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CLAM
U valt weer

mooi iadejprijzen

5 gepaneerde ¥| f\QQ

schnitzels l w

Kalfsgehakt schnitzels 1 60

/ 00 gram

1 60
, .__ ^

O 95
Gevulde kalfsborst, wógram O~

Onze dagreklames: maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST (fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT (ha\f om half+kruiden) 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:
SCHOUDERKARBONADE 500 gram 4.95

MALSE VARKENSLAPPEN 500 gram 4.95

Keut slager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic
Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W, W. WEIJERS
Poelsweg 47 - Keijenborg - tel. 0575-461307

De nieuwe f ietsen voor 2000 komen
er aan, dus moeten wij ruimte maken.

Batavus Barcelona TK3 ^Wr- Nu
Batavus Torino TK3 VMr- Nu
Batavus Florence TK5 J349r- Nu
Batavus Oma Rose R -799r- Nu
Batavus Touring TK3 JW9r- Nu
Gazelle Tour de France 0299r- Nu
Union Extra TK3 J»9r- Nu
Union Viking TK3 JVfrr- Nu
RivelZodiacTKS -7é9r- Nu
Phoenix Mentor TK3 -J46r- Nu
Phoenix Mentor R JWr- Nu

Nog enkele racefietsen met 25% korting

Hierop ruilen wij niet in.

kt Zweverink
Q^fe Rijwielspeciaalzaak G

lekink 8 Hengelo Gld.

750.-
950.-

1080.-
499.-
750.-
999.-
750.-
680.-
615.-
599.-
479.-

èLm

ONWEERSTAANBARE
AANBIEDING VOOR

SPANNING ZOEKERS

DIGITALE MULTIMETER
wisselstroom 1000 V
gelijkstroom 750 V

1495

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Bannlnkstraat 4 - 7255 AW Hengvlo (Gld.) - T»l. 0575-461220

Burg. Galleestraat 44
N VORDEN

vo D I N Tel. 0575-553640

Voor al uw

films en computerspelletjes
nu ook D. V. D.

Speciaalzaak
in groenten en fruit

m

Klein
Westland

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.
Tel: (0575)461054

Rauwkostreclame:

Bruine bonen mix
250 gram

Spitskool salade
250 gram

2.98

2.98
dinsdag - woensdag - donderdag:

Mandarijnen, nieuwe oogst
zonder pit, 20 stuks . 6.98

1 kilo Uien &
1 kilo Peen, samen 1.98

vrijdag - zaterdag:

Elstar, 3 kilo ' 4.98

Broccoli, 1 kilo 2.98

Voor

familie

VERHALEN

OVER

SCHOOL

Kinderboekenweek 6 t/m 16 oktober 1999
www.kinderboekenweek.nl

WOLTERS BOEKHANDEL
Spalstraat 14 - 7255 AC Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 12 53
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Arnold en Bep Grotenhuijs

Op vrijdag 8 oktober hopen wij samen met
onze kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig

huwelijksfeest te vieren.

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in
P.P.'s grill restaurant, L. Dolfingweg 6 te Baak.

Kon. Wilhelminastraat 50,
7221 CH Steenderen

iMAN

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

Oliebollen actie

van "Soli Deo Gloria"

op vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober

wij venten alleen in de buitenwijken
afhalen is mogelijk op Tramstraat 8.

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

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

Verzilveren van Vakantiebonnen
voor de land- en tuinbouw

Dinsdag 12 en Woensdag 13
oktober 1999 na 19.00 uur,

kunt u weer vakantiebonnen
inleveren voor verzilvering.
Namens CNV Bedrijvenbond

Bij E. Wentink, Het Karspel 30
Hengelo Gld. Tel 0575 462104.

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 10 okt. 10.00 uur, ds. A.B. Elbert, werelddiakoniezondag
Goede Herder Kapel

Zondag 10 okt. 10.15 uur, ds. C. v. Dorp
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Zondag 10 okt. 10.00 uur, ds. E. Noltus
Vrijzinnig Hervormde Kerk

Zondag 10 okt. 10.30 uur, ds. I. de Jong, Bathmen
R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 9 okt. 19.00 uur, Woord- en communiedienst
Zondag 10 okt. 10.00 uur, Eucharistieviering

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;
zondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur
Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.
Zorgcentrum Maria Postel: dinsdagsmorgens om 10.00 uur H. Mis;
dagelijks Rozenhoedje bidden om 18.30 uur. Zaterdags xs 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 8 OKTOBER - ZONDAG 10 OKTOBER
dr. N.J.C. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277

Avond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende mor-
gen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262
Dinsdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266
Woensdag 13 okt.: 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-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: 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: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317

Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo: Mw. M. Harmsen, tel. 461678
Voor Keijenborg: Mw. A van Aken, tel. 462627.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en 12.00 uur).
Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel. 0575-516463.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging. 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min)
Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:
Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67, Doetinchem
Thuiszorgwinkel Zutphen, Laarstraat 15, Zutphen
Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)
- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo (Gld):

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

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Steenderen:
J. F. Oltmansstraat 7, Steenderen, tel. 0575-451659
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:
Stationsplein 12, Zelhem, tel. 0314-622151
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

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

Verloskundigen:
Gemeente Hengelo Gld:
Maatschap mevr. Klein - mevr. Geugies - mevr. Peulers,
tel. 0314-330589, b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, jel. 0314-329160.
Gemeente Steenderen en Vorden:
mevr. Haggeman-Withaar, teh 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 15.00-20.30 uur

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

Tankstation

Wim Rietman
1 liter kwaliteits-

shampoo voor 7.95

iedere 2e liter
slechts 4.95

(zolang de voorraad strekt)
Rondweg 10 Hengelo

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Zondag 10 oktober
GROTE BINGO
met vele geldprijzen

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

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Vlaai van de Week

appel de
luxe vlaai
ƒ 10,-
echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - T»l. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

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!
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.



SPORT, SPANNING EN SFEER TIJDENS DE SAMENGE-
STELDE MENWEDSTRUD IN HENGELO GLD
Ook dit jaar zal de vereniging voor het aangespannen paard
In Stap en Draf te Hengelo Gld een samengestelde men-
wedstrijd organiseren. De wedstrijd bestaat uit drie onder-
delen , te weten: dressuur, vaardigheid, marathon.
Naar verwachting zullen aan de wedstrijd 80 aanspanningen
deelnemen, waaronder enkel- en tweespannen, tandems en
vierspannen. Er wordt gestreden om de hoogste eer in de
klassen 1,2,3,4 ewn 5, alsmede voor beginners de hobby-
klasse. Op zaterdag 9 oktober zal de dressuur beginnen om
8.30 uur, de vaardigheid (kegeltjes rijden) om 9.15 uur.
Tevens kunnen de trajecten voor de marathon (zondag) wor-
den verkend vanaf 17.00 uur. Op zondag 10 oktober zal om
8.30 uur het startsein worden gegeven voor de marathon,
welke zal duren tot ongeveer 15.00 uur. Wanneer de stap- en
draftrajecten zijn verreden komen in het laatste traject de
hindernissen aan de be,urt, die allemaal zijn gelegen op en
rond het terrein De Hietmaat. Na de marathon zullen de bes-
ten van het onderdeel vaardigheid een barrage rijden met als
prijs klinkende munt. Hier is de regel, hoe sneller, hoe meer
kans. Het evenement zal worden omlijst door diverse stands,
terwijl er voor de jeugd op een afgescheiden terrein naar
hartelust kan worden gefietst op rare fietsen en skelters.
De organisatie van In Stap en Draf hoopt dat vele paarden-
liefhebbers mee zullen genieten van dit prachtige evenement
op 9 en 10 oktober in Hengelo Gld.
De toegang tot het terrein is geheel gratis.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij mw. Steenblik-Rietman,
Dennendijk 13, Warnsveld, tel. 552810.

