
Denkt u wél
aan de buren?

gemarineerd satévlees
bij 500 gr. bakje satésaus gratis, 100 gr.

4 pepersteaks

Nasi of Bami 500 gram

?5

10go

4?s

zomerduo snijworst, gegrilde
kipfilet, (l00gr. persoon), samen

Wij staan op de broderie

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:

SCHOÜDERKARBOJVADE 500 gram 4.95

MALSE VARKENSLAPPEN 500 gram 4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

V I D E O T H E E K

V O R D E N

Burg. Galleestraat 44

VORDEN

Tel. 0575-553640

Voor al uw

films en computerspelletjes

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Spalstraat 17, 7155 AB Hengelo (Gld.), Telefoon (0575) 46 17 7

Register V|kbekwaani Optici

Dinsdag 10 augustus zijn wij weer

GEOPEND

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 13 74

WIJ staan op

de l?raden'e

zondag 15 aug,

Vlaai van de Week

Aardbel de
luxe vlaai
ƒ10,-
echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Beste mensen,

Per l augustus 1999 heb ik de leiding van Kapsalon

Lurvink overgedragen aan Dianne Roordink.

Dit wegens een andere baan elders.

Ter gelegenheid hiervan geven wij een afscheids-

welkomsreceptie op zaterdag 14 augustus van

14.00 tot 17.30 uur in onze kapsalon.

U kunt hier ook kennismaken met de nieuwe

eigenaresse.

Graag tot ziens!

Groetjes van Gerard Lurvink en Dianne Roordink

7255 DH Hengelo Gld., Ruurloseweg 16.

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 kunnerTwij
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) 46 16 55 - Fax (0575) 46 11 90

REGELINK'S SPECIAALZAAK

Raadhuisstraat 40 - 7255 BN Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 47 65 - Fax (0575) 46 11 90

ERKEND SCHILDERS-

EN AFWERKINGSBEDRIJF

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.
Tel: (0575)461054

dinsdag - woensdag - donderdag:

Mooie zomerappels, 3 kilo 6.98

10 grote nektarina 3.98

vrijdag - zaterdag:

Baal frieslander aardappels,

10 kilo 1.98
Zoete pruimen, 1 kilo 5.98



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van
onze zoon en broertje

ĴO J M!r

$3 &
THOMAS

* T*. n *cto Thomas Theodorus ^

<§8 *
$2 Thomas is geboren op 2 augustus 1999. £&

$ *
2 Paul, Esther
c£g Jasper en Eline Mokkink gg,
c§3 Kreunenskamp 6, $>

* 7255 WD Hengelo Gld. Sg>
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^ Langs deze weg wil ik een ieder hartelijk danken gg,
$2 voor de vele felicitaties, kaarten en kado's die ik $£>
$8 mocht ontvangen bij mijn 50e verjaardag. $&
4fe SföHet was voor mij een onvergetelijke dag.

Harry Hendriks

jag Hengelo Gld., augustus 1999 ga,

* *
OO CO öö CO CO OO OO CO CO CO CQ CO CQ Cü CO CC 03 CQ Co CO CC CQ CO CO

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

500 gram verse worst 4.98

4 varkensschnitzels 10."
natureel of gepaneerd

100 gram wijncervelaat 1.98

Op de Hengelose braderie
zijn wij aanwezig.

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461301

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 15 aug. 10.00 uur ds. A.B. Elbert, Kindernevendienst
Goede Herder Kapel

Zondag 15 aug. 10.15 uur, ds. I. de Jong (z)
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijzinnig Hervormde Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 14 aug. 19.00 uur, Eucharistieviering
Zondag 15 aug. 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 (in de praktijk van de dienstdoende arts);
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 13- ZONDAG 15 AUG.
dr. J. Koning, tel. 0575-461266

Avond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende mor-
gen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262
Dinsdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266
Woensdag 18 aug. dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277
Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 0575-461010
Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00 tot 18.00 uur, za., zo.,
feestdagen 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend en op feest-
dagen, buiten de openingstijden om 17.30 uur inleveren.
Buiten de bovengenoemde openingstijden dient u voor spoed-
recepten bij de apotheek aan te bellen. De dienstdoende persoon
neemt dan via de intercom (naast de deurbel) contact met u op.
Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.
Diëtiste: iedere donderdag van 14.00-16.00 uur.

DIERENKLINIEK HENGELO-KELJENBORG
A. R. J. van Ingen - H. J. Ormel - H. G. Salomons

Kampstraat 2 - 7255 XC Hengelo Gld. - tel. 0575-461420
Spoedgevallen: tel. 0575-461420
u \ \o rd i a l t i j d 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
Paardcnspreekuur:
maandag 19.00-20.00 uur en op afspraak
Dicrenapotheek:
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: M w. 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: M w. 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 Usselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging in de
gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel
(dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 0313-421025, 0314-341275 of
(maandag t.e.m. vrijdag) 0314-326796.
Vrijwillige Thuiszorg, tel. 0314-335000, dagelijks van 9.00-10.00 uur en
van 18.30-19.30 uur en 24 uur per dag bereikbaar op nr. 06-52957677

Verloskundigen:
Gemeente Hengelo Gld:
Maatschap mevr. Klein - mevr. Geugies - mevr. Peulers,
tel. 0314-330589, b.g.g. Slingeland 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, Vierakkcr, 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 uur en 18.30-20.30 uur
woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur
vrijdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.
maandag t/m zaterdag 10.00-16.00 uur

Openingstijden Wereldwinkel, Raadhuisstraat 4
donderdag 13.30-17.00 uur
vrijdag 10.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur
zaterdag 10.00-12.30 uur

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.
Iedere 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

WINRELMAN
St. Jonsrroot 3, KSt. Janstraat 3, Keyenborg, Telefoon 0575-461267

In ons geheel gemoderniseerde en sfeervol ingerichte zaal van

25 t/m 300 personen bieden wij u voor het houden van feesten

en partijen de volgende mogelijkheden:

- bruiloften

- verjaardagen

- div. diners

- warme en koude buffetten

- hapjes buffetten

- barbecue

- recepties Herman en Ria Winkelman

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Gevraagd voor de

zondag oppas - hulp

voor twee kinderen

van 6 en 3 jaar.

Tel 0575 463778.

Gevr: oppas v. 3 kind.

(1,4, 7jr .) inK'borg

v. dinsd. of donderd.

Tel: 0575-464436

Hondeschool
"Klein Weetink"
te Velswijk begint weer met

de nieuwe cursussen

op maandag 23 augustus a.s.

Inlichtingen en opgave:
Ap Peters 0314-641436

Lucia Mullink 0314-622361

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.



.C. FLOPHOUSE
TOLDIEK

* BARBEK30E
COCKTAILBA
KAMPVUUR

Verstandelijk gehandicapten kunnen vaak meer dan wij denken. Het talent is aanwezig. Maar ze hebben wél extra hulp nodig. Hulp van == ^-^_ A

€l*, een coach, die bijvoorbeeld helpt op de werkplek. Of van een begeleider die meegaat op vakantie. Hulp in de vorm van geld is daar- — ̂  S

bij onmisbaar. Coacht u mee? Want talent alleen is niet voldoende.

De Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten is een activiteit van de Stichting NKGG. Voor meer informatie kunt u kijken op www.nkgg.nl.

NATIONALE,
COLLECTE'
versta n d elij k
gehandicapten



Brülen
waarmee je
gezien mag

worden

J U W E L I E R - O P T I C I E N
1» H*ne«to GW. Trt«tonn 10»'D U 13 74

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220

Koninklijke Harmonie

Concordia
HENGELO (Gld.) OPGERICHT 1861

Vanaf 25 augustus start de "Koninlijke Harmonie
Concordia" een nieuwe cursus M.B.V. (Muzikale
Basis Vorming).
Kinderen vanaf 6 jaar kunnen op een leuke, cre-
atieve manier kennis maken met vele aspecten
van de muziek zoals zang, dans, verschillende
instrumenten etc. De kosten zijn ƒ 80.- per jaar.
De lestijd voor de beginnende groep zal zijn op
de woensdag van 18.30 uur tot 19.15 uur. De eer-
ste repetitie zal zijn op 25 augustus, in ons nieu-
we repetitielokaal op evenemententerrein "de
Hietmaat" aan de Zelhemseweg. U bent altijd van
harte welkom een kijkje te komen nemen.
Voor verdere inlichtingen of opgave kunt u bel-
len met Sandra Boerman (tel. 461746) of met
Karin Jansen (tel. 464561).

De gevorderden groep zal ook op 25 augustus
weer beginnen en wel van 17.45 uur tot 18.30 ook
in het nieuwe repetitielokaal!

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

BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

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

Wegens vakantie
gesloten van 9 aug.

t/m 18 aug.

REGELINK'S SPECIAALZAAK
Raadhuisstraat 40 - 7255 BN Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 47 65 - Fax (0575) 46 11 90

Drogisterij
Parfumerie
Glas-verf-behang
Fotohandel

Aanbieding!

4 pasfoto's

zwart/wit - 9.95

kleur-12.95

direct klaar

Hotel - Café - Rest.

"LEEMREIS'

Ook wij staan op

de braderie
Kom genieten van een

heerlijk drankje en hapje
op ons terras

Spalstraat 40 - Hengelo Gld.
telefoon (0575)46 1274

CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD.
CRESCENDO

Op dinsdag 17 augustus a.s.
wordt er gestart met een

blokfluitgroep voor kinderen vanaf
7 jaar. Je kunt je hiervoor opgeven

opgeven bij:
Gerlanda Zweverink, tel. 461701

of Jenny Jolink, tel. 463836.

Uiteraard kunt u zich ook
aanmelden voor het bespelen

van een instrument.

Friesche St G.W. Ebbers

Hazenhutweg 1 b

Hengelo Gld.

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

OCCASIONS
Molenenk 2

Hengelo Gld. 0575-46 19 47

Type Kleur port. km B.Jaar

106 1.1 XNDixieLMV grijs/m 3d 85.000 92
106 1.1 XR Green, open dak, radio

rood/m 3d 36.000

205 1.4 Generation Tr. Haak LMV rood 5d 24.000

309 1.6.XS105PK, LMV, sportuitl.
wit

309 1.4 XL Select brons/m

306 1.4 XR plus rood
306 1.4XN rood
306 1.4 XN comfort stuurb.d/rood
306 1.4 XR st.bekr, CV etc. d/groen/m
306 1.4. Belfort, st.bekr., A spoil

d/blauw/m

306 XN comfort st.bekr. cv rood
306 XRD grijs/m

306 1.8 Cabrio Roland Garros groen/m

3d

3d

3d

5d

3d

3d

3d

3d

5d

2d

405 1.6GL

405 1.6GRE
405 1.9GRD

406 1.816VSt.Airco
406 1.816VSt. Break

d/grijs/m 4d
d/rood/m 4d
wit 4d

groen/m
rood/m

Opel Astra Tailgate 1.4 rood
Opel Kadett 1.4 Life d/rood/m
Volvo 440 DL
Fiat Ducato 2.8 TDI Panorama 9P wit
Ford Courier 1.8D wit

Demo's
Type Kleur
406 2.0 16V SV Aut. Cr.Contr. etc.

z/g rijs/m

4d
4d

3d
3d

4d
4d

port.

170.000
111.000

52.000
65.000
75.000
63.000

58.000
51.000

181.000

45.000

100.000
40.000

220.000

65.000
60.000

67.00*0
90.000
94.000
28.000

118.000

97

98

89
92

94
93
95
95

96
95
94
95

88
94
89

96
97

91

98
96

km B.Jaar

4d 15.000

Komt binnenkort binnen
106 1.0XNACE groen/m 5d 24.000
309 1.4 G R wit 5d 140.000

Summertime blauw/m
1.4 XR Comfort CPV ST.BL. blauw/m 3d 55.000

306
306
306
306

306
306
306
405

1.4 XR Belfort
1.6 XR
14 XR
2.0 XSI 17"LMV
1.4 SL Belfort

blauw/m
groen/m
z/grijs/m
blauw/m
blauw/m

3d

5d
3d
3d

4d

39.000
70.000
63.000

102.000

14.000
1.9 XR Break dieéel airco etc. d/rood/m 5d 96.000
1.8 G R d/rood/m 4d 85.000

Partner 170C 1.9D st.bekr. groen/m 2d 15.000
Nissan Micra 1.3 SLX d/rood/m 3d 37.000
Opel Vectra Caravan 1.6 16V antr. 5d 43.000

98

93
90

96
96
96
96
94
96
97
94
98
93
98

Volkswagen Polo Coupé Fox 1.3 rood 3d 78.000

V0&*S2-*-^~

Gedrag» Ar GehoorWamhelds Club

.f

Zaterdag 21 augustus 1999
om 15.00 uur

starten wij weer met de nieuwe
gehoorzaamheidscursus

voor huishonden.

Voor inlichtingen
Hans Lichtenberg

Tel. 0575 - 46 20 42
('s avonds na 19.00 uur)

Lokatie Banninkstraat 28
Hengelo Gld.

Ook het adres voor
jachthondentraining.



