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CLAM
We weten de ham

altijd kruidig te brengen

gekruid hammetje
500 gr.

Beenham 400 gram , —00

en 2 broodjes + saus \ U~

Gehakt Cordon Bleu, 5 stuks l

Varkenshaas, 500 grom l 0~

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:

SCHOUDERKARBOflADE 500 gram 4.95

MALSE VARKEJVSLAPPEJV 500 gram . 4.95

Keurslager .

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

(wo)
Spalstraat 17, 7255 AB Hengelo (Gld.), Telefoon (0575) 46 17 71

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

-00°„
,\e*

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN

MACHINES

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

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Een goed gevoel en
een perfect zicht bij elk licht

Essilor Transitions kunststof brillen-

glazen zijn 50% lichter dan glas en

kleuren snel en effectief mee met

het zonlicht. Bovendien zijn ze zeer

veilig door de grote schokbesten-

digheid en bieden ze een optimale

bescherming tegen schadelijke UV-

straling. Ze zijn standaard voorzien

van een kraswerende beschermlaag

en kunnen ontspiegeld worden.

Deze glazen zijn zeer geschikt voor

mensen die vaak buiten zijn en onder

alle lichtomstandigheden willen be-

schikken over een comfortabel glas.

Kom even langs en wij vertellen u

graag alles over de vele voordelen

en uitvoeringen

van dit unieke

meekteurende

gias CSSILOR

Uw Vakman Opticien:

JUWELIER-OPTICIEN
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 0575-461374

ÜC&MAN
^•GROENSPECIALIST

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies

ontwerpen

aanleg

onderhoud

sierbestrating

kwekerij

Kervelseweg 23
7255 BE Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 2619

Vlaai van de Week

ananas
vlaai

ƒ10,-
echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

Ouderwets lekker!
Al 35 jaar uw vertrouwde adres voor

alle Noord-Hollandse:

..DE KAAS PLANK..
elke vrijdagmiddagmarkt Hengelo Gld.

Uitnodiging...
Doe mee, doe onbetaalbaar werk....

Wij, de Stichting Vluchtelingen Werk Hengelo, zoeken
"onbetaalbare" vrijwilligers voor de opvang en begelei-
ding voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen.

Juist nu.

We bieden:
- alle ondersteuning die u nodig heeft, zoals scholing

en werkbegeleiding,
- een gemotiveerde groep vrijwilligers, die u graag

welkom heet,
- boeiende werkzaamheden.

Voor onze Stichting is het jaar 2000 een bijzonder jaar,
want we bestaan dan 10 jaar. En daar willen we aandacht
aan besteden. Dat vraagt voorbereiding. En ook daar kun-
nen we hulp bij gebruiken.

We kunnen nu het werk aan, maar er is geen reserve.
Dus zou uitbreiding met enkele vrijwilligers fantastisch
zijn.

Iets voor u?

Voor contact of verdere inlichtingen:
Janke Meeske, coördinatrice werkgroep
Hoge Slagdijk 3, Vorden. Tel. (0575) 46 74 01

STICHTING VLUCHTELINGEN WERK HENGELO GLD.
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| FREDDIE TE STROET
^3 Xr 9lr

« ANNET LOOMAN
* *& gaan trouwen op 8 oktober 1999 om 10.00 uur *&
cSfe • 3R>in het gemeentehuis van Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.00 uur in de Goede Herder Kapel

te Veldhoek door ds. A.B. Elbert.

Dagadres: Boerderij "De IJsselhoeve"
Eekstraat 15 te Doesburg.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur.

Ons adres: Berkenlaan 65
7255 XE Hengelo Gld.

*

W

1959 1999

33

2 oktober

40 jaar hebben wij lief en leed gedeeld.
Dit hopen wij:

Gerrit en Gerdien
Enzerink - Nijenhuis

<§3 te mogen vieren met onze kinderen en kleinkinde- 8§>
& ren op zaterdag 2 oktober. ^
* $
$5 Receptie van 15.30 uur tot 17.00 uur in zaal 8§>
& "Marktzicht", Bleekstraat 3 Hengelo Gld. &

* *c§8 Het Stapelbroek l, ^>
<§8 7255 LZ Hengelo Gld. $
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c<to Onze huwelijksdag is voor ons een onvergetelijke
c§g dag geworden. Voor de vele felicitaties, bloemen
$8 en geschenken die wij hebben ontvangen, zeggen
& wij u heel hartelijk dank.

Herbert Regelink
en

go,

gg>

S§>

*&

*
yp

Astrid Bourgondiën

*

*

*

Keijenborg, sept. 1999,
Bronkhorsterstraat 6.

$j Hartelijk dank voor alle bloemen en kaarten die $$>
«§3 wij hebben ontvangen ter gelegenheid van ons 8&

50-jarig huwelijksfeest
^ Sc5

Wessel en Toos Fleming

«§8 Torenzicht 3
Hengelo Gld.

8§>

Getroffen door de vele blijken van hartelijk medele-
ven, die wij mochten ondervinden, zowel schriftelijk
als persoonlijk, na het overlijden van mijn lieve man,
onze zorgzame vader en opa

AREND JAN WEEVERS

echtgenoot van Ch. J. Meenink

betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank.
Uw hartelijkheid heeft ons goed gedaan.

Ch. J. Weevers - Meenink,
kinderen en kleinkinderen.

7256 KW Keijenborg, september 1999,
Remmelinkdijk 6.

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 3 okt. 10.00 uur, ds. A.B. Elbert, Israelzondag
Goede Herder Kapel

Zondag 3 okt. 10.15 uur, ds. E. Noltus, viering HA
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijzinnig Hervormde Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 2 okt. 19.00 uur, Woord- en communiedienst
Zondag 3 okt. 10.00 uur, Eucharistieviering
Installatie 2 nieuwe pastores voor Sectie West van Dekenaat Berkelland

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 l OKTOBER - ZONDAG 3 OKTOBER
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 6 okt.: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262
Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 0575-461010
Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00 tot 18.00 uur, za., zo.,
feestdagen 1 1.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend en op feest-
dagen, buiten de openingstijden om 17.30 uur inleveren.
Buiten de bovengenoemde openingstijden dient u voor spoed-
recepten bij de apotheek aan te bellen. De dienstdoende persoon
neemt dan via de intercom (naast de deurbel) contact met u op.
Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.
Diëtiste: iedere donderdag van 14.00-16.00 uur.

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

Kampstraat 2 - 7255 XC Hengelo Gld. - tel. 0575-461420
Spoedgevallen: tel. 0575-461420
u wordt altijd doorverbonden naar de dienstdoende dierenarts.
Spreekuren gezelschapsdieren:
maandag t/m vrijdag
maandag en donderdag
Paardenspreekuur:
maandag
Dierenapotheek:
maandag t/m vrijdag
zaterdag

13.30-14.00 uur
19.00-19.30 uur en op afspraak

19.00-20.00 uur en op afspraak

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

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

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

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

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

en Mw. A van Aken.tel. 462627.
BEZOEK- EN OPPAS SERVICE VOOR OUDEREN (B.O.S.O.)
Kontaktpersonen Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439
Kenenborg: 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 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
L. Evers-Jansen, tel. 0575-462515
H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg, tel. 0575-463435
M. Lukassen, tel. 0575-461457 (maandagmorgen)
Ina Wuestman, Vierakker, tel. 0575-527246
L. Erne Rutjes, tel. 0575-451013

Diëtiste
H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak,
tel. 0575-441809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-4725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 0314-665000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur
woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur
vrijdag f 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

1904 School- en Volksfeest
VARSSEL

1999

vrijdag l oktober:
13.30 uur:

spelencircuit voor de basisschooljeugd

19.15 uur: Blijspel
"WAT 'N KIPPEDRIFT"

door toneelgroep VARSSELS VOLKSTONEEL

Na afloop DANSEN
m.m.v. OP PAD

zaterdag 2 oktober:
12.45 uur: inschrijving voor de vogels
13.30 uur: Opening Volksspelen

20.00 uur: DANSFEEST
met muziek van REAL-TIME

Gevraagd: flinke zelf-
standige huishoudelijke

hulp voor l a 2 mor-
gens in de week. Tel.

(0575) 46 36 25

Te koop: z.g.o.h.
Puch Macho Rider,
zwart Bj. 1994 incl.

verzekering,
tel. 0575 - 46 27 24

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, Wïchmond-
Vierakker en omstreken

De advertenties voor De Reclame dienen
donderdags voor 11.00 uur in ons bezit te zijn!
l.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.



