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5 gehakt + /\QQ
Cordon Bleus l \J

Kip schnitzel lOOgram

Préparé du chef lOOgram

Vleeswarentrio gekookte worst
snijworst, schouderham

(l 00 gr. per soort) samen voor

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST (fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT (half om half+kruiden) 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOrJDERKARBOJYADE 500 gram 4.95

MALSE VARKENSLAPPEN 500 gram 4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

Zondag 18 juli

GROTE BINGO
met vele geldprijzen

Café-rest. "D'n Olde Kriet"
Wichmond, tel. 0575-441285

Te koop boerenkoolplan-

ten en selderij.

Heuskes,Wuusweg 2,
Toldijk, tel. 0575-461259

VISHANDEL

"HENGEL"

Raadhuisstraat 51 b
(Molenhoek)
Tel. 0575-463460

Speciale Kermisaanbieding

Hollandse Nieuwe
per stuk 2.50

5 voor l U.""

Jolink

Verhuur

Verhuur & Reparaties

Van
Machines & Gereedschap

Bel voor Info en reserveringen
Ma t/m Do van 17.30-20.00uur

Vr en Zat van 7.30-19.30uur

Tel:0575-442013

Molenweg 6 Baak

Alle rokken
nu 6O% korting

Schröder Mode
Hengelo Gld.

Speciaalzaak
in groenten en fruit

c

Klein
Westland

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

Rauwkostreclame:
IJsberg salade
of Hengelse mix
100 gram 0.98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Struik bleekselderij

per stuk 1.25

Pruimen kilo 3.50

vrijdag - zaterdag:

Granny 3 kilo 4.98

Sperciebonen kilo 4.98

Vlaai van de Week

Kermis-
vlaai

ƒ
echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Staatsloten
te koop bij het postagentschap

Spalstraat 17

LAST VAN MUGGEN?

Hoogte 2.50 mtr.
Omtrek 12.00 mtr.

&"

Raadhuisstraat 45 Hengelo GW. Telefoon (OS7S) 46 46 00



<$
cgj Dinsdag 20 juli 1999 hopen wij samen met

<§8 onze kinderen en kleinkinderen ons 55-jarig

$5 huwelijk te vieren.

*$3 Receptie van 19.30 tot 22.00 uur in sportcom-

plex "de Veldhoek", Varsselseweg 55 te

*

Veldhoek.

Jan en Derkjen

Scheffer-Harmsen

c§g Kerkekamp 30,

$8 7255 CP Hengelo Gld
<§3
<§3 Kadotip: ̂

It
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de vele &
felicitaties, die ik mocht ontvangen bij mijn 80e £g>

verjaardag. f&
Het is voor mij een onvergetelijke dag geworden.

Mevr. A. Jamen-Notten $>

$8 De Rusthoek 14, $>
$ 7255 AL Hengelo Gld. *

$ *
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Heden overleed in volle vrede onze lieve en zorgzame

vader, schoonvader en opa

HENDRIK JAN BERENDSEN
weduwnaar van Leida Reindina Hukker

op de leeftijd van 78 jaar

Wij gedenken hem in dankbaarhheid.

Zeist, Ada van Melle-Berendsen
Job van Melle
Wouter
Leotien

Hengelo Gld, Dick Berendsen

Marijke Berendsen-Schuppers

Marlies
Jo-Anne

Hengelo Gld, "De Bleijke", 2 juli 1999.

Correspondentie-adres:

D. Berendsen, Hofstraat 30, 7255 CJ Hengelo Gld.

De begrafenis heeft dinsdag 6 juli j.l. plaatsgehad op

de Algemene Begraafplaats te Hengelo Gld.

Langs deze weg willen wij u allen bedanken voor de

kaarten en vele andere bjijken van medeleven, die wij

van u mochten ontvangen na het overlijden van onze

moeder en oma

MARIA WILHELMINA
DE GIER-BERNS

Uw belangstelling was voor ons een grote steun.

Fam. de Gier

Hengelo Gld, juli 1999.

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 18 juli 10.00 uur W. J. Schot, Vorden
Kindemevendienst

Goede Herder Kapel

Zondag 18 juli 10.15 uur, .ds. E. Noltus
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijzinnig Hervormde Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 17 juli, 19.00 uur, Eucharistieviering

Zondag 18 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 Postel: 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 16 - ZONDAG 18 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 21 juli:
B>A>M> Eijkelkamp, tel. 0575-462262

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-KEIJENBORG

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
Paardenspreekuur:

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: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439
Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317

Tafeltje Dekjer

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 l c, Vorden, tel. 0575-552129
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Steenderen:

J. F. Oltmansstraat 7, Steenderen, tel. 0575-451659

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:

Stationsplein 12, Zelhem, tel. 0314-622151

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur
Ned. Patiëntenver, (afd. Oude 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, tel. 0314-329160.

Gemeente Steenderen en Vorden:
mevr. Haggeman-Withaar, tel. 0575-441351

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie "Jentha"

Voor afspraken tel. 0575-464440 ^

Beatrixlaan 4, Hengelo - Koldeweiweg 2, Keijenborg

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 15.00-17.00 uuren 18.30-20.30 uur

woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur

vrijdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.

maandag t/m zaterdag 10.00-16.00 uur

Openingstijden Wereldwinkel, Raadhuisstraat 4

donderdag 13.30-17.00 uur

vrijdag 10.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur

zaterdag 10.00-12.30 uur

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.

ledere eerste maandagavond van de maand vanaf 19.00 uur kunnen

mensen goede gebruikte kleding inleveren op het volgende adres:
Fam. Dinkelman, Beijerinkdijk l in Hengelo Gld.

Woningcorporatie "de Stiepel"

Dr. Grashuistraat 8, 7021 CL, Zelhem.

Het kantoor is geopend: 8.30 tot 12.30 uur en 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

B.H.'s en slips
nu v.a. 10.--

Schröder Mode
Hengelo Gld.

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

Erkend rayonmonteur Candy Ned.
Candy voor Wassen Koelen Koken

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.



Grote demonstratie

van de pony- en hondenclub in

Hengelo Gld

In het kader van de doe-aktiviteiten van VVV

Hengelo Gld zullen de ponyclub Hengelo en de

hondenvereniging de Noordink op woensdag-

avond 21 juli a.s. een grote demonstratie verzor-

gen.