Huifkarren en Sky-tower
nemen bezit van luchtruim
Het luchtruim boven Slagharen is
dit jaar drustisch veranderd.
Vliegende huifkarren kunnen
worden waargenomen en de sky-
line is uitgebreid met een
'Kuromast'. Het gaat om twee
nieuwe attracties: Chuck Wagon
en Sky Tower.
De Chuck Wagon bestaat uit twaalf
huifkarren die per uur 720 reizigers
het park van een andere kant laten
zien; de bovenkant. Deze spectacu-
laire attractie gaat naar zestien meter
hoogte. Eén van de wagens is overi-
gens speciaal toegankelijk voor ge-
handicapten. De directie van
Attractiepark Slagharen is trots op
de nieuwe, unieke publiekstrekker.
Deze wereldprimeur is speciaal voor
Slagharen ontworpen. Het attractie-
park heeft The Chuck Wagon laten
ontwikkelen voor het gedeelte van
het park waar het westernthema een
hoofdrol vervult.
De attractie kreeg onlangs gezel-
schap van een andere nieuwkomer:
Sky Tower. Dit is te zien als het
kleinere broertje van de Euromast.
Een platform brengt bezoekers naar
veertig meter hoogte en beweegt
daarbij rond een mast. Aan de top
wacht een uniek panoramisch verge-
zicht.
Met de komst van nieuwe attracties
tijdens het seizoen breekt de directie
met een traditie. Normaal gesproken

presenteren amusementsparken de
nieuwste attracties altijd aan het be-
gin van het seizoen. Maar omdat
mensen vaker dan één keer per jaar
naar het attractiepark komen, wordt
in Slagharen ook tijdens het seizoen
gewerkt aan nieuwe attracties. Het
dagbe/.oek krijgt daardoor vaker iets
nieuws voorgeschoteld als ze meer-
dere malen per jaar naar het attrac-
tiepark gaan.
Met de komst van de hoogvliegers is
het attractie-aanbod in Slagharen
verder uitgebreid. Het amusement-
sterrein telt meer dan veertig attrac-
ties waarbij is gekozen voor tegen-
stell ingen. Dus attracties voor jong
en oud, droog en nat en adrenaline
verhogend tot vermaak voor de hele
familie. Bij de aanschaf is altijd ge-
keken naar het totaalbeeld. Doel was
en is om een zo compleet mogelijk
aanbod te creëren met voor elk wat
wils.
Een publiekslieveling is bijvoor-
beeld de Wildwaterbaan waarbij het
hele gezin een boottocht kan maken
op een woeste rivier met afdalingen
naar het kolkende water.
Spectaculaire attracties voor durfals
zijn onder meer The Eagle,
Superachtbaan Looping Star,
Droomboot, Hari Kiri baan en de
Tomahawk.
Bijzonder geliefd bij jong en oud
zijn (blijkens enquêtes) de

Paardencarroussel en het vliegend
Tapijt Zwunka, dat bezoekers op
grote hoogte boven het park brengt.

Het attractiepark van bovenaf bekij-
ken kan ook met de kabelbaan en de
monorail.

Alle vakantiehuisjes in
Vakantiepark Collendoorn zijn dit
jaar intern compleet vernieuwd.
Het vakantiepark hoort bij
Attractiepark Slagharen, dat
daarnaast ook beschikt over va-
kantiehuisjes en stacaravans op
het amusementsterrein en wig-
wams. De ervaring leert namelijk
dat één dag Attractiepark
Slagharen vaak te kort is. Een
meerdaags verblijf, met diverse en
flexibele aankomsttijden, is dan
een unieke oplossing.
Vakantiegangers krijgen als het
ware een attractiepark gratis bij
hun vakantie-adres op het mo-
ment dat het hen uitkomt.

De gasten krijgen in Collendoorn
nog iets extra's. Zij hebben tijdens
hun verblijf een pony tot hun be-
schikking. De dieren zijn niet meer
in Slagharen te vinden, maar beteke-
nen voor kinderen een onvergetelijke
vakant ie in het vakantiepark. Daar

voelt de jeugd zich na gratis lessen
van een ervaren ri j- instructeur al
snel een echte cowboy. Bij
Vakantiepark Collendoorn hoort ook
een overdekt zwembad, midgetgolf-
baan, supermarkt en recreatie/aal. In
deze zaal worden gezellige familie-
avonden gehouden. En wie overdag
Attractiepark Slagharen wil bezoe-
ken, kan dat probleemloos doen. Er
rijdt op vaste t i jden een treintje, uc
Pony Express, tussen Collendoorn
en Slagharen. Het gebruik hiervan
is, net als de toegang tot het attrac-
tiepark, gratis. Het enige nadeel is
eigenlijk dat de vakantievrienden
(pony's) niet mee mogen in de trein.
De mogelijkheden om in Slagharen
te overnachten zijn talrijk. Het at-
tractiepark beschikt over wigwams,
vakantiehuisjes en stacaravans. Deze
verblijfsaccommodaties bevinden
zich op en rond het terrein van het
amusementsterrein. De Wigwam-
wereld is te vinden naast het attrac-
tiepark. Net als de andere verblijfs-

accommodaties z i jn tic un ieke tenten
van al le gemakken voorzien. Naast
een complete i n v e n t a r i s zijn de ac-
commodaties u i tgerus t met kleuren-
televisie, verwarming, kookgelegen-
heid, douche, to i l e t , m e u b i l a i r en
koelkast. Bij de Wigwamwereld is
ook de camping van het Attractie-
park Slagharen te v inden .
De luxe s tacaravans van Colorado
Cil> en twee verschi l lende typen va-
kant iehuis jes staan op het terrein van
Attract iepark Slagharen. De bewo-
ners hiervan
brengen dus
hun vakant ie
door in een at-
tractiepark en
hebben daar-
naast ook de
voordelen van
een vakantie-
park. In het
park zijn diver-
se restaurants,
eetgelegenhe-

den en een supermarkt . De bewoners
van de diverse verblijfsaccommoda-
t ies kunnen tijdens hun vakantie
overdag gratis en onbeperkt gebruik
maken van de at tract ies en het
zwembad van Attractiepark
Slagharen. Het Bergbad bl i j f t speci-
aal voor tic vakai i t icgasten tot 22.00
uur geopend, 's Avonds hebben zij
ook toegang tot de ge /e l l ige famil ie-
avonden waarbij nmgo. dansorkcs-
ten, karaoke en talentenjachten een
hoofdrol spelen.

Alien, clowns trio en Billy the Kid

Diversiteit steelt de show
Billy the Kid slaat dit jaar toe in
Slagharen. Tijdens indrukwekken-
de voorstellingen in het western-
theater van het attractiepark laat
hij zich echter niet alleen van zijn
slechte kant zien. De outlaw is niet
de enige nieuwkomer.
Dit voorjaar is bijna het complete
showaanbod vernieuwd. Vechtende
cowboys en indianen, een buiten-
aards wezen, dansend water en
clowns. Niet alleen op het gebied
van attracties is Slagharen veelzijdig.
Ook de vele shows en voorstellingen
staan in het teken van afwisseling.