95e VARSSELS FEEST
De gemeenschap in Varssel en omgeving viert dit jaar voor
de 95e keer haar school- en volksfeest. Dat gebeurt in en
rond de feesttent bij de Varsselse molen a.s. vrijdag l en
zaterdag 2 oktober. Vrijdagmiddag start het feest met de
kinderspelen voor de basisschoolleerlingen met en spelen-
circuit en draaimolen.
Vrijdagavond treedt voor de 7e achtereenvolgende maal het
Varssels volkstoneel op met een blijspel in drie bedrijven:
Wat 'n kippedrift. Voor de gezellige afsluiting van deze eer-
ste dag in en door eigen beheer zorgt Op Pad.
Zaterdagmiddag worden traditiegetrouw de volksspelen
gehouden. De burgemeester zal het openingswoord uitspre-
ken rond half twee. Na het lossen van het koninginneschot
en de ereschoten, beginnen de diverse volksspelen zoals
vogelschieten, vogelgooien, ringrijden, kegelen enz. Als
rode draad ligt door het middagprogramma de uitdaging wie
zich eenjaar lang slimste-sterkste jongere mag noemen. In
de avonduren wordt het nieuwe koningspaar gehuldigd tij-
dens een groot dansfeest op muziek van Real Time.

NIEUWE MEEKLEURENDE KUNSTSTOF BRILLE-
GLAZEN MET SUPERSNELLE KLEURING BIJ
JUWELIER-OPTICIEN KÖHLER-WISSINK
Er is een nieuw soort meekleurende brillenglazen: Essilor
Transitions III. Dat is een kunststof brillenglas dat zich bij
daglicht sneller en effectiever aan de lichtomstandigheden
aanpast dan eerdere generaties meekleurende brillenglazen.
Voor veel brildragers kan een bril die is voorzien van foto-
trope (meekleurtende) glazen een uitkomst zijn. Deze kleurt
buiten donker op bij het toenemen van de lichtintensiteit en
wordt weer lichter bij het afnemen hiervan. Zo is er onder
de meest uiteenlopende lichtomstandigheden sprake van
een aangenaam kijkcomfort. Dit is vooral prettig voor men-
sen met lichtgevoelige ogen, mensen die veel buiten werken
en beeldschermwerkers.Dit nieuwe glas kleur supersnel op
en weer terug en is in verschillende uitvoeringen qua kleur
en glastype. Voor iedere brildrager is en een geschikte
oplossing. Waren de meekleurende glazen van vroeger
nogal traag in het kleuren en vooral de meekleurende glazen
van glas niet egaal van kleur, deze nieuwe generatie mee-
kleurende brillenglazen kent die beperkingen niet meer.
Zelfs dikte verschillen in het glas als gevolg van de sterkte
hebben geen invloed op de kleur. Die is altijd egaal.
Bovendien bieden ze een effectieve bescherming tegen
schadelijke UV-straling. Voor zowel bijzienden, verzienden
als leeftijdsverzienden zijn er Essilor Transitions III brillen-
glazen beschikbaar. Het geringe gewicht van de kunststof
glazen en de supersnelle en egale kleuring zal elke brildra-
ger aanspreken.
Essilor Transitions Transparant III brillenglazen zijn ver-
krijgbaar bij opticien Kohier-Wissink in Hengelo Gld.

EHBO STEENDEREN ORGANISEERT CURSUS
Met de inwerkingtreding van het Besluit bedrijfshulpverle-
ning op l janusari 1994 is voor de werkgever de verplich-
ting ontstaan een of meer werknemers aan te wijzen die de
bedrijfshulpverleningstaak op zich te nemen.
Artikel 23 van de Arbowet omschrijft de taken van de
bedrijfshulpverlener als volgt:
* het voorkomen en beperken van ongevallen
* het in noodsituaties alarmeren en evalueren van alle werk-

nemers en andere personen in het bedrijf
* het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
* het beperken en bestrijden van een beginnende brand
* het zijn van een voorpost voor ambulance en brandweer
* het alarmeren van en samenwerken met gemeentelijke of
regionale hulpverleningsorganisaties.
Hiervoor is en opleiding nodig. Kernvaardigheden EHBO
en basis brandweerkennis.
EHBO Steenderen wil deze cursus organiseren in samen-
werking met Achterkamp bedrijfsopleidingen.
Belangstellende bedrijven kunnen voor inlichtingen en
inschrijfformulieren contact opnemen met:
EHBO Steenderen, tel. 0575-451862 G. Eppink-Driessen
Achterkamp bedrijfsopleidingen, tel. 0575-452990 Jan
Achterkamp
Bij voldoende deelname ligt het in de bedoeling zo spoedig
mogelijk met de cursus te starten
(Inschrijvingen dienen 6 weken voor de gewenste cursusda-
ta binnen te zijn). Ook voor de jaarlijkse herhalingen kun-
nen wij u maatwerk bieden.

KOLLEKTE KANKERBESTRUDING STEENDEREN
De jaarlijkse kollekte van de Nederlandse Kankerbestrijding
Koningin Wilhelmia Fonds heeft in de gemeente Steenderen
f 7773.— opgebracht. Het geld wordt besteed aan projecten
op het terrein van wetenschappelijk kankerinderzoek, patiën-
tenbegeleiding en voorlichting. De organisatoren van de kol-
lekte bedanken alle gevers heel hartelijk voor hun bijdrage.
Speciale dank gaat uit naar de kollektanten voor hun geheel
belangeloze inzet voor dit goede doel.

HET NIEUWE WONEN

Volop noviteiten op het gebied van wonen in Hengelo Gld.
Bij Lubbers wonen en slapen heeft de komplete 3000 m2
showroom een volledige metamorfose ondergaan.
Nieuw is de kollektie Living Colors van Jan des Bouvrie,
eigentijds gepresenteerd in een sfeervolle shop.
Dit life-style label omvat gordijnstoffen, transparanten,
tapijt en houten vloeren. Alles is qua kleurstelling en sfeer
op elkaar afgestemd en ontworpen door Jan des Bouvrie.
ledere 6 maanden wordt de kollektie aan de nieuwste trends
aangepast, zo zijn wij altijd gegarandeerd de eerste in de
regio met de aktuele woontrends, aldus Hessel Lubbers,
eigenaar van Lubbers wonen en slapen in Hengelo Gld.

Ook de rest van de showroom en de kollektie^* afgestemd
op het nieuwe millenium. Een van de nieuw opgenomen
merken is bijvoorbeeld Hulsta kwalitatief mooie en aktuele
meubelen en slaapkamers. In de beddenspeciaalzaak
Morgana slaapkamers is ook het nodige vernieuwd, in het
oog springen de nieuw Auping studio en de uitgebreide test-
hoek voor slaapsystemen en waterbedden.
De komende jaren zal Lubbers wonen en slapen de gehele
regio blijven bedienen met unieke en zeer aktuele kollekties
woningtextiel, meubelen en slaapkamers. Een bezoek is dan
ook zeker de moeite waard.

ZONDAG 3 OKTOBER FANCY-FAIR EN ROMMEL-
MARKT IN MARIA POSTEL TE KEIJENBORG
Er zijn verschillende redenen voor het organiseren van de
fancy-fair. Uiteraard is het in de eerste plaats bedoeld om
financiële middelen te verkrijgen om voor de bewoners iets
extra's te kunnen bieden. Het normale budget is daarvoor
ontoereikend. Daarbij wordt gedacht aan extra ontspan-
ningsmogelijkheden, een midweek op vakantie, speciaal
materiaal en diverse aktiviteiten. Daarnaast is het leuk om
de deurten te openen en belangstellenden de gelegenheid te
bieden eens een kijkje te nemen in Maria Postel. Iedereen is
van harte welkom. Er is van alles te beleven.
Er kunnen prachtige voorwerpen worden gekocht, er kan
aan verschillende spellen worden deelgenomen, men kan
een gokje wagen door het Rad van Avontuur of het black-
jackspel. Voor de kinderen, jong en oud, zijn er diverse
leuke aktiviteiten, zij kunnen worden geschminkt, pony rij-
den, grabbelen etc. Lekkere drankjes, hapjes zoals wafels,
oliebollen, patat frites en snacks.
De aktiviteiten-begeleiding neemt een zeer belangrijke
plaats in binnen de organisatie. De invulling van alle dag is
voor veel bewoners niet meer zelfstandig haalbaar. Toch is
het van groot belang, ook op oudere leeftijd, actief te blij-
ven. Samen met de beroepskrachten en vrijwilligers worden
er prachtige voorwerpen gemaakt. Van hout, stof, gebor-
duurd of bloemstukjes. Het verhoogt het gevoel van eigen-
waarde wanneer je zelf iets tot stand brengt. Ook voor de
contacten onderling is dit heel positief. Het brengt afleiding
en gezelligheid met zich. mee.
Om zoveel mogelijk bewoners de gelegenheid te kunnen
bieden toch nog wat te kunnen presteren is er vaak speciaal
materiaal nodig waaraan weer een speciaal prijskaartje
hangt.
Wij menen dat de huidige ouderen, zelf hard hebben
gewerkt en dus meegeholpen aan de voordelen waar de hui-
dige generaties garen bij spinnen, zeker niet verstoken
mogen blijven van extra leuke aktiviteiten. En om samen
met medewerker op vakantie te kunnen gaan is zeer de
moeite waard. Mensen die nooit op vakantie zijn geweest,
zij genieten en ook daarvoor doen we het.
Er wordt op een grote opkomst gehoopt om verschillende
redenen. Maar bovenal dat u en wij ervoor kunnen zorgen
dat de bewoners wat extra's te kunnen bieden.
Vandaar dat het organiseren van een fancy-fair noodzake-
lijk is.
De leiding en de bewoners van Maria Postel heten u van
harte welkom.