VEEL BELANGSTELLING BIJ OPENING EN OPEN HUIS
NIEUW CLUBGEBOUW KON. HARM. CONCORDIA
Nadat de Kon. Harmonie Concordia voor enige jaren terug
haar oefenruimte kwijt raakte, ontstond de noodzaak van
een eigen onderkomen. Hierover was al vele jaren gepraat
en door de ontstane situatie werd een en ander in een
stroomversnelling gebracht. Vele gesprekken volgden met
het gemeentebestuur en tenslotte werd een lokatie gevonden
op het evenemententerrein de Hietmaat. Vanaf mei 1997
ging de bouwcommissie van Concordia samen met andere
vrijwilligers aan de slag om het nieuwe gebouw op tezetten.
De andere gebruiker van de Hietmaat, de Marktvereniging
meldde zich ook aan om gebruiker van het nieuwe gebouw
te worden. Het gevolg hiervan was dat een stichting werd
opgericht die het gebouw gaat beheren. Na heel veel uren
van hard werken is er een schitterend gebouw ontstaan.
Zaterdagmiddag 25 sept. was de officiële opening en Open
Huis. De beide voorzitters, Martin Kraassenberg van
Concordia en Anton van Ingen van de Marktvereniging
openden gezamenlijk de deur. Hierna speelde Concordia een
nieuwe mars, getiteld A New Shelter, gecomponeerd door de
dirigent van Concordia, Jules Hendriks. In hun toespraken
brachten beide voorzitters dank aan de bouwers en hoopten
op een vruchtbare samenwerking en als bewijs hiervan wis-
selden zij de foto's van de respectievelijke besturen.
Burgemeester van Beeck Calkoen vertelde in zijn toespraak
iets over het vele overleg en prees het vrijwilligerswerk van
de leden.. Vervolgens onthulde hij een vlag met de logo's
van Concordia en de Marktvereniging. Beide besturen kre-
gen de gelukwensen van heel veel mensen. Voorzitter G.J.
Oosterhuis van EMM bood een grote spiegel aan.
"Muzikanten dienen er altijd goed uit te zien", aldus de spre-
ker. Sandra Boerman bood namens de bouwcommissie een
fraaie klok aan en namens de muziekkapel uit Kirchberg am
Wechsel uit Oostenrijk werd een mooi wandbord aangebo-
den. Na het Open Huis verzorgden de chr. Muziekver., de
harmonie St Jan met tamboers en vendeliers, de majorettes
van EMM en de muziekkapel uit Oostenrijk een muzikale
hulde. Concordia en de Marktvereniging kunnen nu vooruit
in hun nieuwe behuizing.

"DE ZONNEBLOEM"
In de week van 6. t.e.m. 11 sept. werd er in Hengelo en
Keijenborg een ledenwerfaktie georganiseerd. Tevens werd
er gevraagd naar vrijwilligers en bezoekadressen.
De Zonnebloem kan terugzien op een geslaagde aktie.
Voor Hengelo meldden zich 160 nieuwe steunende leden
aan en Keijenborg kreeg 40 aanmeldingen.Ook hebben zich
voor de afd, Hengelo 6 nieuwe vrijwilligsters aangemeld.
Op vrijdag 5 nov. wordt er weer een regionale ontspan-
ningsmiddag georganiseerd in de Hanzehof te Zutphen.
Gasten op deze middag zijn: Berndien Sternberg, Joke de
Kruyf, Robert Paul en Frits Lambrechts.
Mensen die mee willen, kunnen zich opgeven bij
B. Wentink, tel. 4463013 of A. Meenink, tel. 464392.
Kosten f 12.50 p.p., reiskosten f 5.— p.p.

SPAAR VOOR PLUCHEN OLIFANTEN BIJ UW
KEURSLAGER EN STEUN HET GOEDE DOEL
De Vereniging van Keurslagers gaat op 4 oktober van start
met een landelijke spaaractie die tevens steun zal bieden aan
een goed doel. De actie zal lopen tot en met 18 december
1999. De consument krijgt de mogelijkheid te sparen voor
een pluchen olifant, welke in drie maten verkrijgbaar zal
zijn. Bij iedere besteding van f5.— bij de Keurslager ont-
vang de klant l stempel. Met 10 stempels en bijbetaling
heeft de klant de mogelijkheid om in het bezit te komen van
één van de pluchen olifanten.
De Vereniging van Keurslagers zal voor ieder verkochte
pluchen olifant f 0.50 beschikbaar stellen aan dierenpark
Amersfoort. De financiële steun zal gebruikt worden voor
het vervaardigen van een voedselparaplu voor de olifanten.
Met deze voedselparaplu wordt het eten van bladeren en tak-
ken uit de natuur nagebootst.
Voor de kleintjes is er een kleurplaatwedstrijd georganiseerd
en voor de oudere kinderen en volwassenen een olifanten-
quiz om hun kennis over olifanten tre toetsen.
De te winnen prijzen zullen o.a. bestaan uit:
* l gratis familie jaarabonnement voor dierenpark

Amersfoort
* 2200 gratis entreekaarten voor dierenpark Amersfoort
* 6 pluchen olifant van 80 cm.
Bij keurslager Peter van Burk in Hengelo Gld kan voor deze
pluchen olifanten worden gespaard.

START VACCINATIERONDE VOOR 9-JARIGEN
DOOR GGD
Vanaf oktober start de GGD Regio Achterhoek met de vac-
cinatie voor 9-jarigen. De kinderen worden op deze leeftijd
voor de laatste keer in rij ingeënt tegen respectievelijk de
ziekten difterie, tetanus en polio (DTP) en tegen de ziekten
bof, mazelen en rode hond (BMR).
Ouders en verzorgers van de kinderen wordt geadviseerd
hun kind te laten vaccineren voor een goede bescherming
tegen deze ziekten.
Ongeveer een week voor de vaccinatiedatum ontvangen de
ouders en verzorgers een oproepkaart. Op de kaart staat de
datum, de rijd en de plaats van inenting vermeld. De inen-
tingen vinden steeds overdag plaats. Bij verhindering krij-
gen de ouders na een jaar automatisch een tweede oproep. Is
men dan ook weer verhinderd, dan kan rechtstreeks contact
worden opgenomen met het secretariaat van de GGD in
Doetinchem, 0314-321260.
De mogelijke reacties die kunnen optreden na de inenting
zijn een branderig gevoel op de plaats van de prik, een lich-
te huiduitslag of een lichte verhoging één tot twee weken na
toediening. Meer informatie kan worden verkregen bij de
GGD Regio Achterhoek, eveneens op genoemd telefoon-
nummer. De vaccinatie wordt o.a. gedaan in:
Hengelo Gld op donderdag 7 oktober van 13.30-16.00 uur in
het wijkgebouw en
Zelhem op woensdag 3 nov. van 13.15-15.30 uur in het
wijkgebouw.