Ieder jaar is er minimaal één nieuwe
spektakelshow in het westerntheater
met 1.500 zitplaatsen. Daar herleven
dagelijks in het stadje OK Corral
City de tijden van het woeste Wilde
Westen. Dit keer laat Billy the Kid
merken waarom hij niet de meest
populaire cowboy van zijn tijd was.
In OK Corral City is zelfs een trein
niet veilig voor zijn grijp- en schiet-
grage vingers. De outlaw wil nu
eenmaal de lading goud in zijn bezit
krijgen. Maar Billy the Kid blijkt
ook onverwachte karaktertrekken te
bezitten. Hij deelt zijn buit. Niet met
arme mensen, zoals sommige histo-
rische collega's, maar met kinderen.
Nieuwkomers zijn ook The

Sheppards.
Dit vermaarde

clownstrio bestaat uit rasartiesten
van internationale allure. Zij beslo-
ten om na een zegetocht door
Europa hun tenten weer in
Nederland op te slaan. Hun oog viel
op het Circustheater van Slagharen
als podium, of beter gezegd piste,
om hun kunsten te vertonen. In het
attractiepark vermaken The
Sheppards dagelijks jong en oud,
onder meer met de boksrobot.
Techniek en clowns b l i jk t geen goe-
de combinatie voor lichamelijke in-
spanning, maar wel voor ontspan-
ning in de vorm van humor.
Niet alleen de clowns keren terug
naar Nederland. Ook het buitenaards
wezen met zijn vliegende schotel
Ufie brengt dagelijks een bezoek
aan Slagharen. Twee jaar geleden

ontdekte hij met de
hulp van kinde-

ren in het

Zomertheater van het attractiepark
wat geluk is. En wie eenmaal geluk-
kig is geweest, wil die sensatie weer
voelen. Het buitenaards wezen voegt
zich daarom bij de kinderen tijdens
de voorstelling Happy to Space. Hij
verandert door muziek al snel in een
bron van aanstekelijke energie.
Tijdens de spectaculaire familieshow
spelen muziek, dans en licht een be-
langrijke rol.
Een aantal succesvolle shows is dit
jaar in Slagharen gehandhaafd. Wie
van een voorstelling van rust en
stemming houdt, kan een bezoek
brengen aan de Musical Fountains.
Kleu r r i j k uitgelicht water beweegt
hierbij op het ritme en de klanken
van muziek. Iets alledaags als water
b l i j k t dan garant te staan voor een
sfeervolle show.
Voor mensen die houden van actie is
in het video-stunttheater een specta-
culaire film 'te zien'. Bezoekers heb-
ben niet het idee dat ze kijken naar
een film. Door de projectiemethode
lijkt het alsof ze zelf een hoofdrol
spelen en een auto besturen t i j d e n s
bloedstollende achtervolgingen of
achter de s tuurknuppel van een hel i -
kopter zi t ten.
Daadwerke l i j k een voorstelling naar
je hand zet ten is ook mogel i jk .
Boven de entree van Attract iepark
Slagharen is het Kinder thea te r te
v inden waa reen k inde rhe id dage-
lijks de sterren van zijn shows een
handje he lp t . Het zijn poppenkast-
voors te l l ingen voorde al ler jongsten
die nog van hun fantasie gebruik
durven te maken. De kracht van het
poppentheater schui l t in de eenvoud.
De kinderen weten dan ook dat ze
zelf het verloop van de voorstel l ing
kunnen bepalen door het geven van
aanwi jz ingen aan de 'acteurs'.

Uitbreiding ijzig zwembad
Zwemmen tussen ijsschotsen en
ijsberen. Dat was al mogelijk in
het overdekte Bergbad van
Attractiepark Slagharen. Het goe-
de nieuws is dat het zwemparadijs
wordt uitgebreid. De plannen voor
de nieuwbouw moeten volgend
jaar gerealiseerd zijn.

Het overdekte /wemhad staat gratis
ter beschikking tot de bezoekers van
Attractiepark Slagharen die een ver-
fr issende duik willen nemen. Het
Bergbad biedt niet alleen de moge-
lijkheid om in een sfeervolle omge-
ving te zwemmen, maar ook de kans
om vele uren door te brengen in een
fantasiewereld van kletterende wa-
tervallen, bergen, rotspartijen,
sneeuw en ijs. In deze op iedere
vierkante meter weer verrassende

accommodatie kan gerecreëerd wor-
den onder het toeziend oog van ijs-
beren, rendieren en pinguïns.
Volgend jaar zal de oppervlakte van
het zwemparadijs verdubbeld / i jn .

Het bad wordt uitgebreid met een
luxe wa te r spee l tu in , exclusief voor-
kinderen. En om hen de kans te ge-
ven b i j te komen van het spelen, is
ook aan strandstoelen gedacht.

Surfend naar digitaal Slagharen
Attractiepark Slagharen heeft zijn
vernieuwde Internet-site geopend.
Het gezelligste park van
Nederland is nu 24 uur per dag
digitaal te bereiken via www.at-
tractiepark-slagharen.nl.
Door de jaren heen is Slagharen uit-
gegroeid tot het meest complete
park voor iedereen, jong en oud. De
nieuwe site geeft een overzicht van
die veelzijdigheid. Zo worden onder

meer verblijfsaccommodaties,
shows, attracties en groepsreizen be-
handeld.
Ook worden Internet-gebruikers op
de hoogte gehouden van het laatste
Slagharennieuws. voordelige last-
minute aanbiedingen en speciale ju-
bileumarrangementen. Attractiepark
Slagharen verkeert nog in jubileum-
stemming en wil graag wat extra's
doen. Bovendien kunnen speurders

op de site een kleurplaat ontdekken.
Wie geïnteresseerd is in de historie
van Attractiepark Slagharen, kan
ook de website www.attractiepark-
slagharen.nl bezoeken. De transfor-
matie van kleinschalige voorziening
met 24 vakantiehuisjes tot interna-
tionaal bekend attractiepark en cen-
trum voor verblijfsrecreatie wordt
uit de doeken gedaan.

Leerzame dag voor groepen
Een bezoek aan Slagharen is voor groepen niet alleen leuk, maar ook leerzaam en voordelig. Leergierige scho-
lieren van het basis- of voortgezet onderwijs, die iets willen opsteken maken gebruik van het natuurkundepro-
ject. Jongeren testen en berekenen hierbij de natuurwetten in de praktijk. Eén van de vragen bij dit project is
bijvoorbeeld 'met welke snelheid stroomt water door de Wildwaterbaan'.

Daarnaast kan 's avonds een be/.oek
aan het attractiepark ook heel leer-
zaam zijn. Groepen die een feest-
avond in de Crazy Horse Saloon
houden, leren dan hoe gezellig het
wilde westen vroeg L-r was.

Het is een uitstekende kans om col-
lega's of vrienden eens beter te leren
kennen in een country-sfeer, waarbij
de hongerige 'cowboys' wel de lus-
ten maar niet de lasten meemaken
van het leven in het wilde westen.
Het vlees op de barbecue hebben zij
immers niet zelf hoeven te jagen.
Wie overdag met meer dan 25 per-
sonen naar het attractiepark komt,
kan rekenen op een korting.
Daarnaast is het mogelijk om vooraf
versnaperingen te reserveren bij één
van de restaurants van Attractiepark
Slagharen tegen een gereduceerd
tarief.

EXTRA SPEELTOESTELLEN

VOOR JONGSTE BEZOEKERS

Slagharen beschikte al over het
overdekte eldorado voor kinderen:
Kids Country. Tussen vele attracties
als mechanische paarden, een dra-
kenmolen, een miniatuur uitvoering
van de schommelboot Piraat en old-

timers is hier ook een plek te vin-
den waar kinderen kunnen k laute-
ren en klimmen.
Dit bleek zo'n succes bij de jongste
bezoekers dat besloten is om nog
een overdekt speelterrein voor ac-
tievelingen te bouwen.
Dat nieuwe complex is in gebruik

genomen onder de naam
Houtvesterplaats. Kinderen kunnen
bij deze speeltoestellen hun energie
kwijt door een survivalronde te ma-
ken.