POSTDUIVENVER. STEEDS SNELLER
Wedstrijdvlucht vanaf Houdeng. d.d. 11-9-1999, afstand
227 km, deelname 297 duiven. Gelost om 10.00 uur.
Aankomst Ie duif 13.11 uur, laatste duif 13.50 uur.
l, 4, 5 en 6 A. Kamperman, 2 J. Bruggeman, 3 e"n 7 W.
Jansen, 8 A. Bruggeman, 9 A. C. Jansen, 10 R. Koers.

KINDERBOEKENWEEK
Op 6 oktober gaat voor de 45e keer de jaarlijkse kinderboe-
kenweek van start. Dit jaar is het motto: Van apenstaartje tot
apenkooi.
De Hengelose bibliotheek staat gedurende deze week geheel
in het teken van apen.
Woensdagmiddag 6 okt. vindt het kinderboekenweekfeest
plaats voor de onderbouw van de basisschool. "Apen" lezen
op deze middag voor en knutselen met de kinderen, aanvang
groep l en 2 13.30 uur, groep 3 en 4 14.30 uur.
Vanaf 8 oktober zal de Stichting Aap twee weken lang een
tentoonstelling ove rhun werk verzorgen in de bibliotheek.
Stichting Aap houdt zich bezig met de opvang van uitheem-
se dieren en is gevestigd in Almere.
Op maandag 11 oktober zal deze organisatie een voorlich-
ting verzorgen voor groep 8 van de basisscholen.

WARME OREN EN VOETEN VOOR ROEMENIË
Ook dit jaar wil de Commissie Oost Europa Hengelo Gld
weer veel Roemeense kinderen verrassen met zelfgebreide
mutsen, sjaals, wanten en sokken.
Het gaat deze keer om schoolkinderen uit Ocna Mures in de
leeftijdsgroep van 4 tot 6 jaar. Uit ervaring weten we, dat
vooral voor kleine kinderen veel gebreid wordt. Wie durft
het aan om wat grotere maten op de naalden te zetten?
Om iedereen in de gelegenheid te stellen om eikaars werk te
bewonderen, stellen we voor om al het breiwerk in te leve-
ren op maandag l november in "Ons Huis" en eventueel ook
in Keijenborg op een vaste dag. Nadere bijzonderheden over
tijd e.d. volgen nog.
Wie zelf niet in dé gelegenheid is om te breien, maar wel
garen heeft, kan dit inleveren, zodat anderen hiervan weer
kunnen breien.
Een financiële bijdrage is ook welkom: St. COEH Hengelo
Gld, rek.no. 3273.52.714 o.v.v. brei-aktie.
Hermien Hiddink, Vordenseweg 58, Hengelo Gld, tel. 462238
Jo Lubbers, Zuivelweg 18, Hengelo Gld, tel. 4631540
Rinie Disbergen, Varsselseweg 25, Hengelo Gld, tel. 461425
Dorie Tolkamp, Pastoriestraat 11, Keijenborg, tel. 462923
Marijke Hilderink, Kerkstraat 11, Keijenborg, tel. 461293



Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL 461358

De warme bakker,
om dagelijks van te vmullei

In verband met de steeds
toenemende vraag naar
onze diensten, zijn wij op
zoek naar een

Hij of zij moet over goede contactuele
eigenschappen beschikken. Een verzorgd
uiterlijk is een voorwaarde. Kandidaten die-
nen woonachtig te zijn in Hengelo Gld of
directe omgeving.
Bel voor het maken van een afspraak naar:

Taxi Bert Lammers.
Tel. 0575-463005

MARIA POSTEL
Zorgcentrum Maria Postel Keijenborg
organiseert i.s.m. de
Stichting Vrienden van Maria Postel
een grandioze

•••"""

v o l D I N

Burg. Galleestraat 44
VORDEN

Tel. 0575-553640

Voor al uw

films en computerspelletjes
nu ook D. V. D.

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

.

» Uiterweerd drukwerk v.o.f.

* Kampstraat 13, 7255 XC Hengelo Gld.

* Telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 50 88

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

Erkend rayonmonteur Candy Ned.
Candy voor Wassen Koelen Koken

FANCY-FAIR EN ROMMELMARKT
op zondag 3 oktober 1999 van 13.00 - 20.30 uur

Er zijn diverse attracties:

Het spectaculaire: RAD VAN AVONTUUR!!!!!

Black Jack
Dartspel
Bussen gooien

Met vele prachtige prijzen !!!!!

Voor de kinderen: Pony rijden
Schminken
Grabbelen
Radbak

Verkoop van vele prachtige voorwerpen !!!!!

Drankjes en hapjes zoals oliebollen, wafels, frites en snacks

Verkoop van loten is gestart,
trekking van de loterij om 20.00 uur.

HOOFDPRIJS:
Een weekend een vakantiehuisje

voor 4 personen in een bungalowpark.

Klokken voor
ieder interieur

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.
Tel: (0575)461054

De gehele week

1 net Bildstar aardappels,
10 kilo

Rauwkostreclame:

Bleekselderij salade
250 gram

Festival salade
250 gram

4.98

2.98

2.98
dinsdag - woensdag - donderdag:

Mooie prei, 1 kilo 1.25

Goudreinet, 3 kilo ^4.98

vrijdag - zaterdag:

Valencia sinaasappels,
vol sap, 20 voor 6.98

Harde spruiten, 1 kilo 1.98

14 dagen geldig

Braadsaucijzen

500 gram 5.85

Magere varkenslappen
500 gram

Rolladeschijven
per stuk

5.00

1.00
Wij hebben weer

eigengemaakte rookworst!

Openingstijden: Woensdag 8.00 • 12.30 uur • Donderdag 8.00 • 18.00 uur,

Vrijdag 8.00-20.00 uur • Zaterdag 8.00 -15.00 uur

Slagerij Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 461258

A-KLASSE!
VAN

Caravell A-klasse vrieskist CLM200
Een vrieskist is handig: u heeft altijd een voor-
raadje in huis! Dit model van Caravell is optimaal
geïsoleerd, waardoor het energieverbruik extreem
laag ligt klasse Al Doordat bovendien de nieuw-
ste technische ontwikkelingen worden toegepast
zijn Caravell vrieskisten van absolute topkwaliteit!
Uitgerust met krasvast deksel, ijskraboer, deksel-
slot met sleutels, binnenveriichting, afgeronde
binnenhoeken voor eenvoudig schoonmaken en
dooiwaterafvoer. Ook leverbaar met een netto
inhoud van 251 of 307 liter.

BESSELINK
ELECTRA

KADOS
HUISHOUD
VERLICHTING

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



SkiHapp '99 in Ahoy' Rotterdam presenteert:
Fun, adventure and ... action!

Wie een echte winter-
sporter is, mag de specta-
culaire wintersportbeurs
SkiHapp '99 niet missen.
Van 14 tot en met 17
oktober staat het
Rotterdamse Ahoy' in het
teken van sneeuw, sneeuw
en nog meer sneeuw. Skiërs,
langlaufers, snowboarders,
bergwandelaars, kortom
iedereen die van wintersport
houdt, kan zich gedurende
vier dagen vergapen aan het
nieuwste van het nieuwste.
Uitgestald op maar liefst
10.000 vierkante meter
beursoppervlakte. En gaat u
voor de eerste keer op
wintersport? Geen enkel
probleem. SkiHapp '99 is
per slot van rekening
bedoeld voor iedereen: van
beginners en gevorderden
tot de echte diehards.

Sneeuwgoeie informatie
Wanneer u nog niet precies weet naar

welke wintersportplaats u deze keer

wilt , dan kunt u op SkiHapp'99 uw

hart ophalen. Wanneer u van

uitdagingen houdt, dan is het een

goed idee om meer informatie in te

Diverse demonstraties zijn op de SkiHapp '99 te bekijken.

winnen over tochten langs de

Canadese Ski Wilderness Lodges of

over unieke arrangementen met onder

meer hondensledetochten, snowmo-

bieltochten en helikopterskiën. Ook

rondom de nieuwe wintersporten ais

ijszeilen, ijssurfen, parapenten,

telemarking, wintergolfen, ijswater-

vallen beklimmen zijn fascinerende

arrangementen te boeken. Zoekt u het

liever wat 'dichter bij huis ' en gaat u

liever skiën of langlaufen? Dan kunt

u voor prachtige accommodaties

terecht bij de aanbieders van

Zwitserland, Italië, Duitsland,

Oostenrijk, Frankrijk en alle andere

wintersportplaatsen, Ook voorouders

met kinderen is het aanbod breed en

over/ . ichtel i jk. Zo worden er tal van

groepsrei/.en aangeboden naar onder

meer Oostenrijk. Tsjechië en

Frankrijk.

