weijers bood namens de pastorie een herdenkings-album aan, waarbij hij
de zorgzaamheid prees. In zijn dankwoord wees hij op de steun die hij van talrijke
zijden mocht ondervinden, zonder namen te noemen, doch wilde een uitzondering
maken voor naaste medewerkster Reina Hermans (kosteres) en Agnes Besselink
(pastorie). Na afloop kon men in de pastorietuin, onder het genot van een kpje kof-
fie afscheid nemen. Het Jongerenkoor presenteerde daarbij een klein concert.



Café-Zaal Heezen
Marktplein 5 - Steenderen

Tel. 0575-451204

MARKTPOP
Zondag 4 juli 1999

Steenderen
Tröckener Kecks
Jan Rijbroek
Supertroopers
(voorheen de ABBA's)

Beuk Brothers
AANVANG : 14.00 uur

GRATIS TOEGANG

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

Help zoeken naar de oorzaak. Giro 373111 t.a.v. te Amsterdam

Zonnige Zomer kortingen bij

SCHOENMODE HERMANS
10-20-30-40-50% korting op

KINDERSANDALEN EN
LAGE KINDERSCHOENEN
o.a. Brakkies - Piédro - Gattino

Kom en profiteer

Schoenmode Hermans
Raadhuisstraat 24 - Hengelo Gld
Tel. 0575-462544

Ook voor vakkundige reparatie in eigen werkplaats
's Maandags gesloten

kies voor Memlsa

Giro 5657

Wij zijn nu met

VAKANTIE
en staan 20 juli weer voor u klaar

Zweverink
UW F1ETSSPECIAUST

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

voor 'n toekomst zonder complicaties
Diabetes (suikerziekte) is geen onschuldige ziekte. Het kan lei-

den tot complicaties zoals nieraandoeningen, hart- en vaat-

ziekten of oogaandoeningen.

Als vanwege de diabetes de nieren hun werk niet meer kun-

nen doen moet een dialyse-apparaat het uiteindelijk overne-

men. Ondanks de medicijnen voor diabetes is dit niet te voor-

komen.

Dankzij onderzoek komen we steeds meer te weten over dia-

betes. Onderzoek moet een oplossing brengen voor diabetes

en bijkomende complicaties.

Het Diabetes Fonds Nederland subsidieert veel diabetes-onder-

zoek. Geef dit onderzoek dat extra zetje in de rug.

Voor 'n toekomst zonder complicaties.

Diabetes Fonds Nederland, Amersfoort. Tel: (033) 46 22 055. diabetes
Keurmerk voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding.

DIABETES FONDS NEDERLAND - GIRO 5766

Zaterdagmiddag 3 juli
Maandag 5 t.e.m. woensdag 7 juli

REGELINK'S SPECIAALZAAK
Raadhuisstraat 40 - 7255 BN Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 47 65 - Fax (0575) 46 11 90

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

u

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



Fietsvakantiewinkel te Woerden:

Waar een weg /s, kun je fietsen
Fietsen is een van de leukste manieren om door een land te reizen.
Je bent nauw betrokken bij de omgeving en komt daardoor makke-
lijk in contact met de cultuur, mensen en natuur. Je kiest je eigen
tempo, bij voorkeur zonder haast. Want waar een weg is, kun je fiet-
sen. Deze filosofie wordt al sinds 1982 uitgedragen door de Fietsva-
kantiewinkel in Woerden. Het is de enige reisorganisatie in de wereld,
die zich alleen op fietsen richt.. Het aanbod varieert van een simpele
fietskaart tot een compleet verzorgde reis.

ieder is er wat wils. Je k u n t overal fiet-
sen. Nederland is misschien k l e in , maar
voor f ie tsers ont/.etteiu) groot. Kr is /o
veel te /.ien."

De medewerkers van de Fietsvakantie-
winkel hebben veel kenn i s van /aken en
verdiepen zich graag in de wensen van de

eens dichterbij te gaan fietsen. Denemar-
ken is bijvoorbeeld ideaal voor ge/.innen.
Maar Drenthe is ook heel mooi."