Rustig spelen bij een enkel onder-
deel is na tuur l i jk ook mogelijk.

\
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Attractiepark Slagharen houdt samen niet de~e krant een /)rij.svraag voor kinderen tot en niet twaalf jaar. l:r :jjn tien

speciale toegongskaarten te winnen. De winnaar* kunnen hiermee, samen met drie familieleden, een dag gratis ge-

hrnik maken van het ~wembad en de attracties van Slagharen en ook het he:.oek aan de diverse shows is kosteloos.

Wat moet je doen om één van de prijzen te winnen'.' He kijk eerst de afbeeldingen goed. r robeer daarna om met he-

lmi/) van de aanwij-ingen de goede tekst te vinden en je heht de oplossing van de rehns gevonden. Schrijj je oplossing

op een kaart en stuur die (voordien van naam, adres en leeftijd) hinnen twee weken naar het kantoor van dc:c krant.

De prijswinnaars worden binnenkort bekendgemaakt.
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POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM
(Hummelo en Keppel, Hengelo en Zelhem)
27-07-99
Op de kruising Terborgseweg/fietspad Doetinchemseweg te Zelhem vond een aanrijding
plaats. De bromfietser op het fietspad verleende geen voorrang aan de bestuurder van een
personenauto.
Van een lindeboom aan de Hummeloseweg werd de top uitgebroken.
28-07-99
Een alarmmelding bij 2 woningen in de gemeente Hummelo bleek loos te zijn.
Op de kruising Vordenseweg/Lankhorsterstraat te Hengelo vond een aanrijding plaats tussen
een personenauto en een bromfiets. Bij het linksaf slaan zag de personenauto de bromfietser
op het fietspad over het hoofd.
Tijdens of direct na de braderie in Zelhem zijn drie Amerikaanse vlaggen weggenomen.
Aangezien het gehuurde vlaggen zijn. zag de organisatie deze graag weer terug. Ze kunnen
worden ingeleverd bij of opgestuurd naar adres De Oldenoord 3 te Zelhem.
Op de Hengeloseweg bij de gemeentegrens van de gemeenten Zelhem en Hengelo werd het
gemeentebord van Zelhem weggenomen. Achteraf bleek het bord jeugd te zijn gedemon-
teerd om mee op vakantie te nemen. Na de vakantie zal het bord worden teruggeplaatst.
Op de Ruurloseweg te Zelhem werd een ruit van een bushaltehokje ingeslagen. Zinloos.
Bij diverse woningen in Zelhem werd de bekende groene brievenbus weggenomen.
29-07-99
Een tweetal alarmmeldingen bij woningen bleken loos te zijn. Ook bij een bedrijfsalarm in
Zelhem was niets aan de hand.
Op de Broekstraat te Hummelo vond een aanrijding tussen een bedrijfsauto en een tractor
plaats. Bij het elkaar tegenkomen raakte men elkaar.
Bij een sportgelegenheid te Hoog Keppel werd een bromfiets weggenomen. Het betreft een
zwarte Kymco bromscooter met een waarde van ongeveer 4000.-
Vanaf een boot in de IJssel werd een parasol weggenomen.
Aan een caravan, welke bij de sporthal stond, zijn diverse vernielingen gepleegd.
De tekst van een reclamebord, welke staat in de berm van de Kruisbergseweg, is zodanig
gewijzigd, dat men daar andere dingen kon lezen dan hetgeen het bedrijf bedoelde. Het
bedrijf deed aangifte van vernieling.
30-07-99
Op de Doetinchemseweg te Zelhem vond een aanrijding plaats tussen twee personenauto's.
Een van de personenauto's reed vanuit een uitrit de weg op en liet de andere op de
Doetinchemseweg niet voor gaan.
Op de Rijnweg te Hengelo vond een aanrijding plaats.
Op de kruising Hofstraat / de Heurne te Hengelo vond een aanrijding plaats tussen een per-

sonenauto en een motorrijder. De personenauto verleende geen voorrang aan de van rechts
komende motor. De motorrijder werd overgebracht naar het ziekenhuis, na behandeling kon
hij naar huis.
Bij een boomkwekerij werd ingebroken.
31-07-99
Op de Ruurloseweg in Hengelo stak een ree plotseling de weg over. Een 32 jarige inwoner
van Hengelo kon met zijn personenauto het beest niet meer ontwijken en reed het beest aan.
Hierdoor ontstond schade aan de voorzijde van zijn auto. De ree, die na de aanrijding weg-
liep bleef onvindbaar.
Op de kruising van de Rijnweg met de Venneweg in Hengelo botsten een personenauto en
een bromfiets tegen elkaar. De bromfietser werd voor controle meegenomen naar het zie-
kenhuis in Doetinchem. Omdat het vermoeden bestaat dat de bromfiets is opgevoerd, is deze
voor een nader onderzoek meegenomen naar het politiebureau.
Aan de Kervelseweg te Hengelo werd achter een woning een groene Gazelle damesfiets
weggenomen. De fiets had een waarde van ongeveer ƒ1500.-.
Ook aan de Raadhuisstraat werd 's middags een fiets weggenomen. Het betrof hier een
herenfiets met een waarde van ƒ 1600.-. Deze fiets stond overigens NIET op slot.
01-08-99
Omstreeks 02.15 uur werden in de Raadhuisstraat in Hengelo diverse vernielingen gepleegd
door vermoedelijk jongelui, die een avondje zijn uitgeweest. Bij een woning werden enkele
bloembakken weggenomen en leeggegooid en in een tuin bij een woning werden enige strui-
ken uit de grond getrokken.
Aan de Ruurloseweg werd dezelfde nacht bij een woning het ijzeren hek van siersmeedwerk
fors beschadigd. Van het hek werden diverse punten omgebogen danwei afgebroken.
Op de kruising van de Wichmondseweg met de Koningsweg in Hengelo verleende een auto-
mobilist uit Zelhem bij het afslaan geen voorrang aan twee hem tegemoetkomende motor-
rijders uit Nijkerk, Beide motorrijders kwamen door de aanrijding ten val. Een van hen is
voor controle naar het ziekenhuis overgebracht maar kon daarna weer naar huis. Een van de
motoren was zo zwaar beschadigd, dat deze per takelwagen is vervoerd.
Aan een gebouw in het centrum van Halle zijn van zaterdag op zondag diverse vernielingen
aangericht. Volgens de eigenaar van het pand bedraagt de schade zeker ƒ 3500.-. De politie
stelt een nader onderzoek in naar de daders.
Door de eigenaar van een bedrijf aan de Loorweg te Zelhem werd aangifte gSdaan van dief-
stel van een computer uit het bedrijf. Het feit moet gepleegd op donderdag 29 ju l i tussen
17.00 en 21.00 uur terwijl het bedrijf geopend was.
02-07-99
Op het dak van de sporthal in Halle werden diverse vernielingen aangericht. O.A. werden
enkele regenpijnen vernield. Het feit is vermoedelijk gepleegd in de nacht van zaterdag op
zondag.
Door een inwoner van Halle werd aangifte gedaan van diefstal van een nagenoeg nieuwe
Gazelle damesfiets. De NIET afgesloten fiets met een waarde van ƒ 1400.- werd bij een win-
kel aan de Dorpsstraat weggenomen terwijl de eigenaar even een paar boodschappen aan het
doen was.