Lots of fun
Op SkiHapp '99 is van alles te

beleven. Dat merkt u meteen wanneer

u binnenkomt. Niet alleen de

fascinerende landenparade geeft

volop sfeer. Dat geldt ook voor de

diverse après-ski cafés, terrassen.

sUihen en kneipen. Natuurl i jk /i j n er

ook diverse l ive-opt redens van folklo-

r is t ische bands. Ook aan de kle in t jes

wordt gedacht. Op de speciale indoor

kinderp is te k u n n e n /e onder

deskundige begeleiding ui tgebreid

aan de slag met ski 's , valhelmen,

stokken én met elkaar. Hn wanneer /e

moe /ijn van het vallen en weer

opstaan, k u n t u /e laten vergapen aan

de k u n s t e n en capriolen van de

Sal/burger Ski le raren , l ' v ind t /e op

ge/.ette t i j d e n iets verderop op de

indoor afda l ingpis te .

Het nieuwste van het
nieuwste
(ioed voor de dag komen op de piste

en de terrassen heeft ook alles met

k led ing en accessoires te maken. Llke

beursdag k u n t u de n ieuwste kleuren,

trends en mater ia len ontdekken

t i j d e n s de wervelende modcshovss.

Alle (opmerken laten / i en wat voor

1999 en :<><>(> helemaal 'hof is. Hn

bent u op /oek naar een perfecte

sneeuwbril, zonnebril, nieuwe

skischoenen en misschien wel carve-

ski 's '.' 11 v i n d t de meeste u i t een-

lopende modellen en merken op

SkiHapp '99.

Reload hoofdredacteur Peter van K hoon:

"In Nieuw-Zeeland kun je prima
'heliboarden'. Maar dat kost wel
duizend piek per dag."

Hü gaat zeven keer per jaar naar de sneeuw. Deels omdat hij hoofdredacteur is van het
lifestyle en boardsportblad Reload en de gratis uitgave Freeload. Deels omdat hij helemaal
verslingerd is aan bergen en snowboarden. "Ik ben alweer zo'n zeven jaar een fanatiek
snowboarder. Wat ik in de zomer doe? Hard werken aan Reload en Freeload!" Een
interview met de 32-jarige Peter van Rhoon over de mooiste sneeuwgebieden van de wereld.

Snowhocinlcn kun in ile Himalaya,

muur ook o/> andere bestemmingen.

Hot op de piste!
De nieuwste wintersporten in 't kort,

Skileraren! Als balletdansers komen ze de piste af. Soepel, elegant en razendsnel. Geen bügel weerhoudt ze. Even

snel 'lm schttss' vla een dodelijke zwarte piste naar 't dal om thuis te lunchen? Alsof ze niet anders gewend zijn.

Menigeen neemt zich voor om het volgende jaar ook zo te kunnen skiën. Maar ja, een jarenlange training is het

minste wat noodzakelijk is om zwierig de piste af te dalen.

Techniek in ontwikkeling

Toch is het nauwelijks honderd jaar

geleden dat de eerste boerenjongens

in Tirol op eenvoudige houten latten

de besneeuwde hellingen afgleden.

Zij moesten nogal wat moed

verzamelen, vooral omdat de

parallelbocht nog onbekend was. De

eerste skilopers waren dan ook allang

blij wanneer ze heelhuids beneden

kwamen. Tegenwoordig zijn er niet

alleen in Tirol maar ook in andere

wintersportgebieden volop skischolen

waar beginners en gevorderden

terecht kunnen voor skilessen én de

nieuwste technieken.

Revolutionair: Carven
Sinds een paar jaar is er op ski-

technisch gebied het één en ander

Tip! Gaat u met de auto op

wintersport?

Huur dan ruim van tevoren

sneeuwkettingen bij uw garage.

Hoewel het niet altijd noodzakelijk

is om ze te gebruiken, zijn er

gebieden waar u een fikse boete

krijgt wanneer u ze niet gebruikt.

Bovendien heeft de 'Kettenpflicht'

ook gevolgen bij een aanrijding.

Wanneer u op een besneeuwde

weg betrokken raakt bij een

ongeval, bent u bij voorbaat

schuldig als uw auto geen

kettingen om de banden heeft.

verbeterd. Zo is er bijvoorbeeld dé

nieuwe ontwikkeling in alpineskiën:

carven. Een messcherp spoor in de

Nieuwe sporten zijn dikwijls een combinatie van techniek en durf.

sneeuw is het bewijs van een perfect

gesneden bocht op de staalkanten.

Het is dan ook fantastisch om te

voelen dat u in de bocht kunt hangen,

zonder dat de ski's slippen. Men

noemt het wel het snowboardgevoel

op ski's. Hoewel snowboarders weer

het tegendeel beweren. In ieder geval

is de nieuwe carve-techniek sneller

aan te leren dan welke andere nieuwe

techniek dan ook. Bovendien gaat het

skiën veel lichter, kost het minder

kracht en gaat u dynamischer door de

bocht.

Trend: skiboarden en f ree
skiën
Wie die lange latten onmogelijk blijft
vinden, is wellicht gebaat bij ski—

boarden: skiën op kortere ski's. Deze

ski's zijn zo'n 30 centimeter korter

dan gangbare ski's, maar weer langer

dan de 'big foots'. De ski's zijn aan

de voor- én achterkant iets omhoog

gebogen, waardoor het skiën een stuk

gemakkelijker gaat. Pree skiën is dé

trend van dit moment en houdt in dat

u bijvoorbeeld achterstevoren kunt

skiën, zonder dat u daarvoor

halsbrekende toeren hoeft uit te

halen. Als ski's worden twin tips

gebruikt. Ze zijn iets korter dan

normale ski's en aan de voor- en

achterkant iets omboog gebogen.

Paragleiden en ijsklimmen
Natuurlijk kunt u altijd nog besluiten

om de sneeuw voor gezien te houden

en te gaan paragleiden. Vooral wan-

neer er een goede thermiek is, kunt u

ongeveer een hele of halve dag

heerlijk hoog boven de berg zweven.

En grinniken om het gestuntel en

geknoei op de piste. Een goede

opleiding en diploma zijn noodza-

kelijk. Voor ongeduldige 'zwevers' is

een twinsprong een alternatief. De

sportieveling ziet misschien toch

meer in ijsklimmen: uitgerust met

houweeltjes en stijgijzers bijvoor-

beeld een bevroren waterval be-

klimmen of de ijskant van een berg.

We gaan naar de sneeuw
en nemen mee-»

Een goede zonnebril beschermt fa ogen op wintersport.

Het geldt eigenlijk voor elke vakantie: een goede

voorbereiding is het halve werk. Zeker wanneer de

kinderen meegaan Is een checklist een uitkomst.

Daarom hier een lijst met spullen en zaken die

absoluut niet vergeten mogen worden:

Tip! Dagtochten

Wanneer u van plan bent een dagtocht te maken, is het slim om de volgende

zaken mee te nemen: een goede kaart van het gebied, een kompas,
noodrantsoen, warme thee, zonnebril, zonnebrand, zaklamp, lucifers, een

mes en een kleine reisapotheek. Ook handig: pen en papier wanneer u een
bericht in een hut wilt achterlaten. Helemaal handig: papieren zakdoekjes,
want het komt regelmatig voor dat het toiletpapier in de hut op is.

• Voor dtt ogen: een goede

zonnebril én een sneeuwbril.

• Voor do oren: oorwarmers,

een brede haarband of een

muts.

• Voor de handen: water-

dichte ski-handschoenen,

voor de kleintjes het liefst

twee paar.

• Voor de vooten: dikke, lange

skisokken, snowboots en

skischoenen die ingelopen

zijn.

• Voor d» huM: zonnebrand

met een hoge beschermings-

factor, ook voor de lippen.

• Voor 09 body. een flink

aantal pully's, panty's,

thermo-onderWedlng,

leggings, skipakken (van te

voren waterdicht maken) en

sjaals.

m Speciaal voor de

allerkleinsten: een slee, een

valhelm en een tweede

ski pak.

• Voor het plezier, uw

fototoestel met filmpje. (200

ASA en als 100 ASA

belichten)

Leren vanaf foto's
Peter spreekt over de eerste keer dat

hij op een snowboard stond. "Ik had

het idee om het mezelf te leren. Dat

moest niet zo moeilijk zijn, want ik

was al jaren een fervent windsurfer.