JUBILEUMCONCERT
Het chr. mannenkoor Zelhem geeft op zaterdagavond 16
oktober a.s. een groot jubileumconcert in de Lambertikerk te
Zelhem. De aanvang is 19.30 uur en de entree f 15.—
Aan dit concert wordt medewerking verleend door de
sopraan Henriëtte van Lith en de chr. harmonie Prinses
Juliana. Het programma bevat een groot gedeelte van de
nummers die in juni zijn opgenomen op een CD.
Tijdens het concert zal deze CD worden gepresenteerd en
zullen de eerste exemplaren worden uitgereikt. Uiteraard is
iedereen hierbij van harte welkom.
Na afloop van het concert zijn de CD's te koop voor de prijs
van f 25.—. Ook zijn ze daarna te koop via tel. 03124-
623388 of bij de Sav. Lohmanstraat 19 te Zelhem.
Het is een prachtig cadeau voor u zelf of voor familie en
vrienden, dichtbij of veraf.
Op het jubileumconcert kunt u een gedeelte van de inhoud
beluisteren. Graag tot ziens en veel luisterplezier.

LIVE CONCERT ZATERDAG 23 OKTOBER IN
'ONS HUIS' TE HENGELO GLD
Reborn, een jongerenkoor, bestaande uit 37 enthousiaste
mensen, in de leeftijd van 20-45-»-, afkomstig uit Hengelo
Gld, Vierakker, Wichmond.
Het koor staat onder leiding van Sabine Schijf, afgestudeerd
aan het conservatorium te Maastricht.
Het repertoire bestaat voornamelijk uit Engelstalige muziek,
popsongs, gospel en Nederlandstalige liederen, o.a. Love
shine a light, Thask you for the music, The Rose, Walk in the
light, Alles wat ademt en nog vele andere.
Het gezelschap HOE7ZO! uit Vorden verzorgt een gastop-
treden met cabaret met een Achterhoeks accent, liedjes,
sketches, humor, aktueel. Kaarten zijn in voorverkoop ver-
krijgbaar bij de VVV in rfengelo Gld en Vorden.
Een avond met zang en cabaret, dat mag je niet missen!!!

GRRRRRIEZELEN IN DE ACHTERHOEK TIJDENS
DE HERFSTVAKANTIE
Heksen, trollen en spoken kruisen uw pad
Tijdens de herfstvakantie van 16 t.e.m. 24 oktober (regio
midden-zuid) en van 23 t.e.m. 30 oktober (regio noord) is
het in de Achterhoek niet pluis. Het Achterhoeks bureau
voor toerisme organiseert in samenwerking met verschillen-
de grrriezelkbedrijven twee spannende en mysterieuze
weken. Kom maar op als u durft. U bent gewaarschuwd.
Deelname op eigen risico.
Tijdens deze grrriezelweken vinden er op gezette tijden in
de Achterhoek allerlei spannende,
mysterieuze en grrriezelige aktiviteiten plaats. Sagen, legen-
den en oude geheimen worden deze weken prijs gegeven,
's Avonds in het donker het' bos in om de rust van de Witte

Wieven te verstoren of tijdens een avondwandeling opge-
schrikt worden door Luisteren naar spannende verhalen
op de bok van een huifkar of in de kelders van een middel-
eeuws kasteel. Spooktheater of een moordenaar ontmaske-
ren tijdens het diner. Wat dacht u van spookverhaalritten met
eigen auto of de oplossing vinden van de grrriezel-raadsel-
route. Speuren naar uilen en enge beestjes. Wel eens
gehoord van een roekoe- of Texastocht. Wees tijdens deze
aktiviteiten extra op uw hoede. Geesten, spoken, trollen,
heksen, smokkelaars, kunnen uw pad kruisen en dan staat
het Achterhoek bureau voor toerisme niet meer in voor de
gevolgen. Je kunt verdwalen, geprikt worden door een cac-
tus, van je stoel vallen van de schrik of geraakt worden door
een losse flodder bij de veldslag nabootsing.
Ook op verschillende campings worden grrriezelprogram-
ma's samengesteld voor de gasten. De volgende "akelige"
aktiviteiten worden o.a. georganiseerd: anti-grrriezeloplei-
ding om monsters, trollen, vampieren ander gespuis de baas
te blijven, Halloweentocht, grrriezelschminken, horror-
avond, heksenjacht, grrriezelnachtspel, heksenketelbrouw-
sel maken, spoken,knutselen en een draculatocht.
Meer informatie over de georganiseerde aktiviteiten en de
campings die deelnemen aan de grrriezelweken is aan te vra-
gen bij het Achterhoeks bureau voor toerisme, postbus 4106,
7200 BC Zutphen, tel. 0900-2693888. Het grrriezelprog-
raama is ook te verkrijgen bij de VVV's in de Achterhoek.

POSTDUIVENVER. STEEDS SNELLER
Wedstrijdvlucht vanaf Roodeschool., d.d. 18-9-'99, afstand
161 km, deelname 100 duiven. Gelost om 13.30 uur,
Aankomst Ie duif 15.54 uur, laatste duif 16.31 uur.
G. Kempers l, 2, 3, 8, 9 en 10, G. Braakhekke 4, W. Jansen
5, J. Bruggeman 6, A. Bruggeman 7.

UITVOERING LOOFT DEN HEER
Zaterdag 16 oktober a.s. zal de chr. zangver. Looft den Heer
onder leiding van dirigent Gerrit Wolsink en met medewer-
king van pianiste Mirjam Versteegen haar jaarlijkse uitvoe-
ring geven .
Het koor brengt een gevarieerd programma,wat wordt afge-
wisseld met het optreden van het cabaretduo Carolien en
Karin. In de pauze wordt een verloting gehouden. De entree
isgratis. U bent van harte welkom om 20.00 uur in Ons Huis
aan de Beukenlaan te Hengelo Gld.

ESPRIT TIME ZORGT VOOR EEN MODIEUS WIN-
TERSEIZOEN
Design, plezier en mode kenmerken de herfst- en winterkol-
lektie van Esprit time. Nieuw dit najaarzijn de dynamische
active modellen: stoere, robuuste horloges voor hem en haar.
De sportieve nieuwkomers hebben stalen of rubberen ban-
den en gebold glas. In contrast hiermee zijn de horloges uit
de fashionlijn, een lijn met elegante eyecatchers die horloge
en sieraad harmonieus combineert.. Rechthoekige en vier-
kante horlogekasten met wijzerplaten in stralend wit en
zachte pastels bepalen het gezicht van de tijd. Uitgevoerd in
trendy staal zijn het vrouwelijke accessoires voor de pols.
Voor de liefhebbers van eenvoud presenteert Esprit binnen
diens thema basic horloges met een tijdloze uitstraling. Door
het sobere gebruik van de kleuren zwart en wit creëert Esprit
een minimalistisch beeld dat helemaal van deze tijd is.
Een Esprit time is vanaf f 99.— verkrijgbaar bij juwelier-
opticien Kohier-Wissink in Hengelo Gld.



Het Plantseizoen is weer begonnen

Coniferen voor haag als solitair

Diverse soorten heesters in container

Winter- en zomerbloeiende Heide in pot
Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

G.J.HALFMAN
Rondweg 2a • Hengelo Gld - Tel. 0575-461424

Iets te vieren? Geef een kadobon van ons bedrijf.