BEACHVOLLEYBALTOERNOOI IN STEENDEREN

Op zondag 15 augustus a.s. wordt het marktplein in Steenderen omgebouwd tot een strandlocatie waar-
op volleybal wedstrijden worden gespeeld. Dit toernooi stond al op de agenda voor 5 juli j.l. maar

moest op het allerlaatste moment worden afgezegd i.v.m. het zeer slechte weer van die dag.

Er wordt op recreatief niveau gespeeld door max. 32 mix-teams. Zij beginnen de wedstrijden rond half

een en om acht uur zullen de winnaars bekend zijn. Door het verschuiven van de datum zijn er nog

enkele plaatsen over dus u kunt nog meedoen. De organisatie is in handen van volleybal vereniging

WIK en café Heezen zorgt voor de omlijsting van geheel.

Voor telefonische informatie en aanmelding kunt u terecht W. Weerkamp, tel 0575 452481.

Voor de kinderen zal er een aparte zandbak worden gecreëerd en er is een springkussen aanwezig

SPEEL-0-THEEK "DRIBBEL-IN"
Vanaf 17 augustus is speel-o-theek "Dribbel-in" weer geopend.

Ons nieuwe adres is Beukenlaan l in Hengelo.

Ook nieuwe leden zijn van harte welkom.

Voor meer informatie kan men bellen met Linda Beeftink, tel. 463871.

HENGELOSE BRADERIE EN ZOMERFEEST VOL ACTIVITEITEN
Als u zondag 15 augustus de jaarlijkse braderie in Hengelo Gld. bezoekt hoeft u zich geen secon-
de te vervelen, want het jaarlijks terugkerend zomerfeest voor jong en oud staat ook dit keer
weer bol van de activiteiten.
De Hengelose braderie is in een aantal jaren uitgegroeid tot een van de grootste braderieën in de regio

met meer dan 100 kramen en tal van activiteiten. Vast onderdeel van het programma vormt al jaren het

Beach Volleybal toernooi. Dit jaar heeft de organisatie acht gelijkwaardige teams uit Hengelo en

Keijenborg e.o. weten te strikken zodat de spanning op het sfeervol ingerichte Hengelose 'strand'

gewaarborgd is. De finale wordt om ongeveer 20.00 uur gespeeld.

Sport staat zo wie zo hoog in het vaandel bij de organisatie, want u kunt zelf meedoen aan het

Sumoworstelen en een gooi doen naar het Open Hengelose kampioenschap buikschuiven.

Het meedoen aan het Sumoworstelen is simpel. U trekt een van de pakken aan en u waant zich al snel

een oosterse grootheid. Vervolgens is het zaak uw tegenstander zo snel mogelijk uit de ring te gooien.

Buikschuiven is een waar volksvermaak waarbij men glijdend op de buik een zo groot mogelijke

afstand dient af te leggen. De winnaar van dit glibberige festijn mag zich kampioen van Hengelo noe-

men.

Teletubbies:

Speciaal voor de allerkleinste boezoekers komen de wereldberoemde Teletubbies naar de Hengelose

braderie. Dinky, Winky Dipsy Lala en Po zullen ieder uur van zich laten horen op een speciaal podi-

um. Verder kunnen de jonge bezoekers genieten van tal van attracties zoals een zweefmolen en een

mini-trein.

De Hengelose braderie wordt afgesloten met een wervelend optreden van het showorkest 'Trainband'.

De Trainband brengt allround muziek, variërend van ouderwetse rock &roll tot nummers van onder

andere Tina Turner, Celine Dion, Mariah Carey en Nederlandstalige hits van bijvoorbeeld Marco

Borsato. als Speciale Gast treedt de Achterhoekse zanger Bert Heerink op. Heerink verwierf wereld-

faam als zanger van de Rockgroep Vandenberg en is momenteel bezig aan een succesvolle loopbaan

als solozanger.

De Hengelose braderie vindt zondag 15 augustus plaats in de Spalstraat, het centrum van het rustieke

dorp, en begint om 14.00 uur. Naast de vele kramen en de verschillende activiteiten kan men op een

van gezellige terrassen en bij verschillende kramen volop genieten van een natje en een droogje.

Kom naar onze stand op de

BRADERIE

\

en bekijk de grote kollektie

geboorte-, huwelijk-

en jubileumkaarten

De nieuwste boeken geboortekaarten

hebben wii voor U

WIJ ADVISEREN U GRAAG.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld.

tel. 0575-461455 / fax 0575-463521

\



TOERTOCHT RONDOM STEENDEREN

Op zondag 15 augustus organiseert Toerclub Steenderen
weer haar jaarlijkse toertocht Rondom Steenderen. De
afstanden die gefietst kunnen worden zijn 40, 60 of 100 km.
De tocht van 40 km zal u voeren richting Doesburg,
Angerlo, het Bevermeer, Eldrik, Hoog Keppel, waarna u
weer richting Steenderen gaat.
De routes van 60 en 100 km leiden u via Doesburg en
Angerlo naar Wehl en vervolgens naar het Montferland. De
route van 100 km maakt daarbij nog een extra lus die u zal
leiden naar de mooiste plekjes van het Gelders Eiland.
Er kan gestart worden tussen 9.00 en 11.00 voor de 40 km
en tussen 8.00 en 10.00 uur voor de 60 en 100 km.
Inschrijving en startpunt van de routes is café "de Engel",
Dr. A. Ariënsstraat l te Steenderen.
Voor informatie en vragen kunt u terecht bij Wim Reintjes,
tel. 0575-451256.

POSTDUIVENVER. STEEDS SNELLER

Wedstrijdvlucht vanaf Peronne, d.d. 10-7-'99* afstand 332
km. Deelname 238 duiven. Gelost om 6.30 uur. Aankomst
Ie duif 11.42 uur, laatste duif 12.16 uur.
l en 3 L.te Stroet, 2 B.te Stroet, 4 J. Bergervoet, 5 J.
Bruggeman, 7 Chr. te Stroet, 8, 9 en 10 A. Kamperman.

Wedstrijdvlucht vanaf Tessenderlo d.d. 10-7-'99, afstand
130 km. Deelname 494 duiven, gelost om 7.15 uur.
Aankomst Ie duif 9.13, laatste duif 9.44 uur.
l en 7 G. Hendriks, 2 R. Koers, 3 W. Jansen, 4, 6 en 8 A.
Kamperman, 5 G. Kempers, ( B. Ankersmit, 10 G v.d. Toren.

Wedstrijdvlucht vanaf Brive d.d. 16-07-'99. Afstand 845
km. Deelname 105 duiven. Gelost om 13.00 uur. Aankomst
l e duif op 17-7 om 8.51 uur, laatste duif 11.49 uur.
l ejj 9 E. Koers, 2 en 3 G. Stinissen, 4, 7 en 8 R. Koers, 5 en
6 J. Bruggeman, 10 A. Peters.