Dus ging ik voor een maand naar

Tsjecho-Slowakije en nam wat toto's

mee waarop uitgelegd stond hoe het

moest. Na drie dagen ploeteren

kwam er een 'local' hoofdschuddend

op me at en /.ei: Til teach you the

ha.xic tu rn ' . Tja, hoc ik moest draaien,

dat kon ik natuurlijk niet uit de foto's

opmaken." Na zeven dagen kon hij

ui teindel i jk redelijk vlot de bergen af.

"Toen dat eenmaal l u k t e , ben ik echt

aan de sport verslingerd geraakt."

Lapland en IJsland
Om de le/ers van Reload en Freeload

te pr ikke len , vl iegt hij de wereld over

om de mooiste snowboardplekken te

ontdekken. "Lapland is /.o'n

voorbeeld. Het l igt niet echt voorde

hand om daar naartoe te gaan. Maar

ik moet /eggen dal de kou in de

maand mei echt meevalt. Laatst was

ik in IJsland. Dat is echt een /eer

hi j /ondcrc bestemming. Soms kun je

met de l i f t omhoog, soms moetje

lopen. Flink wat Lappen

snowboarden trouwens op IJsland.

Ln dan die natuur . Cieweldig! (ieen

bomen, een beetje desolaat e i g e n l i j k .

In combinatie met het licht is dat

absoluut fascinerend." Deze keer was

hij met een aantal kampioenen op

pad. Peter: "Luropees snowboard-

kampioen l)7/°-K Markus Hurme was

mee. de legendarische Amerikaanse

prof Mike Basich ook én niet te

vergeten: Marcel Jonker, Nederlands

Snowboardkampioen 'WW."

Korea en Nieuw-Zeeland
Len echte favoriete wintersportstek

heeft hij niet . "Ik had een keer

gehoord dat het mogelijk was om in

Korea te snowboarden. Dus snel een

ticket gekocht en wegwezen. Helaas

was de sneeuw erg slecht en waren

de hergen er heel k l e i n . Maar het was

wel een te gekke ervaring." Nieuw-

/eeland is ook goed om naar toe te

gaan. "Wanneer het hier zomer is. is

het daar winter. Mooie plekken / i jn

bijvoorbeeld Wanaka, Treble Cone,

Cardrona en Queenstown. Ik ben

daar ook naar de zogenaamde club-

f ie lds geweest. Voorheen waren dat

privé gebieden, nu zijn ze ook open

voor niet-leden. 's Nachts deel je met

onbekenden een lodge. Overigens, je

kookt ook met /.'n a l len. Ln in

Nieuw-Zeeland kun je prima

'heliboarden'. Maar je moet er wel

dui/.end piek per dag voor over

hebben."

En... Kashmir!
Dat hij veel voor snowboarden over

heeft, bewijs t /.ijn trip naar de

Himalaya . "Via het Indiaas verkeers-

bureau had ik vernomen dat er in

Kashmir skiliften waren. Nou, er was

een oorlog aan de gang, dus de l i f t e n

waren mooi dicht. Een berggids

adviseerde me om gewoon naar

boven te lopen. Na vier dagen

aar/elen, heb ik dat gedaan. Dat

betekent dus v i j f uur naar boven

lopen, om vervolgens in drie kwartier

weer onder aan de berg te belanden."

Internationaal goed
ontvangen
Tot slot komen we nog even terug op

Rcload. "Ik doe Reload niét in m'n

een t je Hel i n i t i a t i e f om Reload te

starten is namelijk afkomstig van

m i j n / a k e l i j k partner Marco van den

Maagdenburg. Het vierde nummer is

nu in de maak. On/e le/ers zijn

mensen met een jonge mind-set,

tussen de 15 en 32 jaar. Wat Reload

onderscheidt van andere bladen is dat

het gebaseerd is op een gevoel. We

bieden natuurlijk veel reisverhalen,

maar ook artikelen over mode en

muziek." Dat Reload ook interna-

tionaal goed wordt ontvangen, vindt

l Vier een heel groot compliment: "In

Parijs wordt het gedistribueerd. Ook

in Tokio trouwens. Dat terwijl 80%

van de teksten in het Nederlands zijn.

Ja, dat geeft ons een goed gevoel.

Dat is onder meer waar de naam

Reload voor staal: het herladen van

energie."

Tip! Stramme spieren

Wie het hele jaar nauwelijks aan

sport doet en opeens dag-in dag-

uit de latten onderbindt, doet zijn

of haar lichaam heel wat aan. Bij

de meeste sportscholen kunt u al

in het najaar terecht voor ski-

gymnastiek. Goed voor de conditie

nu en een prima voorbereiding voor

uw vakantie straks.

En dan. aan tafel!
Na een lange dag op de latten en na

een lekkere après-ski, krijgt

menigeen trek. Sporten maakt

hongerig. Wie deze keer voor het

eerst naar Oostenrijk gaat zal zich

verbazen over de heerlijk

gevarieerde Oostenrijkse keuken.

Gevarieerde gerechten
Die gevarieerdheid aan gerechten

komt doordat er in het verleden

y.oveel verschillende landen en

volkeren in de Donaumonarchie

verenigd waren. Zo was Wenen de

woonplaats van Tsjechen, Bohemen,

Hongaren, Kroaten, Slowaken en

Serviërs. Omdat de meesten hun

eigen nationale keuken in ere hielden

en de Oostenrijkers die typische

gerechten heerlijk vonden, hebben /.e

Tip! Bescherm je ogen, je
hebt er maar twee!
Een goede zonnebril is niet alleen

in de zomer noodzakelijk, vooral
ook tijdens de wintersport. Door de
weerkaatsing van de felle zon op
de superwitte sneeuw, kunnen
onbeschermde ogen flink

geïrriteerd raken. Sneeuwblindheid
is dan ook één van de meest
bekende blessures. De opticien kan
u diverse modellen in diverse
prijsklassen aanbieden.

een groot aantal gerechten in hun

eigen keuken geïntegreerd. Zo k l i n k t

de overbekende Wiener Schnit/el

heel Oostenrijks, maar het recept is

afkomstig uit Milaan, waar het

'costoletta alla Milanese' heet.

Top toetjes
Ook liefhebbers van toetjes kunnen

hun buik uitgebreid vullen in

Oostenrijk. Zo heten toetjes hier

'mehlspeisen', hoewel er amper meel

in /.it en het absoluut niet om

dikmakende spijzen gaat. Dus, u kunt

met een gerust hart in een Konditorei

smullen van de beroemde Sachertorte

en kasetorte. Len appclstrudel of een

strudel die gevuld is met kersen of

kwark is /.eker de moeite waard.

Toetje voor thuis
Nu al zin in zo'n Oostenrijks toetje?

Maak dan eens een heerlijke Kaiser-

schmarrn. Dit toetje is gemakkelijk te

maken, maar kost wel wat geduld.

Recept
Breek 4 eieren en scheid het eigeel

van het eiwit. Vermeng het eigeel met

3 eetlepels suiker, f l i n k wat /out en 4

dl. melk. Roer het mengsel stevig

met een garde en voeg beetje bij

beetje 250 g bloem toe, zonder te

klonteren! Laat het deeg een half uur

staan. Klop ondertussen het eiwit

helemaal stijf met de garde. Schep

het na een half uur voorzichtig door

het deeg en voeu 50 g ro/.ijnen toe.

Doe dit rustig, anders stort het eiwit

in. Smelt een eetlepel boter in een

koekenpan en schep er een bodempje

deeg in. Als de onderkant lichtbruin

gebakken is, draai dan het beslag om

en bak de andere kant . Vervolgens

moet de Schmarrn met twee (houten)

vorken in kleine stukjes uit elkaar

worden getrokken en nog even bruin

worden. De hoeveelheid Schmarrn is

genoeg voor drie porties. Let

smakelijk!

Maak kans op één van de
schitterende prijzen op SkiHapp '99
Doe mee aan deze wedstrijd en maak kans op de hoofd-

pri js : een complete sitowboarduuitrusting t.w.v. f 3.500,-

Daarnaast /.ijn er nog tal van andere prij/en Ie winnen.

Ondermeer een wintervakantie voor 2 personen in

Oostenrijk t.w.v. f l.500,-, oen snowboard t.w.v.

ƒ1.000,- en tien abonnementen op het nieuwe sportblad
Reload.

Het enige dat u hoef t te doen is de/e bijbehorende

coupon juist in te vullen en vóór 16 oktober 'W op te

sturen naar: SKIHAPP -QQ-WE-DSTRIJD. p/a Harder

wijkweg 11, 2803 PW Gouda (literaard mag u de ju is te

oplossing ook aan de ontvangstbalie van de organisator

van de beurs afgeven.