Om 19.30 uur zullen genoemde verenigingen die

beiden erg aktief zijn, op het evenemententerrein

de Hietmaat aan de Zelhemseweg te Hengelo Gld,

hun kunnen tonen. Tijidens deze demonstraties zal

het publiek van deskundig commentaar worden

voorzien.

Beide verenigingen reageerden enthousiast op het

verzoek van VVV om de demonstraties te verzor-

gen. Ponyclub Hengelo vierde onlangs het 40-

jarig jubileum met een groot concours om de

Gelderse kampioenschappen en de hondenvereni-

ging de Noordink (een Duitse herderclub) is al

meer dan 20 jaar aktief in Hengelo Gld.

Het optreden van beide verenigingen belooft iets

moois te worden en in de kantine van het nieuwe

gebouw van de Kon. Harm. Concordia op de

Hietmaat kan het publiek dat hopenlijk in grote

getale komt, zich van een consumptie voorzien

VVV Hengelo Gld, de ponyclub Hengelo en hon-

dervereniging de Noordink heten u van harte wel-

kom.

Hieronder geeft de ponyclub uitleg van

de aktiviteiten die zij ontplooien.
Met de Gelderse kampioenschappen net achter
de rug, wat een grote happening was, bereiden
wij ons nu voor op de volgende aktiviteit.
Ponyclub Hengelo zal een demonstratie ver-
zorgen op het terrein de Hietmaat in het pro-
gramma van de VVV aktiviteiten, met een
proef van onze viertallen die ook aan de
Gelderse kampioenschappen hebben deelge-
nomen. Ook zal het springen en een caroussel-
nummer worden getoond door zoveel moge-
lijk leden van de ponyclub. Zoals gezegd viert
de club haar 40-jarig jubileum en hierin pas-
sen deze aktiviteiten. Wat 40 jaar geleden
begon als de Shetlandruiters met hun kleine
pony's, die voornamelijk demonstraties ver-
zorgden, is het nu uitgegroeid tot een club met
goede prestaties en combinaties die op lande-
lijk .niveau heel goed meedoen.
Nog een tip voor kinderen die belangstelling
hebben voor onze ponyclub. Kom gerust kij-
ken op ons oefenterrein aan de Banninkstraat,
waar iedere woensdagavond en zaterdagmor-
gen les wordt gegeven en spreek daar de men-
sen die er zijn gerust aan; zij zullen alles ver-
tellen over de ponyclub.

VVV Hengelo Gld

komt met wandelroute Varsselroute.
Negen lokale wandelommetjes in de
Achterhoek gerealiseerd
Sinds 30 juni beschikt de Achterhoek over
negen nieuwe bewegwijzerde wandelroutes.
De routes zijn gemarkeerd met de zeshoekige
ANWB-bordjes en variëren in lengte van 5 tot
18 kilometer. Sommige routes sluiten op
elkaar aan, zodat langere lussen kunnen wor-
den afgelegd. Van ieder wandelommetje is
een routebeschrijving uitgegeven en bij de
startplaatsen staat een informatiepaneel. De
routes lopen allemaal door het afwisselende
coulissenlandschap van de Graafschap en
voeren door natuurgebieden en buurtschap-
pen, langs beken, boerderijen en landhuizen.
In de routebeschrijvingen is het tracé ingete-
kend op kaart en wordt informatie gegeven
over de bezienswaardigheden
Wandelproject de Graafschap

De routes zijn tot stand gekomen op initiatief
van het Rekreatieschap Achterhoek-Liemers
en Streek VVV Achterhoek in samenwerking
met de ANWB en de plaatselijke^VVV's
Gorssel, Hengelo Gld, Lochem-Laren-
Barchem, Ruurlo, Vorden en Zutphen. Ze
maken onderdeel uit van het wandelproject
De Graafschap, uitgevoerd met steun van
Waardevol Cultuurlandschap De Graafschap.
Sinds 30 juni hebben wij in Hengelo Gld de
"VARSSELROUTE'. Deze bewegwijzerde
wandeling heeft een lengte van 10 km en kan
tot de helft ingekort worden.
De Varsselroute begint op de zevensprong
tegenover Huize Zelle en is bewegwijzerd
met zeshoekige ANWB-bordjes.
Meer informatie en een routebeschrijving is te
verkrijgen aan de balie op het V V V-kantoor
aan de Kervelseweg te Hengelo Gld.

Aad Loonen en Herman Eskes oprichters

van de Duitse Herder vereniging De Noordink
De Duitse Herder vereniging De Noordink is al meer dan 20 jaar aktief
in de gemeente Hengelo Gld.
Als kringgroep is De Noordink aangesloten bij de VDH (vereniging
van fokkers en liefhebbers van Duitse herdershonden).
De VDH is als rasvereniging erkend door de Raad van Beheer in
Nederland. Binnen de VDH kan de hondensport als africhting, kyno-
logie of behendigheid worden beoefend.
De Noordink houdt zich in hoofdzaak bezig met de africhting. Dit
houdt in dat er wordt getraind op speuren, appel en pakwerk.
Door de VDH worden toelatingseisen gesteld waaraan de honden in
een examen of fokgeschiktheid moeten voldoen. Hierbij zijn normen
gesteld op het gebied van gezondheid, exterieur (kynologie), gebruiks-
geschiktheid en karakter.
Zo zal elke hond voorafgaand aan een africhtings-examen een pro-
gramma moeten afleggen waarbij de hond wordt getest op sociaal
gedrag naar vreemde mensen en andere honden.
Op deze wijze wordt een basis gelegd voor een verantwoorde inzet van
fokgeschikte Duitse Herders.
Tijdens de demonstratie woensdag 21 juli a.s. op de Hietmaat zullen
een aantal oefeningen worden getoond op het gebied van appel en pak-
werk
Wilt u zien hoe er getraind wordt, dan kunt u op de woensdagavond
of de zondagmorgen een bezoek brengen aan het clubterrein aan de

Zelhemseweg 44 te Hengelo Gld



WINRELMAN
J;St. Janstraat 3, Keyenborg, Telefoon 0575-461267

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

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

Wegens de kermis is onze win-
kel in Hengelo gesloten op

woensdag 14 juli de gehele dag
• en op zaterdag 17 juli vanaf

12.30 uur.