Wedstrijdvlucht vanaf Heverlee d.d. 17-7-'99. Afstand 170
km. Deelname 559 duiven. Gelost om 7.45 uur. Aankomst
Ie duif 9.34 uur, laatste duif 10.07 uur.
l, 2, 3, 4 en 10 A. Kamperman, 5, 6, 8 en 9 G. Kempers, 7
W. Jansen.

Wedstrijdvlucht vanaf Nivelle d.d. 24-7-'99. Afstand 210
km. Deelname 489 duiven. Gelost om 8.55 uur. Aankomst
Ie duif 11.17 uur, laatste duif 11.25 uur.
l B. te Stroet, 2 W. Jansen, 3, 4 en 5 L. te Stroet, 6 en 8 A.
Kamperman, 7 en 9 G. Kempers, 10 B. Ankersmit.

Wedstrijdvlucht vanaf Reims d.d. 24-7-99. Afstand 348
km. Deelname 193 duiven. Gelost om 6.45 uur. Aankomst
Ie duif 11.00 uur, laatste duif 11.25 uur
l B. te Stroet, 2 en 9 G. Kempers, 3, 4, 5, 6, 7 en 10 A.
Kamperman, 8 W. Jansen.

AL MEER DAN HALF MILJOEN BRODEN VERKOCHT
Actie "Zonnebloem brood voor de Rondvaartboot" nu al
groot succes!
Actie wegens succes verlengd
De Nationale Vereniging de Zonnebloem die in 1999 haar
50-jarig bestaan viert en het Echte Bakkersgilde zijn in april
1999 een gezamenlijke actie gestart met als doel geld in te
zamelen voor een aangepaste rondvaartboot. Speciaal voor
dit doel bakken alle Echte Bakkers van Nederland een spe-
ciaal Zonnebloembrood. Het Zonnebloembrood is verkrijg-
baar in 600 Echte Bakkerswinkels in heel Nederland, her-
kenbaar aan het gele logo. Van elk gekocht brood komt f
0.20 ten goede aan de jubileumwens van de Zonnebloem:
een eigen rondvaartboot in de Amsterdamse grachten. De
overheerlijke smaak van het Zonnebloembrood in combina-
tie met het goede doel is zo'n succes dat besloten is om de
actie te verlengen tot en met december van dit jaar.
50 jaar Zonnebloem
Het werk van de Zonnebloem kent vele gezichten: een dagje
uit, een ontspanningsmiddag of een aangepaste vakantie op
het bekende Zonnebloemschip. De jubilerende vereniging
heeft één grote jubileumwens: een volledig aangepaste
rondvaartboot voor gehandicapten, chronisch zieken en
hulpbehoevende bejaarden. Wanneer er genoeg geld is inge-
zameld voor de boot wordt deze gebouwd en kunnen de
regionale Zonnebloem vrijwilligers ook dan weer voor de
nodige deskundige begeleiding zorgen.
Ruim f 100.000." bij elkaar gebakken
Het speciale Zonnebloembrood dat alleen de Echte Bakkers
van het Echte Bakkersgilde voor dezeactie bakken, is een
gezond meergranenbrood van tarwe, lijnzaad, geroosterd
moutmeel, sesamzaad en stukjes geroosterde hazelnoten.
Mede dankzij een spontane bijdrage van meelfabriek
Koopmans uit Leeuwarden is de bijdrage inmiddels opgelo-
pen tot f 106.000.- Reden te meer om deze actie te verlen-
gen tot december van dit jaar om zo de bouw van de rond-
vaartboot te bespoedigen.
Bijdragen zijn zeer welkom op Postbank 7691999 t.n.v. De
Zonnebloem in Breda o.v.v. Jubileumwens.

Voorverkoop kaarten startop 20 augustus a.s.
VEEL INSPIRATIE VOOR MUSICAL JAKOB
De ervaring die een groep uit Hengelo Gld opdeed in
Amsterdam tijdens de presentatie van de bijbelse musical
Jakob, heeft doorgewerkt. Met het initiatief van Gerrit
Wolsink, Jolanda Koning-Baas, is er dit voorjaar gestart met
repetities in Ons Huis. O.l.v. regisseur Bas Wisselink met
assistentie van Arnoud Stronks en dirigent Gerrit Wolsink is
er redelijk gestalte gegeven aan de musical zowel op het
gebied van spel als zang en muziek. Het enthousiasme dat is
losgeweekt belooft een volle bak bij de 3 geplande opvoe-
ringen in Ons Huis aan de Beukenlaan in Hengelo Gld.
De opvoeringen vinden plaats op vrijdag 17 en zaterdag 18
sept. om 19.30 uur en zondag 19 sept. om 14.30 uur.
De voorverkoop start op 20 augustus bij de VVV,
Kervelseweg, Wolters Boekhandel en mevr. Koning-Baas,
Kastanjelaan l (alleen tijdens openingsuren doktersprak-
tijk).
Het is niet mogelijk kaarten te reserveren.

RACEN MET MINIBIKES IN HENGELO GLD
De internationale wegraces die ieder jaar door HAMOVE op
de Varssel-Ring worden georganiseerd
(in 2000 op zaterdag 29 en zondag 30 april) hebben navol-
ging gekregen. Enkele jaren geleden startten een stel
enthousiaste mensen bij Hamove met een afdeling voor
minibikes (hele kleine motoren waarmee geraced wordt)
onder de naam Slick '96. Gaven zij de eerste tijd veel
demonstraties, sinds enkele jaren organiseert deze afdeling
echte wedstrijden waar op het scherpst van de snede gestre-
den wordt. Zondag 22 aug. wordt op een parcours op het
industrieterrein aan de Zelhemseweg te Hengelo Gld de
wedstrijdreeks voortgezet. Door de commissie is een mooi
parcours uitgezet, waarop de deelnemers hun hart kunnen
ophalen. Er wordt veel werk verzet om alles goed te regelen
voor een vlekkeloos verloop.
Het wordt de Varssel-Ring in het klein op industrieterrein
Winkelskamp.
Zondag 22 augustus worden eerst de trainingen afgewerkt
en zo rond het middaguur beginnen de verschillende wed-
strijden. Racen met minibikes is spectaculair om te zien, het
is een prachtiggezicht hoe volwassenen die hele kleine
motoren weten te beheersen en over het parcours en door de
bochten sturen.
Na de wegraces op de Varssel-Ring, de stratenraces met de
kermis in de Spalstraat, zijn de minibike races de 3e organi-
satie op motorportgebied in Hengelo gld.
HAMOVE tekent ervoor.