Tips voor avonturiers
Populaire ( lo tsbes temmingen / i jn Frank-
ri jk, net Ven-e Oosten. Australië. N ieuw
/.celand. / .uid-Afrika en Cuba. "Minder

"Mensen hebhen na afloop van een t ïe ls-
v i ikant ie a l t i jd verhalen te ver te l len , /elfs
pech kan uiteindeli jk een hoogtepunt blij-
ken te z i j n . Verhalen over f i e t svakan t i e s
werken a a n s t e k e l i j k . " Aan het woord is
( i ijsbon Valstar. oprichter en directeur van
de Fietsvakantiewinkel. Alle kennis over
t i e t s v a k a n t i e s is gebundeld in één kantoor,
de ves t ig ing te Woerden. Klan ten komen
uit het gehele Nederlandse-taalgebied, van
Roodeschool tot Brugge. "Vroeger f i e t -
sten al leen fana t ieke l ingen en a l t e rna t i e -
vel ingen, die als ui ts lovers werden gezien.
Tegenwoordig fietsen mensen van a l ler -

lei achtergronden en inkomensklassen, met
als overeenkomst de wens om met enige
inspanning buiten te / i jn."

Fietsen op maat
"We bieden heel ve r sch i l l ende v a k a n t i e s
aan. Sommige mensen w i l l e n 40 kilome-
ter per dag fietsen, te rwi j l andere 150 ki lo-
me te r aan kunnen . Nie t iedereen wil
kaïnperen, daarom / i j n er ook tochten
waarbij je overnacht in hotels en de bagage
(ingebracht wordt. Naast groepsrei/.en kun

k ind iv iduee l fietsen, aan de hand van
een routehoekje. in je eigen tempo. Voor

klant. "Iedereen fietst immers anders, en
wil daarom advies op maat. /o raden we
sommige mensen bepaalde trajecten beslist
af. Als ze te veel hooi op de vork nemen,
is het immers niet leuk meer. Ge/innen
met k le ine k inderen raden we aan eerst

Toercomfort van top tot teen oe ieukste routes m
Langeafstandsfietsers kunnen van top tot teen voorbereid het fiets-
seizoen tegemoet zien. Tal van accessoires vergroten het comfort tij-
dens lange en inspannende ritten. Wat extra aandacht voor de voet-
en hoofdzaken: pedalen, schoenen en brillen, is geen overbodige luxe.

Frisse buitenlucht is weliswaar gezond, maar
niet a l t i jd vr i j van ongemakken voorde tiet-
ser. Wereldfietser Frank van R i j n beschrijft
in zijn boeken de effecten van Sahara/and
en wolken van tropische mugjes op fiets en
mens. U hoeft echter geen wereldfietser te
zijn om u zand in de ogen te laten strooien,
want ook onze eigen westenwind kan er wat

nen! Stevig doortrappen heiast benen en
voeten behoorlijk. Dat geldt vooral voor
wielrenners en n iounta inh ikers . die hoge
snelheden, dus een maximale pedaalslag
nastreven. Fe n stevige zool verdeelt de trap-
inzet over het hele /ooioppervlak.

Shimano's assortiment tietsschoenen en -
pedalen is on tworpen voor een optimale
krachtoverbrenging. Alle modellen zijn uit-
gerust met het SPD-systeem. Met een sim-
pele d ruk - of draaibcweging van de voel
k l i k t u het plaatje, dat verzonken is in de
zool. in het pedaal vast. En vice versa. zodat
u bij een noodstop d i reet weer mei beide
benen op de grond staat. Alle schoenen zijn
stevig waar ondersleuning nodig is en soe-

van! Fn de typisch Nederlandse combinat ie
van een laagstaande zon en een voc'htig glim-
mend wegdek wil het zicht op medewegge-
bruikers ook nog wel eetis ontnemen. Met
een goede zonnebril houdt u uw b l i k scherp.
Fr z i j n fraaie en dynamische modellen inde
handel, die rekening houden met omstan-
digheden die fietsers tegenkomen. M j v o o r -
beckl van de merken Briko en Prosun.