'ij wensen u een prettige kermis toe,

DE 1SPANNEVOGE
M C U B t: L - K N T A P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2, 7255 DH Hengelo Gld,
Tel. (0575)461484

KIJK VEILIG NAAR

DE ZONS-

VERDUISTERING!

Bekijk de zonsverduistering op 11 augustus alléén

met de noodzakelijke bescherming van uw ogen. Bij

aankoop van een bril met glazen van Essilor. de

makers van Varilux, ontvangt u GRATIS

een speciale zonsverduisteringsbril.

Gegarandeerd veilig! CSSILOR

Uw Essilor specialist:

J U W E L I E R - O P T I C I E N
SfMtotTMl 18 H«og«k> GW TéMoon (0675) 46 13 74

Alle konfektie
nu sterk afgeprijsd

Schröder Mode
Hengelo Gld.

Trouwringen
volgens jouw
eigen smaak

I W E L I E R - O P T I C l t N

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461424

„Marktzicht
Bleekstraat 3 - HENGELO GLD

Zaterdag 17 juli

GROOT

DANSFESTIJN
met ASSORTI
Extra attractie
spetterend optreden van

HENK
WIJNGAARD
Aanvang 21.00 uur
Toegangsprijs f 12.50
Kaarten in voorverkoop

Op = Op

Zondag 18 juli
prijsuitreiking na de optocht

met muziek van ASSORTI

café - bar - zaal

WOLBRINK
Wij wensen u prettige kermisdagen

/D
BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

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

Restanten

broeken
MAC - B.C. - Kenny's

169.96 139.96 UU 99.95

Schröder Mode
Hengelo Gld.

In verband met de kermis zijn
wij zaterdag 17 juli na 12.30 uur
en maandag 19 juli

de gehele dag gesloten.

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 • Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

Wij hebben vakantie

van 19 juli
t.e.m. 10 aug.

Slagerij Stapelbroek
Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 461258

Van eigen slacht naar toonbank



KERMIS IN HENGELO GLD, EEN GROOT FEEST
Van woensdag 14 t.e.m. zondag 18 juli barst
het feestgedruis weer in volle hevigheid los,
want dan is het Hengelose kermis en dat wordt
weer wat. Het begint al op dinsdagavond als in
café Wolbrink aan de Bleekstraat weer het
nummertje trekken is voor de volgorde bij het
jaarlijkse vogelschieten. Woensdagmorgen
begint de grote kermismarkt en zijn er op de
Hietmaat de grote keuringen, georganiseerd
door de Marktvereniging. In het dorp, op de
markt en in de plaatselijke horecagelegenhe-
den komen dan de inwoners en oud-inwoners
van Hengelo Gld elkaar tegen en wordt op de
ontmoeting een borrel gedronken. De woens-
dag van de kermis is het een soort traditie dat
met de markt vele oud-Hengeloërs terugko-
men om elkaar weer te ontmoeten.
In verschillende horecagelegenheden is er
stemmingsmuziek
's Avonds organiseert de schutterij Eendacht
Maakt Macht met mederwerking van Hamove
de spectaculaire stratenraces in de Spalstraat.
Vanaf 19.00 uur daveren de motoren dan over
het parcours, met start bij hotel Leemreis. Voor
het jaarlijks in grote getale opkomende
publiek is het pure nostalgie de
BSA's, Matchlessen, BMW's, Ducati's,

Velocettes en andere merken met elkaar te zien
strijden voor de overwinning. De prijsuitrei-
king van dit grote spektakel is in zaal
Wolbrink na afloop van de wedstrijden. Het
publiek bezoekt na de wedstrijden massaal de
kermis en het is dan altijd bijzonder gezellig in
het dorp. In zaal Wolbrink verzorgt Assori de
muziek en bij Egelantier treden de hele dag
The Cherry's op, terwijl in de bruine kroeg van
de Zwaan Bakkerij Manschot er ongetwijfeld
de stemming in zal krijgen.
Vrijdagavond wordt in de Bleekstraat een
palingrokerijconcours gehouden, waarbij na
afloop van de keuring de paling bij de ver-
schillende stands gewoon te koop is. Was
anders zaterdagsmorgens het ringsteken, nu
heeft de schutterij het ringsteken voor dames
en heren verplaatst naar de vrijdagavond. Let
u hier goed op, want sinds jaar en dag dag was
het ringsteken op zaterdagmorgen.
Zaterdagsmiddags is er dan het vogelschieten
op het terrein van de ijsver. Steintjesweide aan
de Deijenborgsestraat. Het is altijd spannend
wie er in slaagt de vogel van zijn plaats te
schieten en de titel koning en koningin in de
wacht te slepen. Velen doen hier dan ook aan
mee.

Zaterdagsavonds is er bij de Egelantier een
optreden van The Old Firn een band die Ierse
folkmuziek brengt. B ar-discotheek de Zwaan
pakt uit met zeer bekende grandioze tuinfeest
met barbecue. De succesvolle formatie Train
Band zal zeker voor grote stemming zorgen.
Zaal Wolbrink heeft een groot dansfestijn met
Assorti en als grote klapper een optreden van
de zingende trucker Henk Wijngaard. Kaarten
hiervoor zijn in voorverkoop, informeer er
naar, want op= op.
's Zondags wordt 's middags de grote ker-
misoptocht gehouden die een grote route door
het dorp trekt. Het is altijd weer een schitte-
rend gezicht dé vele wagens te zien van groe-
pen die zich hebben ingespannen om er iets
van te maken. Ook de kermis mag zich dan in
een grote toeloop verheugen. Kermis in
Hengelo Gld, een groot feest. Een ieder veel
plezier gewenst.