VVV's BRENGEN PROMOTI E-ARTIKELEN OP DE MARKT
Dertien plaatselijke VVV's hebben onder leiding van de
Streek-VVV Achterhoek een serie promotie-artikelen op de
markt gebracht. De artikelen zijn alle getooid met het wel-
bekende Achterhoek beeldmerk. Leuk als souvenir voor de
bezoeker van de Achterhoek, maar ook voor de streekbewo-
ner de moeite waard. Er is bewust gekozen voor een vrien-
delijke prijsstelling.
De serie bestaat uit de volgende artikelen: kinder t-shirt (in
5 maten), volwassenen t-shirt (in 5 maten) grote paraplu's,
baseballcaps, mokken, plunjezakken, rugtassen, katoenen
tassen, stickers, sleutelhangers en pennensets. De prijzen
variëren van f 1.50 voor een eenvoudige Achterhoek sticker
tot f49.50 voor een luxe rugtas. De ondergrond van het logo
is in de meeste gevallen donkerblauw, zodat het Achterhoek-
logo duidelijk leesbaar is. Wanneer de serie goed aanslaat is
het de bedoeling het assortiment verder uit te breiden.

OPEN MORGEN EEN GROOT SUCCES!
Vele bezoekers uit alle windstreken bezoeken de openbare
kruidentuin tijdens de open ochtenden, waar de dames van
de werkgroep kruidentuin 't Zunnehöfken haar gasten harte-
lijk ontvangt.
Een bezoek aan de kruidentuin is gezien de positieve reac-
ties dan ook zeker de moeite waard om een bezoek te bren-
gen. Voor informatie en gratis proeven bent u welkom op 12
augustus tussen 10.00 en 11.30 uur. Er staan meer dan 140
soorten t.w. medicinale, homeopathische, keuken-, bij- en
vlinder vriendelijke kruiden en bijbelse planten. De tuin is
dagelijks vrij toegankelijk en gemakkelijk te betreden van-
wege de verharde paden. Ook rolstoel gebruikers kunnen de
tuin ongehinderd bezoeken, er staan banken zodat u even
zittend kunt genieten van alle geuren en kleuren.
De werkgroep wil hiermee de kruiden en oude gewassen uit
lang vervlogen tijden weer onder de aandacht brengen. Voor
de kinderen ligt er een leerzame kruidenquiz, waarop heel
enthousiast wordt gereageerd.
De tuin is te vinden aan de Piersonstraat naast het NPB
gebouw nabij de Rabobank. Hier zijn ze op het moment met
een verbouwing bezig, maar u vindt de tuin achter de bergen
zand en steen.

PUBLIEKSCAMPAGNE VOOR VEILIGER BELLEN
IN DE AUTO
De vereniging Veilig Verkeer Nederland (VVN) en KPN
Telecom voeren in de maanden augustus en september geza-

* menlijk een publiekscampagne om automobilisten veiliger
en verstandiger om te laten gaan met hun mobiele telefoon.
Weggebruikers krijgen het advies bij voorkeur mobiel te
bellen vanaf een veilige stopplaats. Als de verkeerssituatie
dat toelaat kan ook vanuit de auto handsfree worden gebeld.
Daarvoor is een carkit nodig.
Voor de campagne Handsfree bellen is veiliger worden door
VVN en KPN Telecom tv-spots ingezet, komen overal in het
land affiches langs de weg te hangen, wordt het publiek
benaderd met informatiepanelen en aantrekkelijk geprijsde
aanbiedingen, worden er huis aan huis folders verspreid en
komt er een informatieve brochure voor beurzen en
publieksmanifestaties beschikbaar.
Op dit moment heeft naar schatting één op de drie
Nederlanders (ruim 5 miljoen) een mobiele telefoon. De
praktijk leert dat meer dan de helft van de toestellen ook
regelmatig wordt gebruikt tijdens het besturen van een auto.
Terwijl een meerderheid van zakelijk rijdend Nederland
voor het mobiele bellen gebruik maakt van een carkit, is dat
bij particuliere automobilisten nog nauwelijks het geval. Zij
bellen dan met het toestel in de hand waarbij gevaarlijke
verkeerssituaties kunnen ontstaan. Een carkit is een aan het
dashboard gemonteerde houder voor de mobiele telefoon,
waaraan een microfoon en een luidspreker zijn gekoppeld.
Door gebruik te maken van een carkit heeft de automobilist
altijd beide handen vrij voor het besturen van de auto.
Daarmee wordt de verkeersveiligheid vergroot, de rijtaak
vergemakkelijkt en eventuele irritatie bij me\ieweggebrui-
kers voorkomen.
Met de publiekscampagne geven Veilig Verkeer Nederland
en KPN Telecom meer gevolg aan de vorig najaar door
minister T. Netelenbos van Verkeer en Waterstaat in de
Tweede Kamer gedane oproep vooralsnog met voorlich-
tingsactiviteiten een bijdrage te leveren aan een zo veilig
mogelijk en verstandig gebruik van de mobiele telefoon in
de auto.

NATIONALE JAMMARKT LOKT ALLE ZOETE-
KAUWEN NAAR JAM-GEMEENTE NEEDE
Het wordt weer smikkelen en smullen op de enige Jammarkt
van Nederland. Dit smakelijke evenement wordt gehouden
op woensdag 18 augustus 1999 in het centrum van het
Gelderse Neede. Van 11.00 tot 18.00 uur worden op die dag
door ruim 100 deelnemers allerlei soorten binnen- en bui-
tenlandse jam, gelei, chutney en marmelade uitgestald. Niet
alleen van fabrieken, importeurs en handelaren, maar ook
zelfgemaakte producten van jamhobbyisten. Ook andere
artikelen, die met het conserveren van vruchten te maken
hebben, worden verkocht. Plaatselijke winkeliers spelen op
een creatieve manier in op het jamthema. Tevens wordt het
Needse receptenboekje Lekker met jam verkocht. De
Nationale Jammarkt wordt dit jaar voor de 9e keer gehou-
den.

LEUK OPTREDEN VAN DE BLOASKÖPPE
Muziek horen en zien is altijd leuk, zeker als het zo'n mooi
weer is als woensdag 4 aug. toen boerenkapel de
Bloasköppe van de chr. muziekver. Crescendo de Kerkstraat
in Hengelo Gld vulden met vrolijke klanken. Door het fraaie
zomerweer konden de talrijke bezoekers zich lekker laten
neerzakken op het kerkmuurtje om het optreden mee te
maken. De kapel was daarbij gezeten voor het pand
Kerkstraat 17 van de fam. Nekkers die als verrassing de
muzikanten verzorgden met de nodige drankjes. En dat de
muzikanten er zin in hadden bleek wel dat ze van 19.30 tot
21.00 uur hun klanken lieten horen.
De boerenkapel De Bloasköppe verzorgde dit optreden in
het kader van de doe-aktiviteiten die door het bestuur van
VVV Hengelo Gld in gang zijn gezet om in de zomermaan-
den meer aktiviteiten in Hengelo Gld te ontplooien en hier-
door ook dé werkzaamheden van VVV voor her voetlicht te
brengen. Op het kantoor van VVV aan de Kervelseweg te
Hengelo Gld kunnen de vrijwilligers het publiek (toeristen,
maar ook de plaatselijke bevolking) op toeristisch gebied
van dienst zijn.
Voor volgend jaar bestaan er plannen om de activiteiten uit
te breiden.