Fietsschoenen
Houdt u van een s t e v i g e f i e t s toch t ' . ' Doe
uzel f een p lez ie r met speciale f i e l s schoe -

Fietsen in Europa
De euro laat nog even op zich
wachten, maar dat neemt niet
weg dat Europa grenzeloos
mooi is. Zeker voor fietsers.

• Voor de fietsende pelgrims onder
ons, maar ook voor de na tuur -
minnende 'gewone' fietser, is de
'St. Jacobs Fietsroute, in de voetspo-
ren van de pelgrims, van Haarlem
naar Santiago de Compostella' (in
drie delen) aan te bevelen. U moet
wel overeen goede conditie beschik-
ken, want in Noord-Spanje moei u
nogal eens een 'colletje* tackelen.

• Beschikt u na deze reis over ijzeren
kuitspieren, dan kunt u zich ook nog
aan de Zwitserse bergen wagen. In
de drie delen van Veloland Schweiz
(ui tgegeven door Werd) staan in
totaal negen langeafstandsroutes
door Zwitserland. Compleet met
informatie over accommodatie,
fietsverhuurders. alternatieven voor
mountainbikers en natuurlijk: s t i j -
gingspercentages.

• Voor wie de voorkeur geeft aan pasta
boven raclette: met het tweedelige
'Fietsen naar Toscane' (van Hans
Reitsma, uitgever Pirola) fietst u hele-
maal van Amsterdam naar Florence.

pel waar b e w e g i n g s v r i j h e i d is vereist. Ver-
r u i l t u t i jdens een toer de pedalen nog wel
eens voorde benenwagen? Dan k u n t u kie-
zen vooreen algemene sport- of v r i j e t i j d s -
schoen ui t hel Sh imano-a s so r t imen t . Dit
assortiment beval namel i jk , naast specifieke
fielsschoenen. modellen met een uitstekende
pasvorm, die geheel z i jn toegesneden op
recreatief gebruik.

Nederland en België

Er zijn aardig wat doorgewin-
terde fietsers die, nadat de
zadelpijn is overwonnen, de
pen ter hand nemen en hun
ervaringen, tips en leukste rou-
tes op papier zetten. Een voor-
deel voor de nieuwkomers in
fietsvakantieland, die op deze
manier het wiel niet opnieuw
uit hoeven te vinden. We zoch-
ten voor u enkele mooie rou-
tebeschrijvingen in Nederland
en België bijeen.

• De leukste fietsroutes van Neder-
land zijn te vinden in de tweede-
lige gids 'Landelijke Fietsroutes'.
(ui tgave B&S). Voor lange-
afstandsfietsers die bereid zijn het
Hollandse zomerweer te trotseren,
maar ook voor de 'mooi weer fiet-
ser' die het bij dagtochten houdt.

• Voor de fietser met nostalgische
inborst is de 'Zuiderzee Route, fiet-
sen rond het natte hart van Neder-
land' van Diederik Monch (uitg.
B&S) een aanrader. Langs oude
Hanzesteden in het Oosten en de
parels van Hollands glorie in het
Westen.

• Fen alternatieve Ronde van Vlaan-
deren fietsen kan ook. De 'Vlaan-
deren Fietsroute' (Uitg. GR-Paden)
is een 'Topogids van een 750 ki lo-
meter lange bewcgwi j zc ide tïets-
route door hel Vlaamse land'. Daar
kunt u wel even mee vooruit!

Licht en soepel in elk trap-tempo
Treft u een stevige westenwind tegen op de Afsluitdijk? Of waagt u
zich aan het klim- en daalwerk in de Limburgse heuvels? Met goede
versnellingen op uw fiets draait u de hand er niet meer voor om.
Shimano heeft met behulp van geavanceerde technieken diverse syste-
men ontwikkeld, die in comfort en luxe niet onderdoen voor hun gemo-
toriseerde familieleden. Van 'automaat' tot 'terreinversnelling'!