BOEKWEIT, HUTTENTUT

EN KRUIDEN
Dit alles is te vinden in de openbare kruiden-
tuin 't Zunnehöfken in Zelhem.
De werkgroep van de kruidentuin leidt u graag
door de tuin op donderdag 15 juli tussen 10.00
en 11.30 uur.
De werkgroep stelt zich ten doel het promoten
van het kruidengebruik uit lang vervlogen tij-
den. Er staan meer dan 140 verschillende
planten en er wordt u tevens een kruidenhapje
aangeboden.
De tuin is dagelijks vrij toegankelijk en
gemakkelijk te betreden vanwege de verharde
paden, dus ook voor rolstoelgebruikers. Er
staan banken om evt. zittend te genieten van
de geuren en kleuren die de tuin biedt. Even
uitblazen tijdens een wandeling, fiets- of auto-
tochtje.
De tuin is te vinden aan de Piersonstraat naast
het NPB-gebouw. Vanwege de herbouw van
de Rabobank is de kruidentuin vanaf de
Hummeloseweg verscholen achter zand- en
steenhopen.
Hier acher is de kruidentuin

JAARVERGADERING

T.V. KEISLAG

Tijdens de jaarvergadering van de tennisver-
eniging Keislag uit Keijenborg werd conform
de voorwaarden van de destijds uitgegeven
obligatielening 10% van de obligaties uitge-
loot. De uitgelote nummers zijn l - 17 - 35 -
54 - 55 - 60 - 83 - 84 - 95 - 101 - 116 - 125 -
126.
De betreffende obligaties kunnen tegen be
taling worden aangeboden bij de penning-
meester Th. Tankink aan de Past. Thuisstraat
14 te Keijenborg.
Ook bestaat natuurlijk de mogelijkheid het
bedrag te schenken aan de vereniging.

Lekker weg in beeld!
Binnenkort begint de grote vakantie-uittocht

weer. En omdat vakanties (en dagjes uit) de

populairste foto-onderwerpen zijn, volgen hier

praktische tips die een plaats verdienen in elke
vakantiebabage.

Vakantie-filmpjes

De mooiste vakantiefoto's krijgt u met een
ISO200 of ISO400 in uw (compact)camera met

standaardlens. Heeft uw camera een zoomlens,
dan wordt een ISO40 of ISO800 aanbevolen. Deze
extra lichtgevoelige films kunnen grote contrast-
verschillen en zware schaduwen, veroorzaakt door
fel zonlicht, beter overbruggen. En op dagen dat
de zon verstek laat gaan, zorgen ze voor kleuriger
foto's. Koopt u fororolletjes in een Nederlandse
fotozaak, dan bent u verzekerd van vers filmmate-
riaal en kunt u advies vragen welk type film het
meest geschikt is voor uw reisbestemming. Let er
bij een hotel-, auto- of caravanvakantie goed op
dat fotorolletjes niet per ongeluk in de zon liggen
te bakken, want de beste bewaarplaats is een koele
plaats. Op de camping is dat bijv. een fototas of in

noodgevallen de koelbox. Beslaat de buitenkant
van een gekoeld fotorolletje als het weer in de
warmte komt, laat het dan even acclimatiseren
voordat u het in de camera doet

Tips voor vliegvakanties

Steeds meer luchthavens (ook Schiphol) gaan over
op nieuwe apparatuur om ingecheckte ba-
bage beter te kunnen controleren. Als in de baga-
ge films vanaf ISO200 worden verveord, kan de
krachtige scanner in de nieuwe appparatuur een
versluiering veroorzaken., die pas na ontwikkelen
en afdrukken zichtbaar wordt op uw uiteindelijke
foto's. Laat fotorolletjes daarom op elk vliegveld
controleren als handbabage. De appratuur die
hiervoor gebrukt wordt, heeft geen negatief effect
op de fotoresultaten. Ook bij de fotozaak verkrijg-
bare filmsafes bieden een
veilige bescherming

Vakantie=fotowedstrijd

Met mooie foto's van een vakantie of dagje uit
zijn prachtige prijzen te winnen in de grote vakan-
tiefotowedstrijd Lekker weg in beeld. Het prijzen-
pakket heeft een totale waarde van ruim 7.000 gul-
den en tot 31 oktiober 1999 kunnen foto's worden
ingestuurd. Alle informatie over deze fotowed-
strijd vindt u in het magazine Lekker weg, dat u

cadeau krijgt zolang de voorraad strekt bij ca.
1000 fotozaken

Van vakantie tot vakantie gratis fotograferen?

Overweegt u de aanschaf van een nieuw fototoe-
stel? Dan kunt u profiteren van een landelijke

actie. Wie voor 24 juli 1999 een.nieuwe compact-
, spiegelreflex-, APS- of directklaar camera aansh-
caft bij een van de deelnemende fotozaken, komt
in aanmerking voor een jaar lang gratis fotografe-
ren. Elke prijswinnaar kruijgt 200 foto's (incl.
ISO 100 of 200 films, ontwikkelen en afdrukken
op max. 10x15 cm formaat) om van vakantie tot

vakantie gratis te kunnen fotograferen.

Vakantiefototips op www.fotoplaza.nl

Lezers die beschikken over een Internet aanslui-
ting vinden meer vakantiefototips op website
www.fotoplza.nl Op de site vindt u bovendien de
adressen van fotozaken die het magazine Lekker

weg cadeau doen en waar u kans maakt op een jaar
lang gratis fotograferen.

Aan het einde van deze pagina zijn de

meeste ME-patiënten al doodop.

Help zoeken naar de oorzaak. Giro 3 7 3 1 1 1

t.a.v. me fonds te Amsterdam



ROOZEGAARDE
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HENGELO GLD

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.R 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 AFWERKINCSBEDRIJF

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

Friesche St G. W. Ebbers

Hazenhutweg 1 b

Hengelo GId.

Tel. 0575-467225

Heeft voor u vele faciliteiten, zoals

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

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

VISHANDEL

J, H O E K S T R A

EEFDE

TEL. 0575-519771

Ook wij staan op woensdag
14 juli op de kermismarkt in
Hengelo GId.
Onze Kermismarktreklame:

Grote pot ZURE HARING

Geen ƒ 4.- Maar ƒ 3.25

LEEMREIS
uw slijter

In onze slijterij

leuke kermisprijzen
op alle dranken

Fam. Visser-Leemreis
Spalstraat 40 - Tel. 0575-461274

Alle babykleding
nu 20% korting

Schröder Mode
Hengelo GId.