Trouwringen
volgens jouw
eigen smaak

kwekerij WESSELINK

bloembollen en bolbloemen

Bloembollen uit eigen kwekerij
voor particuliere verkoop.

T
Verkoop op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Adres kwekerij: Hardsteestraat 1,Toldijk.
ArjanWewelmk

UI. 0575-45 29 49

De herfst is weer begonnen,
tijd voor warmere kleding.
Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 1 november a.s.

flan. overhemden p. stuk 35.- 2 voor 65.-
thermoblousen p. stuk 35.- 2 voor 65.-
thermoblousen p. stuk 45.- 2 voor 85.-
spijkerbroeken p. stuk 49.- 2 voor 89.-
overall's 100% katoen vanaf 49.- 2 voor 89.-
overall's 100% katoen vanaf 55.- 2 voor 99.-
overall's 100% katoen vanaf 59.95 ..2 voor 109.-
werkspijkerbroeken vanaf 49.50 2 voor 89.-
werkspijkerbroeken vanaf 55.- 2 voor 99.-
werkspijkerbroeken vanaf 49.95 2 voor 109.-
kinderspijkerbroeken p st. 39.50
waxj'assen mt S t/m XXXL vanaf 119.-
kinderwaxjassen 99.-
bodywarmers, vele kleuren vanaf 39.50

verder in onze winkel: klompen, werkschoenen,
laarzen, regenpakken, spuitoverall's, lieslaarzen,
fleeze jassen, schipperstruien, commandotruien,
jack's, parka jassen, alles tegen scherpe prijzen

Goossens-Atomica
Steenderenseweg 11 Hengelo gld

Telefoon (0575) 46 21 39

Verstandelijk gehandicapten kunnen vaak meer dan wij denken. Het talent is aan-
wezig. Maar ze hebben wél extra hulp nodig. Hulp van een coach, die bijvoorbeeld
helpt op de werkplek. Of van een begeleider die meegaat op vakantie. Hulp in de

vorm van geld is daarbij onmis- ^== _^-^_ « M*TM1M** c

baar. Coacht u mee? Want £LS.|J!_ * COLLECTE'

(BF; talentalleenisnietvol~ verstandelijk
^ doende gehandicapten

Café-Restaurant
't IJsselboerke

Waardebon ƒ 70.-

3 gangenmenu
van ƒ 29.50

voor ƒ 79.50

geldig tot 75 dec. 7999

Frank - Marjorie Wolbrink

Eekstraat 18, Doesburg,
tel. 0313-475282
gelegen op Camping IJsselstrand

OCCASIONS
Molenenk 2

Hengelo Gld. 0575-46 19 47

Type
106 1.1 ACEA.Spoiler
106 1.0 Accent

Kleur port.

groen/m 5d
rood 3d

km B.Jaar

26.000 93
179.000 95

205 1.1 GE blauw/m
205 1.1 ForeverCV El. Ramen wit

309 1.6.XS105PK,LMV,sportuitl.
wit

306 1.4 XN comfort stuurb.d/rood
306 1.4 Belfort, st.bekr., A spoil

d/blauw/m
306 1.4 XR Belfort l/grijs/m
306 1.8 Cabrio Roland Garros groen/m
306 2.0XSI171MV blauw/m

3d

3d

3d

3d
3d
2d
3d

405 1.6GRE d/rood/m 4d

406 1.816VSLBreakGas rood/m 4d
406 2.0 16V SV Aut. Cr.Contr. etc.

z/grijs/m 4d

806 2.0 SR Airco d/rood/m 5d

Opel Kadett 1.4 Life
Volvo 440 DL
Volvo 440 DL

d/rood/m 3d
groen/m 5d
beige/m 5d

107.000
62.000

170.000

75.000

58.000
69.000
45.000

102.000

40.000

60.000

20.700

108.000

90.000

94.000

87
95

89

95

96
96
95
94

94

97

98

95

91
90
91

NieuwsBrieF
oktober 1000

-> n ii m m o r * r\ ' ^^ ^^ ^^J a a r g a n g 2 n u m m e r 1 0

Nieuws
sportcentrum Aerontt

Ski-fitt De zomer is voorbij. Velen van u zullen
alweer uitkijken naar het wintersportseizoen. Hoge
bergen met veel sneeuw, gezellige dorpjes, mooie
pistes en een gezellige 'apres-ski'. Nog even en het
is weer zover. Iedereen die het ski-gebeuren kent
weet dat hij/zij goed voorbereidt op weg moet gaan.
Zo ook lichaamelijk! In de 'Ski-fitt' lessen die wij elk
jaar verzorgen zit alles wat u nodig heeft.
Wees verstandig en begin op tijd te trainen, tijdens
het ski-fitt uur op zondag van 12:15 tot 13:30 uur.
Maar wij zijn natuurlijk 7 dagen in de week voor u
geopend.

Yoga We zijn op de woensdagavond van 21:00 tot
22:00 uur gestart met een Yoga-les.

Kids Dans Morgen 23 Oktober De kids
van AeroFitt gaan zaterdag 23 oktober naar een
'Dans morgen voor kinderen' in Sporthal
Roozegaarde te Doetinchem. We vertrekken om
8:30 uur en zijn ongeveer 13:30 uur weer terug.
Wanneer er ouders zijn die willen rijden, geef 4*gt
ons even door.

Indoortfaimng
•mnensporten

Thal-BO* Vanaf 25 oktober starten wij
met Thai-Bo*. Thai-Bo*is de nieuwste rage uit de
Verenigde Staten en wellicht heeft u het welleens
gezien op de televisie. Indien u meer hierover wilt
weten kunt u contact opnemen met ons.

VerhUUr wanneer je geen
eigen fiets hebt dan kun je die altijd huren, elke
dag van de week. Natuurlijk kun je ook met een
groep ietsen huren, e.v.t met begeleiding.

Enquête ledereeffdie de enquête heeft ingevuld
bedankt voor de moeite. In deze enquête stonden
vragen die te maken hadden met het sportcentrum.
Door middel van deze enquête hoopten wij een idee
te krijgen hoe u over ons sportcentrum dacht. Wat
kan er beter, wat is er goed, wat zijn u verwachtin-
gen enz. Wij denken dat dit een goede uitwerking
heeft gehad. Na aanleiding van deze enquête zijn we
dus ook direct aan het werk gegaan. Zoals u heeft
gemerkt zijn de douches voorzien van een extra
afzuiging en extra douches. Ook hebben we extra
parkeerplaatsen gecreëerd. Alle andere vragen zijn
erg positief beantwoord. Dit natuurlijk tot groot
genoegen van ons. Mochten er in de toekomst
ideeën zijn die u kwijt zou willen dan kunt u dat
altijd aan een van ons vertellen of gebruik maken
van de ideeënbus.

Millennium Aanbiedingen
1. Wanneer je voor 01-01-2000 overstapt van een
kwartaalbetaling naar een jaarbetaling dan krijg je
3 maanden in plaats van 2 maanden gratis trainen.

2. Wanneer je voor 01-01-2000 iemand lid maakt
voor minimaal 6 maanden dan krijg je zelf i maand

gratis trainen, (aanbiedingen gelden alleen bij
gebruik van deze coupon).