; Vergeet vooral niet uw n, l e e f t i j d , telefoon

nummeren de juiste oplossing in te vullen, [leut u

straks de gelukkige winnaar, dan wordt u daarvan op

zaterdagavond 16 oktober telefonisch op de hoogte

gesteld. De pfij/cn worden op /ondag 17 oktober op de

beurs uitgereikt. Over de uitslag kan niet worden

spondeerd.

Vijf vragen en vijf antwoorden

Door hel goed beantWOOfdefl van de/e vragen en hel

verwachte aantal be/oekcrs in Ie vu l l en in de vakjes op

de eotipon. doet u mee aan de wedstrijd.

vraag 1: Wat zijn 'Big Koots'?

aeeuw*choenen
een soorl sandalen

korte ski 's

vraag 2: Welk ingrediënt gebruit u voor Sachertorte?

maï/ena

chocolade

jioedersuikcr

vraag 3: Sneeuwbtindheid wordt veroorzaakt door:

weerkaatsing van zonlicht op de sneeuw

contact van vervuilde sneeuw met de ogen

sneeuwballende vecht

vraag 4: Hoe heet het gratis nieuwe boardsportblad?

Snowboard

Freeload

Reload

vraag 5: Waar wordt SkiHapp '99 gehouden?

i ' Ahoy' Rotterdam

Jaarbeurs Utrecht

Congrescentrum ix-n Haag

De beurs SkiHapp 'w wordt op zaterdag 16/10/99

door : be/oekers be/ocht.

Naam:

Adres:

Postcode:

Telefoon:

(op /at. 16/K

Leeftijd:__

Plaats:

i.il IX.(M) uur)

Een uittreksel van de algemene voorwaarden m.b.t het wedstrijdreglement kunt u eventueel

adres of inle/en op de homepage van RTB Beurzen: http://www.rtb.nl

l Iw adresgegevens kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

op bovenstaand

Ook liefhebbers vtin toetjes kunnen hun huik uitgebreid vullen in Oostenrijk.



VERHAAL JACOB SPREEKT TOT DE VERBEELDING
Maanden van studie zij er aan vooraf gegaan. Op vrijdag-
avond 17 sept. j.l. was het zover.
De premiere van de bijbelse musical Jacob.
Een voltallig publiek, alle drie opvoeringen op 17, 18 en 19
sept. waren geheel uitverkocht, genoot van de uitgebeelde
scènes, zang en muziek.
De regisseurs Bas Wisselink en Eric Stronks hadden hadden
hun kennis op het project losgelaten
In de voorbereiding werden de acteurs perfect gekneed in de
hem of haar toebedachte rol.
Eveneens pakte dirigent Gerrit Wolsink zijn taak grondig
aan. Met goede stemvorming zorgde hij voor een profes-
sioneel resultaat, dat werd ondersteund door een select
muziekgroepje..
De figuur Jacob werd gespeeld door het jeugdig talent
Raymon Weg en had in de persoon van Stef Disbergen die
de rol van Esau speelde een goede partner. Een haat-liefde
verhouding.
Op de vlucht vanwege bedreiging van zijn vader Isaac komt
Jacob aan het zwerven. Hij heeft zijn broer Esau op slinkse
wijze het eerstgeboorte recht ontfutseld. Op zoek naar zijn
oom Laban ontmoet hij bij de bron zijn dochters Lea en
Rachel. Beiden zijn op slag verliefd op Jacob, doch hij kiest
tenslotte voor Rachel. Dat zint Laban niet en hij bedenkt een
list en zegt: Je moet eerst 7 jaar voor me werken Jacob. De
bedrieger wordt op zijn beurt ook bedrogen. I.p.v. Rachel
wordt Lea uitgehuwelijkt. Als Jacob er achter komt maakt
hij Laban tal van verwijten. Nog eens 7 jaar voor
Labanwerken om dan Rachel te kunnen trouwen. Wat een
uitdaging. Het is al bijna 20 jaar dat Jacob van zijn ouders
en broer is gescheiden. In al die jaren verwekte hij tal van
kinderen bij Lea en tenslotte bij Rachel.
Tenslotte besluit Jacob om met zijn gezin Laban te ont-
vluchten. Aangekomen bij de rivier de Jabbok wordt Jacob
door twijfels overmand en raakt in een strijd gewikkeld met
een onbekend persoon. Deze daagt hem uit en geeft Jacob de
naam van Israël "Ik heb met God gestreden".
In een perfecte ambiance van licht geluid en show, gestuurd
door Bas Wisselink met assistentie van technicus Ronald
van Beek werd het bijbelverhaal duidelijk uitgebeeld.
Eric Stroks zorgde er voor dat achter de schermen alles vol-
gens het draaiboek verliep.
Voor coördinator Jan Lucassen waren er uren van voorbe-
reiding voor decor en opstelling van geluid en licht aan
voorafgegaan. Ook aan de grime was veel aandacht besteed
door de dames Gerrie Bossenbroek, Bertha Ruesink,
Marieke Beunk en Lidy Bulten.
Een geheel eigen rol in het verhaal over broers en zussen
werd gespeeld door Evelyn Noltus en Tine Keizer. Als
schriftgelkeerden volgden zij op orthodox-kritische wijze
het verhaal op de planken. De figuren Lea en Rachel werden
fijntjes uitgebeeld door Jolanda Koning en Marjolein
Disbergen.
Oom Laban en zijn vrouw, op uitstekende wijze uitgebeeld
door Bart Elbert en Lenie Visser deden
het goed. De kleding, hoofdzakelijk zwart, was stemming-
makend, naar de sfeer en het drama in het leven van Jacob.
Veel publiek , prima spel en grote waardering maakten Ons
Huis drie dagen tot een mini theater.
Het project van de Herv. gemeente en R.K. parochie mag
meer dan geslaagd genoemd worden.

VOGELMARKT EXOKAN
Vogelvereniging Exokan uit Hengelo Gld organiseert op
zondagmorgen 3 oktober weer een vogelmarkt. Leden van
Exokan en andere vogelliefhebbers van vogels zorgen voor
een ruime keuze aan vogels. De markt wordt gehouden in
dorpshuis de Horst te Keienborg en is geopend van 9.30 tot
12.30 uur. Het te koop aanbieden van vogels en de toegang
van de markt is geheel gratis.

HENGELOSE BADMINTONCLUB KLAAR VOOR
DE COMPETITIE
In september zullen de competities voor het badminton sei-
zoen weer aanvangen. HBC zal met 3 teams in de senioren
competitie aantreden, waarvan het Ie team 3e klasse speelt.
Dit team bestaat uit Judith Winkelman, Manon Dijk, Henk
Hoed, Rene Beunk en Hans Zweverink.
Het 2e speelt in de 4e klasse. In dit team spelen Louise
Mokkink, Esther Mokkink, Agnes Winkelman, Roy
Leidelmeijer en Harry Kuipers. Het 3e team bestaat uit Ria
Onstenk, Bertha Roozegaarde, Betsy ter Maat, Jan Groot
Roessink en Gerrit Hulstijn. Zij zullen uitkomen in de 5e
klasse. De competitie zal bestaan uit plm 14 wedstrijden,
waarvan de helft thuis in sporthal de Kamp op de vrijdag-
avond vanaf 20.00 uur
Een wedstrijd op een avond zal bestaan uit 8 wedstrijden en
wel 2 heren enkels, 2 dames enkels, een dames dubbel, een
heren dubbel en 2 gemengde dubbels. Dit is dus een avond-
vullend geheel en misschien een reden om eens te komen
kijken hoe spannend, spectaculair en intensief badminton is.
Mocht u echter er over denken om deze sport ook eens te
willen proberen, dan is er uiteraard een mogelijkheid om op
dinsdag naar een trainingsavond te komen,. U bent dan in de
gelegenheid om 2 avonden gratis met deze spoort kennis te
maken. Rackets en shuttles zijn uiteraard aanwezig. Een
trainingsavond begint om 19.30 uur tot ca. 21.30 uur.
Ook kunt u deze sport op een recreatieve manier beoefenen
in competitieverband. HBC zal dit jaar met 2 recreanten-
teams deelnemen. Deze competie bestaat uit 8 wedstrijden
uit en thuis. Ook zij spelen thuis op vrijdagavond en trainen
op de dinsdagavond.
Voor de jeugd tot 16 jaar is er ook de mogelijkheid badmin-
ton te beoefenen. Zij zijn uiteraard ook welkom op de trai-
ning. Maar zij zullen echter trainen op de zaterdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur. Ook zullen er 2 jeugdteams deelne-
men aan de competitie. Zij zullen hun wedstrijden thuis spe-
len op zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. Mocht u vra-
gen hebben over badminton, dan kunt u contact opnemen
met Agnes Garritsen, 467526 of Henk Hoed, tel. 462272

OPTREDEN GEWOON JANSEN
De Gelderse formatie Gewoon Jansen treedt zondag 10
oktober op in café De Eikeboom te Keijenborg. Dat belooft
weer een feest te worden. Gewoon Jansen is maker van
Nederlandstalige muziek dat inhoudt dat alles wat afwijkt
van het standaard ten gehore wordt gebracht. Zij zullen ver-
schillende nummers brengen die op de eind vorig jaar uitge-
brachte CD staan. Eigen nummers als Kijk eens in m'n reet
of 't Water kookt en hè t stinkt hier naar vis, worden tijdens
optredens met enthousiasme ontvangen. Een ander opval-
lend iets is dat de lokale held Hero "Jansen" deze dag het 12
dronk record zal proberen te vestigen.
Heb je zin in een foute zondag, kom dan naar de Eikeboom,
aanvang 16.30 uur..