Op zoek naar zorgeloos fictscomfort'.' Dan
is de Auto-D iets voorn! De/e versnel l ing
wordt ook wel de 'automaat onderde fiet-
sen' genoemd. D a n k z i j geavanceerde tech-
nieken 'weel ' de automaat voortdurend hoe
snel u fietst en schakelt automatisch opeen
lichtere of zwaardere v e r s n e l l i n g over als
de omstandigheden dat vereisen. Zodat u
altijd mei de minste inspanning de meeste
snelheid k u n t maken . Ui teraard heeft de
Auto-D ook een stand vwr handmatig scha-
kelen, dus u heelt a l t i jd de keuze. Heel han-
dig is do speciale ' pa rkee rs tand ' van do
Aulo-D. die de fiets blokkeert zodat n ie -
mand er onverhoeds mee weg kan rijden.

Bedieningsgemak slaat coniraal hij dcTap-
Fire shifter van Shimano. Zonder e r b i j na

te hoeven denken, schakelt u naarde juiste
v e r s n e l l i n g . Het systeem werkt precies
zoals u logischerwijs zou verwachten.

Bek l immingen die normaal gesproken te
voet worden afgelegd, z i j n tegenwoordig
Ie 'betrappen' voor iedereen die overeen
ivlegaRangc versnel l ing beschikt. Van de
z e v e n t a n d w ic'.eii is er één speciaal
geschikt voor heel trage klimsnelheden.
De MegaRange wordt dan ook wel ver-
geleken met een 4WD in z 'n lerreinver-
s n e l l i n g .

druk bezocht, maar zekerde moeite waard,
z i jn de Spaanse Pyreneeën. Die z i j n veel
ruiger, mooier en rustiger dan do Franse
Pyreneeën. Terwijl het p rak t i sch om de
hoek is", lacht Gi]sbei1 Valstar. en vervolg!
enthousias t : "Noorwegen is ook schitte-
rend en met een goedkoop v l i eg t i cke t ben
je er /.o. Een andere aanrader is het F i t e l
gebied, waai je al na een halve dag ri jden
aankomt. Voor mooie landschappen hoef
je dus niet per se ver te rei/on."

Eigen fiets heeft de voorkeur
De medewerkers van de F i e t s v a k a n t i e -
winkel raden mensen aan om bij voorkeur

de eigen fiets mee te nemen. "Zeker als
je een goede f ie ts hebt met de juiste ver-
snell ingen voor dat gebied. Als je er een
huur t in een ander land. beslaat a l t i j d de
kans dat deze minder lekker / i l of het ver
keerde frame heeft . In z u i d e l i j k e landen
bijvoorbeeld, z i j n do framematen veel k le i -
n e r d a n bij ons. Ook een dure f i e t s kun je
gorust meenemen, wan t we k u n n e n een
speciale f ie tsverzekering afslui ten voor
zowel schade als d iefs ta l onderweg of t i j -
dens het transport. Fen goede fiets is zeer
be langr i jk ; hol f i e t s e n ze l f moei zo min
mogel i jk energie kosten zodat je zo v e e l
m o g e l i j k k u n l gen ie t en v a n a l l e s o m j e
heen."

i'ietsviiktintii'winkel, S/>o«rltuin /<>.
.3455AE \\'OI-'Kt>l-:N. Ncilcrlimil

tel. +31 <(».<4K42 1X44.

TIP!

De Fietsideeënkaart 1999

Wilt n -elf een- of meerdaagse fiftsrou

les />l(Uini'ii voor de mooie weekenden en

viikiinliedu^en itie nog in hel verschiet

liftten'.' Sta/n u dun nanr het ilichtsihij-

ri/nde VVV o/ ANWH-loket.

Diuir koo/n u de Fietsideeënkaart

1W9 - 2000 (f 5.V.U mei een overwicht

van ulle bewegwijzerde /ietsroutes in

Nederland. Ook kunt u le:en over de ver

schillende overnachtingsmogflijkheden,

van trekkers/uitten tot jeugdhfrbergen.

l)e kiitirt wordt uit\;cxevcn door Stichting

l,iinde l ijk /• ietsplatfonn

(meer infonniilic: +.11 (O)J.I 4f>5 Jf) 5f)).

Inpakken en wegwezen!
Ligt er een meerdaagse fietstocht in de planning? Dan is het een goed
moment om even stil te staan bij het inpakwerk. Allereerst is een goede
uitrusting van belang, of u nu kampeert of in hotels overnacht. Maar
het inpakken van de uitrusting is ook een hele kunst. Met behulp van
goede fietstassen is het gewicht goed over de fiets te verdelen en zijn
de meestgebruikte spullen voor onderweg altijd binnen handbereik!