Keuzeaanbieding: *D
S
w) Naam:

Lidmaatschapsnummer:

=LQ
*I£ C Naam nieuw lid:

Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 50 01 Fax (0575) 46 45 02

Fitlvok



NOG TWEE
OPERATIES

EN DAN
LACHT ZE OOK

WEER AAN
DEZE KANT

L A N D E L I J K E C O L L E C T E

VAN 10 T/M 16 OKTOBER 1999

De stichting organiseert campagnes om brand-

wonden te voorkomen, verbetert de behande-

ling van brandwondpatiënten, doet wetenschappelijk

onderzoek en beheert de Nationale Huidbank.

Eerste hulp bij brandwonden
• Begin direct met het koelen van de wond;
• liefst met zacht stromend, lauw leidingwater (koelen

met bijvoorbeeld slootwater kan ook, zeker als er
geen andere koelmogelijkheden zijn. Het is altijd
beter dan niets doen!);

• koel ten minste 5 minuten. Langer is beter, maar
pas dan wel op voor onderkoeling;

• verwijder tijdens het koelen de kleding, tenzij deze
aan de huid gekleefd zit;

• smeer niets op de wond;
• bedek de wond met steriel verband, schone doeken

of lakens;

neem altijd contact op met een arts als:
- er blaren zijn,
- de huid er aangetast uitziet,
- de brandwond veroorzaakt is door een chemisch

produkt of elektriciteit;
geef het slachtoffer nooit iets te eten of te drinken;
vervoer het slachtoffer altijd zittend.

Nadere informatie: (0251) 27 55 55.

Postbankrekening 20.21.22 of

bankrekening 70.70.70.643

t.n.v. collecte Nederlandse

Brandwonden Stichting Beverwijk. H
N E D E R L A N D S E

B R A N D W O N D E N

S T I C H T I N G

Collecte Brandwonden Stichting
Van 10 tot 16 oktober houdt de Nederlandse Brandwonden Stichting haar collecte. De Stichting zet zich in voor de optimalise-
ring van de behandeling, onderzoek, (psychische) hulpverlening en preventie en voorlichting.
Meer dan 55.000 vrijwilligers gaan deze week door heel Nederland van deur tot deur.

Collecte Brandwonden Stichting
Van 10 tot 16 oktober houdt de Nederlandse Brandwonden Stichting haar collecte. De Stichting zet zich in voor de optimalise-
ring van de behandeling, onderzoek, (psychische) hulpverlening en preventie en voorlichting.
Meer dan 55.000 vrijwilligers die deze collecte mogelijk maken zijn vele brandweerkorpsen die de Brandwonden Stichting een
warm hart toedragen.

Eerst water, de rest komt later
Lauw zachtstromend water is nog steeds de beste eerste hulp bij brandwonden.
Van 10 tot 16 oktober houdt de Nederlandse Brandwonden Stichting haar collecte. Meer dan 55.000 vrijwilligers gaan op pad
om voor dit goede doel geld bijeen te brengen. De Brandwonden Stichting zet zich al meer dan 25 jaar in voor het verbeteren
van de behandeling van brandwondslachtoffers en de preventie van brand en brandwonden. Voor dit werk is uw steun hard
nodig.

Pas op voor hete thee
De meeste brandwonden komen voor bij jonge kinderen. Hete thee is daarbij de belangrijkste boosdoener. Drink daarom nooit
thee met een kind op schoot. Bewaar thee liefst in een themnoskan. Als de kan omvalt, valt de thee er niet uit (De foto's links
laten de gevolgen zien ÈÈn kopje thee).

Thermostaatkraan
Heet badwater is regelmatig de oorzaak van brandwonden bij kinderen en ook ouderen.
Thermostaatkranen kunnen veel van deze ongelukken voorkomen. Door het water op een vaste temperatuur in te stellen kan
het water nooit te he'et worden.

Vluchtige stoffen
Vluchtige stoffen zoals (was)benzine, spiritus en terpentine zijn erg brandbaar.
Gebruik deze stoffen nooit in de buurt van open vuur.
Dus:

nooit kwasten schoonmaken met dergelijke stoffen in de buurt van een geiser.
liefst elektrisch fonduen
maak de barbecue nooit meer aan met spiritus. Gebruik gewoon aanmaakblokjes.

Rookmelders redden levens
Van 10 tot 16 oktober houdt de Nederlandse Brandwonden Stichting haar collecte.
De collecteweek valt van oudsher samen met de Brandpreventieweek. In dit kader verspreiden de meer dan 55.000 collectan-
ten van de Brandwonden Stichting verspreiden in deze week 3 miljoen folders (zie foto). In de folder wordt een oproep
gedaan aan de Nederlandse bevolking om rookmelders aan te schaffen.
De meeste slachtoffers van brand worden 's nachts verrast, wanneer ze in bed liggen. Als je slaapt, ruik je niets. Je wordt pas
wakker als het te laat is. Als je al wakker wordt. Rookmelders zijn daarom van levensbelang.
De productie van de folder is mogelijk gemaakt door de sponsors van de Brandpreventieweek; de verzekeraar AMEV en rook-
melderfabrikant First Alert.

Jaarlijks zijn er meer dan 7000 huisbranden waarvóór de brandweer moet uitrukken. Hierbij vallen vele gewonden en doden.
Maar ook wanneer er geen lichamelijk leed is, kan de schade enorm zijn.
Naast de schade aan het huis, is de emotionele schade vaak erg groot. De angst voor een nieuwe brand en het verlies van
dierbare spullen spelen hierbij een grote rol.

Brandwondenwijzer
Ter gelegenheid van de collecteweek van de Brandwonden Stichting, van 10 t/m 16 oktober, verschijnt deze week een opval-
lend boekwerkje: de Brandwondenwijzer. Het is een compact boekje (32 pagina's) dat adviezen geert over wat u moet doen
als iemand in brand staat of een brandwond heeft. Tevens worden 125 praktische tips aangereikt over hoe men brand en
brandwonden kan voorkomen, welke brandblusser men het beste kan gebruiken en hoe men ook thuis een vluchtplan kan
maken. De Brandwondenwijzer is verkrijgbaar bij de apotheek.

Bijzondere leerstoel brandwondgeneeskunde
Aan de Vrije Universiteit van Amsterdam is sinds mei van dit jaar bij de faculteit Geneeskunde een bijzondere leerstoel
Brandwondgeneeskunde ingesteld. Volgens de nieuwe hoogleraar Robert Kreis, als chirurg verbonden aan het
Brandwondencentrum te Beverwijk, betekent dit maatschappelijke erkenning voor het vakgebied brandwondgeneeskunde. De
instelling van deze unieke leerstoel in Nederland is te danken aan de inspanningen van de Nederlandse Brandwonden
Stichting.

Bijscholing voor artsen en verpleegkundigen
Dit jaar startte de Nederlandse Brandwonden Stichting met een speciale 'Brandwondencursus' voor artsen en verpleegkundi-
gen. De cursus is bedoeld om de cursisten te trainen in de spoedeisende hulp bij brandwonden.
Uit recent onderzoek bleek dat de kennis van de behandeling van brandwonden in veel gevallen niet optimaal is.
Tijdens de cursus worden de deelnemers geconfronteerd met Lotus-slachtoffers. Het geleerde kan zo direct in de praktijk
gebracht worden. De cursus voorziet in een enorme behoefte*. De eerstvolgende drie cursussen zijn reeds alle volgeboekt.