SdtföderMode
Roarloseweg l

7255 DE Hengelo CW.
(0575)4612 32

Fax. (0575) 4612 75

DAMMEN
Twee teams die hun eerste bondswedstrijd speelden verlo-
ren beide. DCH 5 ging vol goede moed naar Beltrum om
daar tegen DIOS 5 te spelen. Alleen G. Wentink won zijn
partij. R. Hesselink speelde remise, terwijl J. Wentink en
Brummelman hun partij verloren.
In Varsseveld moest het eerste VADAC als meerdere erken-
nen, alhoewel na twee na 3 uur speeltijd was het op alle bor-
den nog een gelijkwaardige strijd, zij het dan dat de Vossen
voordeel hadden. Maar nadat er 6 remises kwamen van A.
Hoebink, G. Halfman, E. Hoebink, H. Luimes, J.Heuvelink
en J. Vos, verloren de laatste twee hun partij, nl. J. Heijink
en H. Vos door blunders in het eindspel.
Onderlinge competitie:
H. Zonnenberg-H. Groeneveld 1-1, D. Walgemoet-H.
Lansink 0-2, B. Harkink-B. Rossel 1-1, Y. Schotanus-L.
Koldenhof 1-1, B. Goorman-G. Botterman 1-1, A. Groot
Kormelink-H. Dijkman 0-2, J. Schabbink-J. Wentink 1-1.

«*

*
POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM
(Hummelo en Koppel, Hengelo en Zelhem)
POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM
(Hummelo en Keppel-Hengelo Gld-Zelhem)
Van 14 te.m. 20 sept. 1999
Dinsdag 14 sept.: vond een snelkraak plaats omstreeks 06.00 uur bij een cafébedrijf aan de
Stationsstraat te Zelhem. Binnen wed een gokkast gekraakt, waarna men zich weer uit de
voeten maakte.
Op de Rijksweg te Laag keppel werd een snelheidscontrole gehouden. Van de 1126 passan-
ten reden er 30 te hard. De hoogst gemeten snelheid was 120 km/u.
Woensdag 15 sept: Bij een bedrijf op het industrieterrein in Zelhem werd door een onbe-
kende man met een kleine vrachtwagen geïnformeerd naar oude pallets. Niet bekend is, of
deze man iets te maken heeft met een eerdere diefstal van pallets bij dit bedrijf.
Op de Eldrikseweg in Eldrik verloor de bestuurder van een personenauto de macht over het
stuur, raakte in een slip, sloeg over de kop en kwam in een weiland tot stilstand. De auto
werd hierbij geheel vernield.
Meerdere verdachte personen hielden zich op in een winkel in Zelhem. Spraken een buiten-
landse taal. Ze verspreiden zich in de zaak. Het geheel leek op een veel gebruikte manier om
georganiseerd winkeldiefstallen te plegen. Vooralsnog wordt er niets vermist.
Donderdag 16 sept.: Op de kruising Wichmondseweg-Rondweg te Hengelo vond een aan-
rijding plaats tussen een personenauto en een motorfiets. De bestuurster van de personen-
auto verleende geen voorrang. Het bleef bij materiële schade.
Vrijdag 17 sept: Op de Hummeloseweg te Zelhem vond een aanrijding plaats tussen 2 per-

sonenauto's. Het betrof hier een kop-staartbotsing met als oorzaak omoplettendheid c.q. te
weinig afstand houden.
Op de Doetinchemseweg lette de bestuurder van een personenauto niet op bij het uitrijden
va een uitrit. Hierdoor zag hij een over de Doetinchemseweg rijdende bedrijfsauto over het
hoofd.
Op de kruising Industriepark-Handelsweg kwam een bromfietser ten val, doordat hij plotse-
ling moest uitwijken voor een jeugdige fietser. De bromfiets en de kleding werden bescha-
digd. De fietser bleef onbekend.
Op de Torenallee in Hummelo werd de bestuurder van een vrachtauto bekeurd voor het ver-
voeren van bedrijfsafval zonder de vereiste vergunningen.
Op de Doetinchemseweg te Zelhem werd een verkeerscontrole gehouden op de aanwezig-
heid van autopapieren. 18 bestuurders hadden hun papieren niet volledig bij zich en moeten
deze alsnog komen tonen aan het politiebureau.
Zaterdag 18 sept: Op de Nieuwe Steeg te Zelhem werd een fietser achterna gezeten door
een loslopende rotweiler. De eigenaar van de hond is hierover aangesproken.
Aan de Varsselseweg te Hengelo werd een nerts gevangen, die alle kippen van de bewoner
aldaar, had doodgebeten. Vermoedelijk een nerts, afkomstig van de in Barchem losgelaten
dieren.
Zondag 19 sept: Op de kruising Dorpsstraat-Rijksweg te Laag Keppel kwamen een perso-
nenauto en bromfietser met elkaar in botsing. De bestuurder van der personenauto verleen-
de geen voorrang.
Op de Halseweg in Halle werd door de bestuurder van een personenauto een reebok dood-
gereden.
Op de Varsselseweg te Hengelo werd een fietser aangereden door de bestuurder van een per-
sonenauto, die vanuit een uitrit zonder op te letten, de weg opreed. De fietser werd hierbij
gewond.
Maandag 20 sept: Tijdens de kermis in Drempt werd op de Zomerweg de inhoud van een
container in brand gestoken. Een nader onderzoek door de politie volgt.



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

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

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

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

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

den of voller zullen bloeien.

Er hestaai n i e t zo ie t s als il c' beste snoei

periode. De beste t i j d om te snoeien hangt

n a m e l i j k van de boom of s t ru ik al. In het
voorjaar bloeiende struiken, /oals f'orsy

t h i a , worden v l ak na de bloei gesnoeid,

omdat de hlocmknoppen worden gevormd
op het hou t dat het vorige sei /oen is

gegroeid. Struiken die in de na/omerof in
het najaar bloeien, kunt u het beste in maan
o f ' a p r i l snoeien. Er bestaan vele nas lag

werken w a a r i n u k u n t op/oeken wat de

beste t i j d is om de s t r u i k e n of bomen Ie
snoeien, die u in de t u i n heel t s t aan .

Horizontaal
/ i jn de heggen te hoog o f t e breed dan kunt

u ze met een heggenschaar in model k n i p -
pen. Span een touwt je om goed hori /on

taal te blijven. Bij het snoeien van bomen
en struiken moet u er vooral op le t t en dat

er voldoende ' luch t ' tussen de t a k k e n is.

Als l a k k e n e lkaa r kruisen, k u n n e n /e elkaar

door het schuren beschadigen. Snoei een

/ i j t a k a l t i j d terug tot op de tak die onge-
veer even dik is als de weggesnoeide t ak .

Onts laa t daardoor een te grote open plek.

dan kan een e e n j a r i g e t ak t e r u g g e k n i p t

worden tot een h l a d k n o p . Voorkom een

' k a p s t o k ' : een gesnoeide lak waa rvan het
stompje is b l i j v e n staan.

Hulpmiddel
De 'grote broer' van de V ; . r i t r c \ l iuloor.

d e n i e u w e A l t r c x v o u w l a d d e r V a r i l r e x
Outdoor. is een h i j /onder geschikt h u l p

middel voor/owel het kn ippen \ a n i
als het snoeien van bomen en s t r u i k e n , /et

de Var i t rcx Outdoor in de s le igers iand en

k l i k de p l a t fo rmen erop. /odat u op heup
hoogte k u n t snoeien of kn ippen . Hierdoor

wordt het een m i n d e r / u a a r k a r w e i , ook

omdat u de ladder n ie t steeds hoeft te ve r -

p laa t sen . Ideaal voor l ie t k n i p p e n van heg

gen en hel snoeien van (n i e t te hoge) lei-
bomen. Is uu ' snoeiobject ' een boom ol

hoge s t r u i k ' Ook dan kan de V a r i t r e x

Ontdooi u goede diensten bewij /cn. U kun t

de V'aritrex in dit geval hel beste in de t r a p
sland /e l len . In welke s tand u de Var i l rex

Ontdooi ook /e t : de e x t r a b r ede s t a b i l i

l e i l s b a l k e n aan beide / . i jden voorkomen

dat de vouwladder wegzakt in de grond.
U s taa l daarom s t e v i g en s t a b i e l .