Kermiszaterdag 17 juli zijn
Kapsalon de Barbier tel. 461718

Kapsalon Passchier (Hengelo Gid) tel. 464017

Kapsalon Passchier Keijenborg is geopend

Kapsalon Wuestenenk tel. 461287

Kapsalon Lurvink tel 461264

Kapsalon Memelink tel. 461278

vanaf 12.00 uur gesloten

Wij wensen u prettige kermisdagen

* « » * « » * « » * « » * « » « « * * « * *

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

HENGELOSE EN

KEIJENBORGSE

MIDDENSTANDSVERENIGING

Zaterdagmiddag 17 juli
zijn alle winkels

GESLOTEN
behalve de Super

Wij hebben ALLES
voor de weck + diepvries!!

weckketels

weckglazen

weckringen en klemmen

weck thermometers

diepvrieszakken

diepvriesbakjes

folielasapparaten

diepvrieszaksluiters

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD
VERLICHTING

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
Hengelo GId - Tel. 0575-461215



VVV HENGELO GLD BLIJ MET KOMST ACHTERHOEKS MUSEUM 1940-1945

Als VVV Hengelo Gld zijn wij erg blij met het initiatief voor vestiging van het Achterhoeks

Museum 1940-1945 in het dorp. Dit voegt niet alleen een extra toeristische attractie toe aan

ons werkgebied, maar voorziet tevens in een overdekte attractie bij slecht weer. Wij zullen

daarom als VVV het museum '40-'45 graag bij een ieder, maar bij de toerist in het bijzonder

aanprijzen aan de balie van het VVV kantoor en via ons promotiemateriaal. Wij wensen de

stichting Achterhoeks Museum '40-'45 een goede en bezienswaardige toekomst toe.

Met vriendelijke groet.

Namens het bestuur en de vrijwilligers(sters) van de VVV Hengelo Gld,

F. Atema, Voorzitter.

DE STAND VANZAKEN l.V.M. HET ACHTERHOEKS MUSEUM 1940-1945

Hoe gaat het op dit moment met de voortgang van het museum. Dit is wellicht één van de

meest gestelde vragen aan de diverse bestuursleden in hun omgeving. Wij willen u daarvan

graag op de hoogte houden en dat doen we normaliter via onze nieuwsbrief. Dezewordt een

aantal malen per jaar onder de donateurs verspreid. Met de mogelijkheid die de heer K.

Lubbers van het weekblad De Reclame ons nu biedt met deze pagina, geven we de lezers van

de Reclame graag een keer een kijkje achter de schermen in de hoop dat ze wellicht ook dona-

teur willen worden.

Eind vorig jaar is het bestuur begonnen om een ondernemingsplan te schrijven voor de huis-

vesting van de collectie van het Achterhoeks Museum 1940-1945 in het centrum van Hengelo

Gld. Er is enorm veel tijd en energie geïnvesteerd in dat plan, omdat een dergelijk onderne-

mingsplan een soort geleidebrief is naar de diverse overheidsinstellingen en andere geldvers-

trekkers of subsidiefondsen. Wanneer een instantie, bedrijf of persoon geld in de stichting

investeert hebben ze het recht om te weten hoe en waarvoor het gebruikt gaat worden. Met

deze pagina hoopt het bestuur dan ook vooral particulieren en bedrijven te interesseren in het

museum.

Er is o.a. een aanvraag voor subsidie naar de provincie Gelderland gegaan en dezewordt nu

ondergebracht in een nieuw te vormen fonds binnen de provincie. Dit betekent dat alles

opnieuw moet worden aangevraagd in samenspraak met de gemeente Hengelo Gld. Op zich is

het goed dat er nog steeds een gelegenheid is om een subsidie aan te vragen. Een nadeel is dat

we nu weer een aantal maanden verspeeld hebben en nog langer moeten wachten. Het ziet er

naar uit dat het museum op zijn vroegst eind 1999, maar veel waarschijnlijker pas voorjaar

2000 zal openen. Het is erg jammer, maar /onder financiën kan het bestuur niets beginnen.

Geduld is een schone zaak. De voormalige bakkerij moet hier en daar aangepast worden, te

denken valt daarbij aan vervanging plafond, aanpassing verlichting, een nieuwe toiletgroep,

beveiliging, klimaat apparatuur, enkele nieuwe doorgangen en vele kleine dingen. Sponsors en

donateurs zijn van levensbelang voor het welslagen van onze plannen en het bestuur hoopt dat

alle belangstelling, die er altijd vanuit de bevolking is getoond, ook wordt omgezet in aanmel-

dingen voor donateur of sponsor. Donateur bent u al vanaf f 25.— per jaar. U mag uw bijdra-

ge overmaken op Rabobanknr. 3274.44.312 of Postbanknr. 1315569. Beide t.n.v. Stichting

Achterhoeks Mus'eum 1940-1945 te Hengelo Gld onder vermelding van donateur 1999. U

krijgt dan vanzelf bericht en een nieuwsbrief. Voor informatie m.b.t. sponsoring kunt u contact

opnemen met J. Kreunen, tel. 0575-463942.

Het bestuur dankt u voor de aandacht en ziet uw reacties graag tegemoet.

HET BESTUUR VAN DE STICHTING ACHTERHOEKS MUSEUM 1940-1945

v.l.n.r.: K. (Janssen, P. Harmens, J. Kreunen, W. Hermans, A. Zilvold

De Stichting Achterhoeks Museum 1940-1945 te Hengelo Gld heeft sinds het najaar van 1998

een geheel vernieuwd bestuur. Er is gekozen voor een breed opgezette leiding van de stichting.

De diverse bestuursleden hebben ieder hun eigen specialisatie en zijn daardoor goed toegerust

voor hun taak. De voorzitter is nu Paul Harmens (35 jaar) uit Zwolle. Hij zit al een aantal jaren

in het bestuur en is tevens de oprichter van de collectie Zwolle 18940-1945. Zijn daarin inge-

brachte verzameling documenten is vooral gericht op Zwolle, maar is daarnaast één van de

grootste en meest complete collecties op het gebied van het verzet en de falsificatie in

Nederland in de oorlog.

De secretaris is Willy Hermans (42 jaar) uit Hengelo Gld, die in het verleden de Hengelose

voetbalfanaten "alle hoeken van het veld" liet zien. Als auteur en amateur archivaris met

grote interesse voor de Tweede Wereldoorlog een uitermate geschikte secretaris..