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 school-
kinderen uit Ocna Mures in de leeftijdsgroep van 4 tot 16 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 bewon-
deren, stellen we voor om al het breiwerk in te leveren 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 de gelegenheid is om te breien, maar wel garen heeft, kan dit
inleveren, zodat anderen hiervan weer kunnen breien. Een financiële bijdrage is ook wel-
kom: 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

DAMMEN
Deze week speelden 3 teams voor de bondscompetitie van district Oost. DCH 4 moest het
in Beltrum opnemen tegen DIOS 3. Teamleider J. Schabbink gaf het voorbeeld door te win-
nen, maar G. Botterman, B. Goorman en A. Groot Kormelink lieten hem in de steek door te
verliezen. Dus keerden zij met een 6-2 nederlaag naar huis.
In de Hengelose arena speelde het 3e een knappe wedstrijd tegen het 2e. Zij hadden de han-
den vol om het op een gelijkspel te houden. R. Beening had bijna voor de winst voor DCH
3 getekend, maar helaas koos hij een verkeerde voortzetting in het eindspel.
Uitslag DCH 2-DCH 3: J. Luiten-W. Eijkelkamp 2-0, H. Zonnenberg-H. Lansink 0-2, G.
Kreunen-R. Beening 2-0, D. Walgemoet-L. Koldenhof 1-1, H. Tekelenburg-H. Groeneveld 1-1,
R. Hesselink-Y. Schotanus 0-2.
Onderlinge competitie: J. Vos-A. Hoebink 2-0, H. Vos-E. Hoebinkl-1, G. Halfman-H. Luimes 0-
2, E. Brummelman- J. Schabbink 2-0.

ST GERARDUSKALENDRS 2000
De St Gerarduskalenders voor het jaar 2000 zijn er weer. Het blijkt dat vele kalenders niet
zijn opgehaald. Deze kalenders kunnen alsnog worden opgehaald op vrijdag 8 oktober van
8.30-19.00 uur of op zaterdag 9 oktober van 8.30-17.00 uur bij mw. Wanders-Eijkelkamp,
Ottenkampweg 16 te Keijenborg, tel. 463274.
De kalenders kunnen niet worden bezorgd.

GOEDE START HBC
De Hengelose badmintonclub is met een goede start de competitie begonnen. HBC l haal-
de een gelijkspel, 4-4, tegen Varsseveld. Een moeizaam begin van de heren enkels. Hans
Zweverink en Henk Hoed verloren hun partij, terwijl Manon Dijk en Judith Winkelman de
stand gelijk trokken door hun partij te winnen. In de dames en heren dubbel bleef de stand
gelijk. De heren verloren, terwijl de dames wonnen. De beslissing moest dus vallen in de
mix. De eerste mix, Manon en Henk, werd verloren, terwijl Judith en Hans in een 3-setter
de partij naar zich toe trokken. Eindstand 4-4.
Ook HBC 2 speelde gelijk tehgen Duiven, 4-4. Roy Leidelmeijer verloor zijn partij, terwijl
Harry Kuipers hem won. Bij de dames won Louise Mokkink en verloor Agnes Garritsen.
De heren dubbel werd verloren, terwijl de dames de wedstrijd weer gelijk konden trekken.
Ook hier moest de beslissing vallen in de mix partijen. Roy en Louise verloren en Harry
en Sgnes wonnen.
HBC 3 deed het 't best. Zij wonnen overtuigend met 8-0 van Didam. Ria Onstenk»die het
met maar liefst 3 invallers moest doen, coachte Geert Willem Luesink, Bert Hulstijn en
Agnes Winkelman naar de overwinning. Alle partijen werden overtuigend gewonnen.
Voor vrijdag 8 oktober om 20.00 uur staan de volgende partijen op het programma in
sporthal de Kamp: HBC l tegen Lochem 2, HBC 3 tegen Dpetinchem 4.

ORIËNTERINGSRIT LANDELIJKE RIJVERENIGING HALLE
De landelijke rijvereniging Halle organiseert op zondag 10 oktober haar jaarlijkse orië-
ringsrit.
Iedereen die een paard of pony heeft, kan hier aan meedoen. Er kan worden ingeschreven
vanaf 9.30 uur tot 11.00 uur en kan starten vanaf 10.00 tot 11.30 uur bij manege Eenink,
Nijmansedijk 15 in Hallle. Het inschrijfgeld bedraagt f 10.— per combinatie en f 20.— per
aanspanning. Bij de start kan het inschrijfgeld worden voldaan. Start en fmsh zijn bij de
manege. Bij de rust is er gelegenheid wat te eten en te drinken, hetgeen bij het inschrijf-
geld is inbegrepen.
De prijsuitreiking vindt na afloop plaats in de foyer van de manege.

DE DIËTISTE GEEFT RAAD!
Kinderen op de basisschool
De overgang naar de basisschool betekent een grote verandering voor een kind. Al is het
gewend aan het dagritme op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, de school is min-
der vrijblijvend: er worden eisen gesteld. De kleuter is bovendien de jongste en moet zich
zien te handhaven tussen oudere kinderen. De eerste tijd kan een kleuter aan het eind van de
middag heel moe zijn te moe om te eten. Alle schoolkinderen hebben hun slaap overigens
hard nodig te laat naar bed gaan wreekt zich de volgende dag onder andere door slecht eten
aan het eind van de middag. Als de warme maaltijd wat laat uitvalt heeft dat ook invloed op
de eetlust wat voor werkende ouders die laat thuiskomen een probleem kan zijn. Het kind
wordt soms van moeheid dwars en kan dan tijdens de maaltijd alle registers opentrekken.
Hierbij kan een laag bloedsuikergehalte een rol spelen daarvan worden kinderen ook verve-
lend. Het helpt nog wel eens om het kind voor het eten in bad te zetten en alvast iets te geven:
een soep stengel, een rauw worteltje of een stuk fruit en een bekertje drinken. De kleuter gaat
dan wat meer ontspannen aan tafel en kan bovendien na het eten ( en Sesamstraat) meteen
naar bed.

Schoolkinderen van 4-12 jaar hebben per dag nodig:
3-5 sneden volkorenbrood besmeerd met halvarine
35 g kaas en vleeswaren
3 glazen halfvolle melk of karnemelk (0,51) -v
l melknagerecht
2-4 aardappelen lepels fljst pasta of peulvruchten
2-4 lepels groente
1-2 stuks fruit
50-75 g vlees vis kip ei of soja bereid in 10 gram (braad)boter of olie
1.5 l vocht

Vanaf groep drie en soms al eerder weten kinderen vrij goed hoeveel ze willen eten. Laat ze
daarom zelf bepalen hoeveel aardappelen en brood ze nemen. Zo lang ze een minimumhoe-
veelheid binnenkrijgen van drie sneden brood en twee aardappelen per dag is dat prima.
Zorg ervoor dat ze niet zoveel tussendoortjes als snoep, chips of fruit eten dat ze geen trek
meer hebben in de maaltijden want die zijn hoofdzaak. Laat een moeizame eter het laatste
uur voor de warme maaltijd niets gebruiken. Schoolmelk is voor alle kinderen aan te raden
als ze tenminste een koemelkeiwitallegie hebben.