Informeer hij de xcspcciidisei'i'de v

htuuleluur muir deze fietsondenlelen. hij-

or/>i'cld hij lid SlihiKino .S'< -n -/'re (

F'.r z i j n complete fielstassensets in de han-
del, d ie a l l e p l e k k e n van de f i e t s benu t -
ten . Fen sei beslaat doorgaans uit achter
tass.-n. een s t u u r en een zadel tas . Zorg
b i j het i n p a k k e n dat het gewicht g e l i j k e -
l i j k verdeeld is over de l i nke r en red)
terachtertas. De gewichtsverde l ing tussen
voor- en achterzi jde v e r d i e n t ook enige
a a n d a c h t . Vooral kampeerders moeten
o p l e t t e n dat de a c h t e r z i j d e n i e l zo z w a a i
wordt belast dal het voorwiel gemakke-
l i j k omhoog komt. Verdeel in dat g e v a l
/ware onderdelen zoals tent l iar i i igen en
slokken over de fietstassen van uw mede

reiziger! s).
Goede tassen z i j n gemaakt v a n s t e v i g en
l i ch t ma te r i aa l , z i j n goed a f s l u i t b a a r en
k u n n e n tegen een buit je . Shimano levert
onder andere een c o m p l e t e set van hel
merk Pro, die aan deze kenmerken vol-
doet. De tassen z i j n z w a r t , waardooi ze
er n ie t meteen smoezelig u i t z i e n na de
eerste de beste modderplas. Vanwege de
ref lec ie rende s t r i p s z i j n de tassen toch
goed z ichtbaar voor medewcggehruikers.
Fen zadeltas mag e i g e n l i j k op geen enkele
fiets ontbreken: het is bij u i t s t ek de plaats
om een reparai iesct je in op te bergen. In
de siuurtassen k u n t u andere /aken kwijt .
die u onderweg hij de hand w i l t hebben.
Denk aan proviand, een roulcheschi ijv ing
en een e\ i ra slot. Zorg dal a l l e spu l len die
u onderweg nodig heel t , m de k l e i n e tas

sen of in z i j v a k k e n z i j n opgeborgen. Bi j
voorbeeld: een e x t r a t r u i of regenjack,
p rov iand , r o u t e k a a r l e n , zonnehrandol ic
on zonnebr i l . Waardevolle s p u l l e n (por-
temonnee, papieren en camera) worden
bij voorkeur op hel l i j f gedragen. Fn voor
degenen die contac t w i l l e n houden met
hel t h u i s f r o n t : e r z i j n speciale GSM-bags
ve rk r i j gbaa r , die je aan de z i t h u i s beves-
t igt .

TIP:

Hen goede voorbereiding is liet
halve werk.'

In ht'i Htindhoek h'ieisviikuniies deel l

(van BartAanleum, iiii^efifven tlo<» o/>

Pad/ANWB), vindt n alles \\-ni ii moei

\\clen om van een onhezor^de //V; s u;
kiintie H' kunnen genieten.

Fietsarrangementen:

van hotel naar hotel

Geen zin in gezeul met bagage'.'
Golden Tulip Hotels heefl maar
liefst dertig fietsarrangementen
samengesteld. Fr zijn een aantal
mooie routes opgesteld, waarbij u
van hotel naar hotel fielsi. IX-
bagage wordt gratis nagebracht.
Voor meer informatie:
+31 (0)80002277 I I .
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kunt bij ons terecht voor

alles wat met drukwerk

te maken heeft.

Familiedrukwerk, verenigings-

drukwerk, folders, zakelijk druk-

werk, noem maar op.

Snel en goed verzorgd, voor een

redelijke prijs en met net dat beetje

extra wat een vakman aan uw

opdracht besteedt.

Drukken is
A l fons vak!

Regelinkstraat 16
7255 CC Hengelo Gld.
Tel. 0575-461455

DRUKKERIJ WOLTERS Fax 0575-463521