Voor de financiën is Arthur Zilvold (39 jaar) uit Hengelo Gld verantwoordelijk. Als krediet-

analist bij de Rabobank een specialist op zijn terrein.

Voor het behoud en beheer van de verzameling is Kristian Garssen (26 jaar) uit Joppe (Gorssel)

de aangewezen man. Hij heeft zijn studie voor Museoloog aan de Reinwardt Acedemie te

Amsterdam met succes gevolgd en is dus gediplomeerd medewerker.

Het vijfde en laatstebestuurslid is Jean Kreunen (35 jaar) uit Hengelo Gld. Grondlegger van de

collectie en oprichter van de Stichting Achterhoeks Museum 1940-1945. Hij is verantwoorde-

lijk voor de inrichting van het museum en verzorgt de public relations.

Tenslotte wil het bestuur Fred Hofman noemen die als onafhankelijk adviseur tijdens het

maken van het ondernemingsplan veel heeft betekend en hopenlijk nog betekenen zal in de

toekomst. Een groep enthousiaste mensen die zich in willen zetten voor het museum.

HET ONTSTAAN EN DE PLANNEN VOOR DE TOEKOMST

Jean Kreunen heeft in de loop der jaren een grote collectie met materialen uit de oorlog ver-

zameld. Een collectie die het waard is om in een permanente expositie gepresenteerd te wor-

den. Daartoe wil het bestuur de voormalige bakkerij Kreunen verbouwen. In het museum

komen dan diorama's, vitrines en andere presentatiemiddelen om een en ander te exposeren.

Deze opzet was in vorige jaren al een groot succes toen het museum tijdelijk gevestigd was in

het oude AH pand van Wansink.

Daarnaast zijn er plannen voor wisselexposities, tijdelijke tentoonstellingen één of twee eve-

nementen per jaar. Ook leskoffers en lesbrieven voor scholen staan op het verlanglijstje. De

kelder terugbrengen in de staat van een authentieke luchtschuilkelder is een project wat bij vol-

doende financiële middelen zal worden gerealiseerd. Op het gebied van documentatie zijn er

ideeën voor een bibliotheek, publikaties, archiefvorming en interviews. Dit alles met betrek-

king tot de oorlog zoals die in Hengelo en de Achterhoek beleefd werd. Hoofdzaak blijft uiter-

aard de collectie zelf, die verder uitgebreid en verbeterd zal worden. Zodat Hengelo een cul-

turele trekpleister van formaat binnen de grenzen krijgt. Alle plannen van het bestuur zijn uit-

sluitend te realiseren met de steun van de hele Hengelose bevolking en steun uit de regio.

Zonder vrijwilligers op allerlei gebied en zonder donateurs kunnen wij het ook niet.

WOLBORGH PROJECTONTWIKKELING B.V. SPONSORT MUSEUM 1940-1945

Gerrit Hulshoff, directeur van Wolborgh projectontwikkeling, overhandigt de cheque

van f 5000.— aan bestuurslid'Jean Kreunen van het Achterhoeks Museum 1940-1945.

Het bestuur van de stichting was buitengewoon verrast toe de heer G. Hulshoff van Wolborgh

projectontwikkeling te kennen gaf het Achterhoeks Museum 1940-1945 financieel te willen

steunen. Een dergelijke sponrttane reactie is een geweldige stimulans voor het bestuur om de

schouders er nog eens extra onder te zetten. G. Hulshoff legt uit wat Wolborgh heeft doen

besluiten om het museum 1940-1945 te kiezen: Normaal zijn we zeer spaarzaam in het vers-

trekken van sponsorgelden, maar voor het museum hebben de volgende motivatie:

* de waardering en bewondering voor de onuitputtelijke inzet en energie die het bestuur van

het museum en dhr. J. Kreunen in het bijzonder, in de afgelopen jaren aan de dag heeft

gelegd om haar ideaal te verwezenlijken.

* de gemeente Hengelo Gld op het gebied van recreatie en cultuur zeker gebaat is bj een inte-

ressante trekpleister waarmee, evenals reeds bestaandeattracties, misschien landelijke bekend-

heid gehaald wordt.

* het museum juist door haar specifieke regionale collectie een duidelijke aanvulling geeft op

de bestaande musea die de jaren '40-'45 meer vanuit landelijk oogpunt bezien.

* een aanzet geven voor andere bedrijven om een breder financieel draagvlak te creëren.

* Hengelo Gld over een museum kan beschikken dat de herinnering aan de gebeurtenissen in

de Achterhoek in de jaren '40-'45 in stand houdt.

Wij wensen het bestuur alle succes toe.

Met vriendelijke groeten, G. I. Hulshoff, directeur

WIE O WIE

heeft nog spullen, documenten of andere dingen uit de oorlog.

Het maakt niet uit in wat voor staat het verkeert, maar gooi niets

weg en laat het ons gebruiken in de collectie.

Vraag vrijblijvend informatie en we komen graag even bij u

langs zonder verplichtingen.

Bel collectiebeheerder Jean Kreunen, 0575-463942,

Marktstraat 6, 7255 CA Hengelo Gld.

Het bestuur van de Stichting Achterhoeks Museum 1940-12945 kan u

deze pagina aanbieden dankzij de medewerking van weekblad:

De Reclame van drukkerij Wolters te Hengelo Gld.

STEUN HET ACHTERHOEKS MUSEUM 1940-1945,

WORDT DONATEUR!!

Rabobanknr. 3274.44.312 of Postbank nr. 1315568, al vanaf f 25.-
t.n.v. Stichting Achterhoeks Museum 1940-12945 te Hengelo Gld.



Fietsvakantiewinkel te Woerden:

Waar een weg is, 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 wi ls . Je kunt overal f ie t -

sen. Nederland is misschien k l e i n , maar

voor f ietsers ont /e l tend groot. Er is /o

veel te / ien."

De medewerkers van de F i e t s v a k a n t i e -

w i n k e l hebben veel kenn is van /aken en

verdiepen /ich graag in de wensen van de

eens d i ch t e rb i j te gaan fietsen. Denemar-

ken is bijvoorbeeld ideaal voor ge/ innen.