De voorkeur voor zoete smaken en alkeer van bitter die alle kinderen hebben berust op een
maatregel van de natuur om ze te beschermen: giftige planten en bessen zijn vaak bitter. Pas
na het tiende jaar verdwijnt de afkeer van bittere smaken. Daarom hebben vrij wel alle kin-
deren een hekel aan spruitjes witlof en bier. Deze producten moet je leren eten en drinken.
Meer informatie:
Voor meer informatie kunt U terecht bij de diëtiste
ledere donderdagmiddag van 14,00-16.00 uur is zij aanwezig in de apotheek te Hengelo
(Gld)
Gaarne vooraf even een afspraak maken (tel: 0575-461010)Het consult is gratis.
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POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM
(Hummelo en Koppel, Hengelo en Zelhem)
Periode van 21 te.m. 27 sept. 1999
Dinsdag 21sept: Aan de Ruurloseweg te Hengelo werd een informatiebord van de plaatse-
lijke VVV ter waarde van f500.— weggenomen.
Bij het kermisterrein in Zelhem is een zwarte Oma-fiets weggenomen. Deze is zwart van
kleur en van het merk Empo.
Vermoedelijk is het een vrachtauto geweest die op 't Wisselt in Zelhem een geparkeerd
staande personenauto heeft aangereden.
Op de kruising Halle Heideweg met de Halseweg verleende de ene automobilst geen voor-
rang aan de andere. Het bleef bij zware blikschade..
In Eldrik, op de Eldrikseweg, reed een tractorbestuurder vanaf het erf de weg op en kwam
in botsing met een snel naderende personenauto. De bestuurder van deze auto raakte gewond
en is door een passant naar het ziekenhuis gebracht met nekklachten.
Woensdag 22 sept.: 107 km/u was de hoogste gemeten snelheid op de Rijksweg in Hoog
Keppel. De controle vond plaats tussen 8.45 en 10.45 uur. Er werden 9 bestuurders bekeurd
op deze 80 km-weg.
Een inwoner van Zelhem vertelde slachtoffer te zijn van een persoon die per advertentie
goedbetaald thuiswerk aanbood. Na f 20.— betaald te hebben, niets meer gehoord.
Vermoedelijk was het een in Barchem ontsnapte nerts die een gans doodbeet in Halle.
Op de Prinsen weg te Hoog Keppel reed een tractor met aanhangwagen waar geen enkele
reflectie en verlichting op was aangebracht. Een transactie van f 180.— werd hem verstrekt
i.v.m. de ontbrekende afgeknotte driehoek.
Volgens getuigen was onenigheid tussen 2 automobilisten er de oorzaak van dat een van hen
van de Rijksweg in Hoog Keppel raakte en tegen een boom botste. Ook hier slechts blik-
schade.
Donderdag 23 sept.: Wederom kon aan een inwoner binnen ons team het certificaat veilig
wonen worden uitgereikt.
Op de Keppelseweg te Hummelo werden van 9.30 tot 10.30 uur 21 van de 211 automobilis-

ten bekeurd.
30 van de 520 automobilisten op de Torenallee te Hummelo werden op de radarfoto gezet.
Door onbekenden is een zwarte Ford Escort bekrast op de motorkap. De auto stond in
Drempt aan de Marke.
Een groene Sparta damesfiets werd uit een schuur achter een woning in Zelhem weggeno-
men.
Vrijdag 24 sept: In Hengelo, op de kruising Klaverdij k met de Ruurloseweg kwamen de
bestuurders van een trekker en een personenauto met elkaar in botsing. De trekker sloeg
linksaf op het moment dat deze werd ingehaald. Beide voertuigen raakten beschadigd.
Zaterdag 25 sept: Dit keer stond de radar op de Zelhemseweg in Hummelo.Tussen 12.00
en 124.00 uur werden 56 van de 734 passanten op de foto gezet. De hoogst gemeten snel-
heid bedroeg 138 km/u, i.p.v. 80 km.
In samenwerking met de AID is in Zelhem bij een 11-tal vogelhouders een volièrecontrole
gehouden. Er zijn geen overtredingen geconstateerd.
Op de Dorpsstraat kwamen 2 elkaar tegemoetkomende automobilisten met elkaar in aanra-
king. Lichte plaatschade was het gevolg.
Zondag 26 sept: Een aanrijding ten gevolge van het niet verlenen van voorrang leverde
blikschade op aan 2 auto's op de kruising Berkenlaan-Hummeloseweg te Hengelo Gld.
Maandag 27 sept: Een inwoner van Didam deed aangifte van diefstal van een trilmachine
die in Drempt uit een bedrijf was ontvreemd. Het apparaat ter waarde van f 9500.— werd in
de berm van een doodlopende weg teruggevonden. Onbeschadigd en wel. Kennelijk te
zwaar om in een voertuig te laden.
De visvereniging Zelhem werd afgelopen weekend gedupeerd door een brand die vrijwel
zeker is aangestoken. Een hekwerk, een poort en een bouwkeet liepen schade op.
In Hummelo werd een boormachine in een winkel ontvreemd.
Op de Halle Nijmanweg te Zelhem raakte een automobilist van de weg en kwam in een wei-
land tot stilstand.
Op de IJsselweg in Eldrik reed een automobilist tegen een boom. Er ontstond slechts lichte
schade.
Op de Ruurloseweg te zelhem draaide een bedrijfsauto het fietspad op en kwam in botsing
met een bestuurder van een opgevoerde bromfiets.
B.J. Eijsink
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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 bestaat niet zoiets als dé beste snoei
periode. De beste tijd om te snoeien hangt
namelijk van de boom of s t r u i k at. In het
voorjaar bloeiende struiken, zoals forsy-
thia, worden vlak na de bloei gesnoeid,
omdat de bliK'mknoppen worden gevormd
op het hout dat het vorige seizoen is
gegroeid. Struiken die in de na/omer of in
het najaar bloeien, kunt u het beste in maart
of april snoeien. Kr bestaan vele naslag-
werken waarin u kunt opzoeken wat de
beste tijd is om de s t ru iken of bomen te
snoeien, die u in de t u in heeft staan.

Horizontaal
Zijn de heggen te hoog of te breed dan k u n t
u ze met een heggensdiaar in model knip-
pen. Span een touwtje om goed horizon
taal te blijven. Bij het snoeien van bomen
en struiken moet u er vooral op letten dat
er voldoende ' lucht ' tussen de takken is.

Als lakken elkaar kruisen, kunnen ze elkaar
door het schuren beschadigen. Snoei een
z 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 .
Ontstaat daardoor een te g r o t e open plek.
dan kan een e e n j a r i g e tak t c r u g g e k n i p t
worden tot een bladknop. Voorkom een
'kapstok' ; een gesnoeide tak waarvan het
stompje is b l i j v e n s taan.

Hulpmiddel
De 'grote broer' van de Var i t r ex Indoor,
de n i euwe Al t r ex vouwladder V a r i t r e x
Outdoor. is een bi jzonder geschikt hulp-
middel voor zowel het knippen van heugen
als het snoeien van bomen en s t r u i k e n , /et
de Varitrex Outdoor in de s teiger s tand en
k l i k de p la t formen erop. zodat u op heup
hoogte k u n t snoeien of k n i p p e n . Hierdoor
wordt het een minder zwaar karwei, ook
omdat u de ladder niet steeds hoeft te ver-

plaatsen. Ideaal voorliet knippen van heg
gen en het snoeien van ( n i e t te hoge) l e i -
bomen. Is uw ' snoei-objcct ' een boom of
hoge s t r u i k . ' Ook dan kan de Var i t rex-

Outd<x>r u goede diensten bewijzen. U kunt
de Varitrex in dit geval het beste in de trap-
sland ze t t en . In welke stand u de Varitrex
Outdoor ook ze t : de e x t r a brede s t a b i l i -

te i t sbalken aan beide z i jden voorkomen
dat de vouwladder wegzakt in de grond.
U staat daarom stevig en stabiel.