Vanaf medio juni l W-H s de Viiritrex-üiitdimr te kixtp. Deze aluminium vouwladder h te gebruiken ali ir<i/>(l7l cm hoogte), ladder (352

i ni). ^tci^i'i i M.i' c / / / ) of werkhank ('^ < • / ; ;) . / > r % W / / ; V / v i On/door leent ~ieh daarom t^oed voor diverse werkzfltiniheden mndoni ;m luns.

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

welke klussen gebruik je welk klimmateriaal? Laat u hierover gerust

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

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

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

Werkt u op grote hoogte, bijvoorbeeld bij

het vervangen van kapotte dakpannen of

het verven van de buitenboel, dan zult u
een ladder nodig hebben. In tegenstelling
tot een trap steunt een reform-, opsteek-
of schuifladder namelijk tegen de muur
aan. Alleen een reformladder kan ook vrij-
staand gebruikt worden.

De ladders van Altrex zijn een aanrader.

Deze ladders veren bijna niet door en staan

stevig. De sporten van de Altrex-ladder

hebben een unieke D-vorm, waardoor ze
in gebruiksstand een horizontaal s tavlak

hebben. Hierdoor staat u s tabiel , maar

vooral comfortabel. Alle ladders van
Altreet hebben bovendien een rode sport

die de uiterste veilige stahoogte aangeeft.

Bent u een verwoed doe-het-zelver, kies
dan bijvoorbeeld voor de Altrex All Round

ladder.

Met een trap kom je minder hoog, maar

hij is wel gemakkelijker te verplaatsen en
hoeft nergens tegen aan te leunen. H u i s

houdtrappen zijn in verschillende uitvoe-

ringen verkrijgbaar, met twee tot acht tre-
den. Laat u zich bij de aanschaf vooral lei-

den door de mate waarin u de t rap denk t
te gebruiken, de hoogte die u met de t rap

wilt bereiken en de ruimte die u heeft om
de trap op te bergen. Een huishoudt rap
moet in ieder geval n i e t gaan gl i jden ter-

wij l u erop staat. Daarom hebben alle huis-

houdtrappen van Altrex antislipvoelen. De
Giant (stahoogte 0.46 meter), de Steddy

(60 tot 146 centimeter stahoogte) en de

luxe Doublé Decker (stahoogte van 60 tot

167 cm) zijn goede keu/es . A l l e drie zi jn
van het gerenommeerde merk A l t r e x

Naast trappen en ladders bestaat er ook

nog een categorie vouwladders die als lad-

der, trap en steiger d iens t k u n n e n doen.
Door de zes scharn ie ren kan een A l t r e x

vouwladder in verschillende werkstanden

worden ncerge/et. Ideaal bijvoorbeeld voor
het werken in r u i m t e s met n iveauve r -
s c h i l l e n , /oa ls het t r a p g a t K l u s t u veel

b i n n e n s h u i s , dan is de Vari t rex-Indoor een
aanrader. Verder is v a n a f j u n i de Varitrex-

Ouldoor op de mark t . De naam /egt het

a l : de/e u n i w l a d d e r van A l t r e x is speci

aal ontworpen voor het w e r k m de t u i n of

aan het huis. Net als de Indoor wordt ook
de Varitrex-Outdoor met twee p l a t f o r m e n

geleverd, waardoor de vouwladder in een
handomdraai tol een stevige en c o m f o r t a -
bele steiger kan worden omgetoverd.

Wil t u meer i n f o r m a t i e o v e r de keus in
trappen en ladders? Daarvoor kun t u prima

terecht op de in te rne t s i t e van Altrex (www.

A l t r e x . n l ) o f b i j uw d o e - h e t - / e l f / a a k .

Mooi, droog weer?

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

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

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

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

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

geven.

Waar moet u aan denken als u met het

schilderwerk aan de slag gaat? Zorg in
ieder geval voor goed gereedschap en
(milieuvriendelijke) verf of beits. ( i e b r u i k
een robuuste ladder die u stevig neerzet.

Tegenwoordig zijn er ook van die handige

painlcaddy's verkrijgbaar vooraan uw lad-
der: hierin kunt u kwasten, verf en doek-

jes kwijt, zodat u uw handen vrij heeft.
Als u uw materialen compleet h e e f t , kan

de s c h i l d e r k l u s beginnen. Bij hout dat is

aangetast door vocht, verwijdert u het rolte

hout met een krabber, of beitel en met een
s c h u u r m a c h i n e . Slechte verf k u n t u het
beste te l i j f gaan met een brander en krab

her. Kijk wel uit voor brand! Met kuns t -

hout vu l t u eventuele gaten snel weer op.

Breng, nadat het hou t is ontvet en

geschuurd, een laag grondverf aan, die u
daarna overschi lder t met hoog of zijde-

Een pergola die

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

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

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

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

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

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

Bedenk , voordat u aan het bouwen van
een pergola begint, welke klimplanten u

het mooiste v i n d t . Wil t u dat uw pergola
/o sne l moge l i jk voor een schaduwpflek

in de t u i n zorgt, kies dan bijvoorbeeld voor
een snelgrocicnde k l i m p l a n t als bruids-

sluier. Nadat u uw keus gemaakt heeft,

kun t u bepalen in welk deel van de tu in
de pergola het beste geplaats t kan wor-

den. Sommige k l i m p l a n t e n . /oals de
meeste clcmatissoorten, hebben veel /on

nodig. Andere planten daarentegen gedijen
weer beter in de schaduw.

Stevige constructie
Om ja ren lang plezier te hebben van uw

pergola, kunt u het beste voor een hout-
soort kiezen, die weinig onderhoud vergt.
Een tropische hardhoutsoort als Bank i ra i

is een leven lang onderhoudsvrij, maar gaat
wel ten koste van het regenwoud! Geluk

kig / i j n er tegenwoordig helere oplossin-

gen, /oals gewolmaniseerd hout , dat door

i m p r e g n e r e n weerbeslendig is gemaakt .

Houd bij de lengte van de palen rekening

met een ex t ra deel onderde grond. Als stel
Idt : voor elke meter boven de grond

moet circa .VS cen t imete r onder de grorrd

z i t t e n , ( ieïmpregneerd hout voorde per-
gola Ix'hoeft in princijx ' geen extra (x-scher

m i n g , maar bouwt u voor de eeuwigheid,
dan /ou u het gedeel te van de paal dat

onderde grond komt, nog kunnen insme-

ren met i j / e r m e n i e . ( i e b r u i k echter nooit

loodmenie: dat is bij/onder milieubelas-
tend. Met een grondboor maakt u de beno-

digde gaten in de bodem. Grondboren zijn

te huur in een aantal .standaarddiameters,

bijvoorbeeld 17 centimeter. Maak de af-
stand tussen de gaten niet te groot, zodat

er een stevige constructie ontstaat. Daarna

zet u de palen recht in het gat met behulp

van een waterpas. De palen schoort u door

aan twee kanten op een kwartslag afstand

van elkaar twee lange latten schuin tegen

de paal aan te zetten, die u met één spij-
ker v a s t / e t en aan de andere zijde stevig

in de grond steekt. Daarna stort u beton of

cement in het gat tot 10 centimeter onder
het grondniveau. Meng het beton volgens

de gebruiksaanwi jz ing , maar houd wat
water achter. Stort het vrij droge beton rond

de paal, voeg het water toe, vul het gat ver-
der op met aarde en stamp dit goed aan.

Na een dag kunt u de latten weghalen.

Veilig werken
Nu begint het hogere werk. Let hierbij op

uw veiligheid en kies voor betrouwbaar

k l i n r m a t e r i a a l /oals dat van Altrex. Van

bovenaf kunt u de dwarsbalken met slot-

bouten op de vier palen schroeven. Over

deze balken maakt u een raamwerk van
dwars l a t t en , /odat de overkapping com-

pleet is . De pergola staat nu als een huis,

en u kun t beginnen met het volgende,

leuke karwei: de aanleg van klim- en hang-

planten.

g l a n s . Con t ro lee r of de verf goed h e e l t

gehecht. Dit kan door niet een scherp mes

een kle in kruisje in het hout te maken op

een onzichtbare plek. Breng er daarna een

laag plakband op aan en trek dit er met één
ruk af. Komt er geen verf mee, dan bete-

kent dit dat u weer jaren kunt genieten van
uw goed ver /orgde bui tenwerk.

// / de paintcaddy \<<in Altrex kunt u kwas-

ten, verf en doekjes kwijt. Daardoor heeft

n altijd uw handen vrij en kunt u veilig uw

schilderwerk doen. De paintcaddy past op

elke ladder.