Maar Drenthe is ook heel mooi."

Tips voor avonturiers
Populaire fietsbestemmingen /.i j n Frank

r i j k . net Verre Oosten. Aus t ra l i ë , Nieuw-

/.eeland. /u id-Afr ika en C'uha. "Minder

"Mensen hebben na afloop van een fiets-

vakant ie a l t i j d verhalen te vertellen. Zelfs

pech kan uiteindelijk een hoogtepunt blij-

ken te /.ijn. Verhalen over fietsvakanties

werken aanstekel i jk." Aan het woord is

(!i jsbert Valstar. oprichter en directeur van

de Fietsvakantiewinkel. Alle kennis over

fielsvakanties is gebundeld in één kantoor,

de vestiging te Woerden. Klanten komen

uit het gehele Nederlandse-taalgebied, van

Roodeschool tot Brugge. "Vroeger fiet-

sten alleen fanatiekelingen en alternatie-

velingen, die als uitslovers werden ge/ien.

Tegenwoordig fietsen mensen van al ler-

lei achtergronden en inkomensklassen, met

als overeenkomst de wens om met enige

inspanning buiten te zijn."

Fietsen op maat
"We bieden heel verschillende vakanties

aan. Sommige mensen willen 40 kilome-

ter per dag fietsen, terwijl andere 150 kilo-

meter aan kunnen. Niet iedereen wil

kamperen, daarom /ijn er ook tochten

waarbij je overnacht in hotels en de bagage

nagebracht wordt. Naast groepsreizen kun

je (X)k individueel 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 kle ine kinderen raden we aan eerst

Toercomfort van top tot teen De leukste routes in
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 altijd vrij van ongemakken \'(x>r de fiet-

ser. Wereldfietser Frank van Rijn 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 (K)k onze eigen westenwind kan er wat

v a n ' Fn de typisch Nederlandse combinatie

van een laagstaande zon en een vochtig glim-

mend wegdek wil het zicht op mcdcwcgge

bruikers ook nog wel eens ontnemen. Met

een goede zonnebril houdt u uw bl ik scherp.

Hi / i j n fraaie en dynamische mixlellen in de

handel , die reken ing houden met omstan-

digheden die fietsers tegenkomen, bijvoor

beeld van de merken Br iko en Prosim.

Fietsschoenen
Houdt u van een s t ev ige f ie t s toch t . ' Doe

uzel f een plezier met speciale fietsschoe-

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 Reisroute, 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-Span je moet u

nogal eens een 'colletje' tackelen.

• Beschikt u na deze reis over ijzeren

kuitspieren. dan kunt u zich (Kik nog

aan de Zwitserse bergen wagen. In

de drie delen van Veloland Schweiz

(ui tgegeven door Werd) s taan in

totaal negen langeafstandsroutes

door Zwitser land. Compleet met

informatie over accommodatie,

fiets verhuurders, alternatieven voor

mountainbikers en natuurl i jk: s i i j -

gingspercentages.

• Voor wie de vix>rkeur geeft aan pasta

boven raclette: met het tweedelige

'Fietsen naar Toscane" (van Hans

Reitsma, uitgever Pirola) fietst u hele-

maal van Amsterdam naar Florence.

nen! Stevig doortrappen belast benen en

voeten behoorlijk. Dat geldt vooral voor

wielrenners en mountainbikers. die hoge

snelheden, dus een maximale pedaalslag

nastreven. Een stevige zool verdeelt de trap-

inz.et over het hele zooloppervlak.

Shimano's assortiment fietsschoenen en -

pedalen is ontworpen voor een optimale

krachtoverbrenging. Alle modellen zijn uit-

gerust met het SPD-systeem. Met een sim-

pele d r u k - of draaibeweging van de voet

k l ik t u het plaat je , dat ver /onken is in de

zool, in het pedaal vast. En vice versa. zodat

u bij een noodstop direct weer met beide

benen op de grond staat. Alle schoenen z i j n

s tevig waar ondersteuning nodig is en soe-

pel waar bewegingsvr i jhe id is vereist. Ver-

ru i l t u t i j d e n s een toer de pedalen nog wel

eens voor de henenwagen? Dan k u n t u kie-

zen voor een algemene sport- of vrijeti jds-

schoen ui t het S h i m a n o - a s s o r t i m c n t . Dit

assortiment be\at name l i j k , naast specifieke

lielsschoenen. modellen met een ui ts tekende

pasvorm, die geheel z i jn toegesneden tip

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',

(uitgave 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 (u i tg .

B&S) een aanrader. Langs oude

Hanzesteden in het Oosten en de

parels van Hollands glorie in het

Westen.

• I-.e n alternatieve Ronde van Vlaan-

deren fietsen kan ook. De 'Vlaan-

deren Fietsroute' (Uitg. GR-Paden)

is een Topogids van een 750 kilo-

meter lange bcwegwij/erde fiets-

route door het 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'!

te hoeven denken, schakelt u naar de ju i s te

v e r s n e l l i n g . Het systeem w e r k t precies

/oals u logischerwijs zou verwachten.

Op/oek naar zorgeloos fietscomfort? Dan

isde Aulo-D iets voorn! Deze ve r sne l l i ng

wordt ook wel de 'automaat onder tic fiet-

sen' genoemd. Dank / i j geavanceerde tech-

nieken 'weet' de automaat voortdurend hoc

snel u fietst en schakel t automat isch opeen

lichtere of zwaardere versnelling over als

de omstandigheden dal vere i sen . Zodat LI

a l t i j d met de minste inspanning de meeste

snelheid k u n t maken, l ' i t e r aa rd heeft de

Auto-D ix>k een stand VUM- handmatig scha-

kelen, dus u heeft altijd de keuze. Heel han-

dig is de speciale 'parkeers tand ' van de

Auto-D, die de f iets blokkeert zodat nie-

mand er onverhoeds mee weg kan rijden.

Bedieningsgemak staal centraal bi jdcTap-

Firc shifter van Shimano. Zonder erbij na

B e k l i m m i n g e n die normaal gesproken te

voet worden afgelegd, / i jn tegenwoordig

te 'betrappen' voor iedereen die overeen

vlegakange v e r s n e l l i n g beschikt . Van de

/even t a n d w i e i e n is er een speciaal

geschikt voor heel trage k l imsne lhcdcn .

De MegaRange wordt dan ook wel ver-

geleken met een 4WD in / ' n tcrreinver-

snelling.

Informeer hij tic gfspeciitliseenle \'<ik-
liandelaar iituir t/c:c /ïel\ondcrde/cn. hij-
vooii'ffld hij lift Shiiiiiino Service ( 'entre
/'//' u in tic hinii'l.

druk bezocht, maar zeker de jnoeitc waard,

zijn de Spaanse Pyreneeën. Die zijn veel

ruiger, mooier en rustiger dan de Franse

Pyreneeën. Terwijl het praktisch om de

hoek is", lacht Gijshert Valstar, en vervolgt

enthousiast: "Noorwegen is ook schitte-

rend en met een goedkoop vliegticket ben

je er zo. Een andere aanrader is het Ei fe l

gebied, waar je al na een halve dag rijden

aankomt. Voor mooie landschappen hoef

je dus niet per se ver te rei/en."

Eigen fiets heeft de voorkeur
De medewerkers van de Fietsvakantie-

winkel raden mensen aan om bij voorkeur

de eigen f ie t s mee te nemen. "Zeker als

je een goede f ie ts hebt met de j u i s t e ver-

s n e l l i n g e n voor dat gebied. Als je er ecu

huur t in een ander land. bestaat a l t i j d de

kans dat deze minder lekker z i t of het ver-

keerde frame heelt. In zu ide l i jke landen

bijvoorbeeld, zijn de framematcn veel klei-

ner dan bij ons. Ook een dure f ie t s kun je

genis t meenemen, w a n t we k u n n e n een

speciale f i e t sve rzekermg a f s l u i t e n voor

zowel schade als d iefs ta l onderweg of t i j -

dens het transport. Een goede fiets is /eer

belangri jk: het fietsen zelf moet zo min

mogel i jk energie kosten zodat je zo veel

mogeli jk k u n t genieten van a l les om je

heen."

l-ifts\'dkiintif\\inkcl, Spoorlaan 19,

. 3455 AH WOERDEN. Nederland

tel. +31 (Ü)34N42 l H 44.

TIP!
De Fietsideeënkaart 1999
Wilt u :e(f één- ofnieerdaa^se l'iet\ron
te.\ plannen voorde mooie we f kenden en

vakantiedagen die >/<>, s ' '" '"'' verschiet
HxtH'n'.' Slapt u dan naar het diditMhij-
:ijnde VVV- of ANWH-loket.
Datir koopt u de l-'ictsidcccnkaarl

IWV - 20M (f 5,95), met een overwicht

van alle bewegwijzerde fietsroutes in
Nederland. Ook kunt u le:en over de ver-

schillende overnachtingsmogf lijkheden,

van tnkkershutten tot jenxdherheri;cn.
De kaart wordt uit^e^cven door Stichting

l Duidelijk l- ielsplatform

fineer informatie: +31 (0)33 4653656).

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!

Fr z i jn complete fietslassensets in de han

del . d ie a l l e p l e k k e n van de f i e t s b e n u t -

ten. F.en set bestaat doorgaans uit achter

tass . -n , een s t u u r - en een /ade l tas . Zorg

b i j het i n p a k k e n dat het gewicht ge l i j ke

l i j k verdeeld is over de l i n k e r - en rech-

terachlertas. De gewichtsverdel ing tussen

voor en a c h t e r z i j d e v e r d i e n t ook en ige

a a n d a c h t . Vooral kampeerders moeien

op le t t en dat de achterz i jde n ie t zo / w a a r

word t belast dat het voorwiel g e m a k k e

l i j k omhoog komt . Verdeel in da t g e v a l

/ware onderdelen /oals t e n t h a r i n g e n en

stokken over de fietstassen van uw mede

reizigers).

(ioede tassen z i j n gemaakt \ a n sic

licht mater iaa 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 b u i t j e . Shimano lever t

onder andere een comple te set van het

merk Pro. die aan de/e k e n m e r k e n v o l -

doet. De tassen z i j n /war t , waardooi ze

er niet meteen smoezelig u i t / i c n na de

eerste de besie modderplas. Vanwege de

reflecterende s t r ips / i j n de tassen toch

goed z ich tbaar voor mcdt-weggcbruikcrs

Fe n zadeltas mag e igen l i jk op geen enkele

f ie ts on tb reken : het is b i j u i t s t e k de p laa t s

om een i c p a i a l i c s c l j e m op te bergen. In

de s lui i r tasscn k u n t u andere /aken k w i j t ,

die ei onderweg bij de hand wi l t hebben.

Denk aan proviand, een routebeschi ï jv ing

en een e x t r a slot. Zorg dat a l l e spu l len die

u ondetAvcü nodiü heef t , in de k l e i n e las

sen of in z i j v a k k e n z i j n opgeborgen. Bij-

voorbeeld: een e x t r a t r u i of r e g e n j a c k ,

p r o v i a n d , r o u t e k a a r t e n . / onneb iando l i e

en zonnebr i l . Waardevolle spu l l en (por-

temonnee, papieren en camera) worden

bij voorkeur op hel l i j f gedragen. Fn voor

degenen d ie con tac t w i l l e n houden met

het t h u i s f r o n t : er z i j n speciale ( i S M bags

verkr i jgbaar , die je aan de / i t b u i s be\es

l ig t .

TIP:

/•.'<•// goede voorbereiding is het
halve werk!

In het Handhoek iictsvakannc\ deel l

(van BurtAartleina. uiii;ei;e\-en dooi (>/>
l'ad/ANWH). vindt u tdlfs wul n moet
\\eten «in van c c n onhc:oi'xdc /iei\\n

kanlie Ie kunnen i;enieleii.

Fietsarrangementen:

van hotel naar hotel

( Jeen / in in gezeul met bagage?

(ioklcn Tulip Hotels heeft maai

l ie fs t dertig fielsarrangcmcnten

samengesteld. Fr zijn een aantal

mooie routes opgesteld, waarbij u

van hotel naar hotel f i e t s t . De

bagage woul t gra l i s nagebracht.

Voor meer informatie:

+31 < 0 ) 8 ( M ) U 2 2 7 7 I I .