Vanaf medio juni ivwixde \'aritre.\ Outdoor tt koop. Deze aluminium vouwladder is te gebruiken als trap (] 71 cm hoogte), ladder p'v1

cm), steiger f <>.? cm) of werkbank (V.i cm). De \antre\ Onldoor leent :ich daarom goed voor diverse werkzaamheden rondom uw huis.

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

welke klussen gebruik je welk klimmateriaal? Laat u hierover gerust

eens 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 zu l t u
een ladder nodig hebben. In tegenstelling
tot een trap steunt een reform-, opsteek-
of schuifladder namelijk tegen de m u u r
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 t a v l a k
'hebben. Hierdoor staat u stabiel, maar
vooral comfortabel . A l l e ladders van
Altrex hebben bovendien een rode sport
die de uiterste veilige stahoogte aangeeft.
Bent u een verwoed doe het -zei ver. 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. Huis
houdtrappen zijn in verschil lende uitvoe-

r ingen verkri jgbaar , met twee tot acht tre-
den. I.aat u zich b i j de aanschaf vooral l e i -
den door de mate w a a r i n u de trap denkt
te gebruiken, de hoogte die u met de trap
wilt bereiken en de ruimte die u heeft om
de trap op te bergen. Hen h u i s h o u d t r a p
moet in ieder geval n i e t gaan g l i j d e n te r -
wijl u erop staat. Daarom hebben alle huis-
houdtrappen van Altrex an t i s l ipvoe ten . De
Ciiant (stahoogte 0,46 meter), de Steddy
(60 tot 146 cen t imete r s tahoogte) en de
luxe Doublé Decker (stahoogte van 60 tot
167 cm) z i j n goede keuzes. A l l e dr ie zi |n
van hel gerenommeerde merk A l t r e x .

Naast trappen en ladders bestaat er ook
nog een categorie vouwladders die als lad-
der, t r ap en steiger d iens t k u n n e n doen.
Door de zes scharnieren kan een A l t r e x
vouwladder in verschi l lende u e r k s t a n d e n
worden neergezet. Ideaal bijvoorbeeld voor
het werken in r u i m t e s met n i v e a u v e r -
sch i l l en , zoals het t r a p g a t . K l u s t u v e e l
b innenshuis , dan is de Varitre.x-lndoor een
aanrader. Verder is vanaf j u n i de Varitrex-
Outdoor op de mark t . De naam zegt het

a l : deze v o u w l a d d e r van A l t r e x i s speci-
aal ontworpen voor het werk in de t u i n of
aan het h u i s . Net als de Indoor wordt ook
de Varitrex-Outdoor met twee p la t fo rmen
ge leverd , waardoor de vouwladder in een
handomdraai lol een stevige en c o m f o r t a -
bele s te iger kan worden omgetoverd.

W i l t u meer i n f o r m a t i e over de keus in
trap|x?n en ladders? Daarvoor kun t u prima
terecht op de intemetsite van Altrex (www.
A l l r e x . n l ) of b i j uw doe-het ze l fzaak .

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 d e n k e n als u met het
sch i lderwerk aan de slag gaaf ' /org in
ieder geval voor goed gereedschap en
(milieuvriendelijke) verf of beits. Gebruik
een robuuste ladder die u stevig neerzet.
Tegenwoordig zijn er ook van die handige
paintcaddy's verkrijgbaar voor aan uw lad-
der: hierin kunt u kwasten, verf en doek-
jes kwijt, zodat u uw handen vrij heeft.
Als u uw materialen compleet heeft, kan

de sch i lde rk lus beg innen . Bij hout dat is
aangetast door voch't, verwijdert u het rotte
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. K i j k wel uit voor brand! Met k u n s t -
hout v u l t u eventuele gaten snel weer op.
Breng, nadat het hout is ontvet en
geschuurd, een laag grondvert aan, die u
daarna overschi lder t met hoog- of z i jde-

•^

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 begin t , welke k l i m p l a n t e n u
het mooiste v ind t . Wi l t u dat uw pergola
zo snel m o g e l i j k voor een schaduwplek
m de t u i n zorgt , kies dan bijvoorbeeld voor
een snelgroeiende k l i m p l a n t a ls bruids-
s l u i e r . Nada t u uw keus gemaakt heef t ,
kun t u bepalen in welk deel van de t u i n
de pergola het beste geplaatst kan wor-
d e n . Sommige k l i m p l a n t e n . zoals de
meeste c l cmat i s soor t cn , hebben veel zon
nodig. Andere planten daarentegen gedi jen
\\eei beter m de schaduw.

Stevige constructie
Om j a r e n l a n g p l ez i e r te hebhen van uw

la, k u n t u het beste voor een hout-
soort k iezen, die wein ig onderhoud vergt.
Hen tropische hardhoutsoort als Banki ra i
is een leven lang onderhoudsvrij , maar gaat
wel ten koste van het regenwoud! ( ie luk
kig z i j n ei tegenwoordig be te re oplossin-
gen, zoals gcvvolmanisecrd hout , dat door
impregneren ueerhcstcndig is gemaakt .
Houd bi j de lengte van de palen r e k e n i n g
met een extra deel onderde grond. Als stel

I d t : voor elke meter boven de grond
moet c i rca .V> cent imeter onder de grond
z i t t e n . Geïmpregneerd hout voorde per-
gola K'hoeft in principe geen extra K-scher
i.ning. maar bouwt u voor de eeuwigheid,
dan zou u het gedeelte van de paal dat
onder de grond komt, nog kunnen insme-
ren met i j z c r m e n i c . ( ï e h m i k echter nooit

loodmenie: dat is bijzonder milieubelas-
tend. Met een grondboor maakt u de beno-
digde gaten in de bodem, (irondboren zijn
te huur in een aantal standaarddiameters,
bijvoorbeeld 17 centimeter. Maak de af-
stand tussen de gaten niet te groot, zodat
er een stevige construct ie ontstaat , l )aarna
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 lat ten schuin tegen
de paal aan te zet ten, die u met één spi|

ize l en aan de andere z i jde stevig
in de grond s t eek t . Daarna stort u beton of
cement in het gat tot K) cent imeter onder
het grondniveau. Meng het beton volgens
de gebru iksaanwi j z ing , maar houd wat
water achter. Stort het v r i j droge beton rond
de paal. voeg het water toe, vul het gat ver-
der op met aarde en s tamp dit goed aa r r .
Na een dag kunt u de latten weghalen.

Veilig werken
Nu begint het hogere werk. l.et h i e r b i j op
uw veiligheid en kies voor betrouwbaar
k l i m m a t e r i a a l zoals dal van Altrex. Van
bovenal k u n t u de dwarsba lken met slot-
bouten op de v i e r palen schroeven. Over
deze balken maakt u een raamwerk van
d w a r s l a t t e n . zodat de overkapping com
pleet is. De pergola staat nu als een huis ,
en u k u n t beg innen met het volgende,
leuke karwei: de aajilcg van klim- en hang-
planten.

g lans . Controleer of de ve r f goed hee l t
gehecht. Dit kan door met een scherp mes
een k l e i n k r u i s j e 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 ja ren kunt genieten van
uw goed verzorgde buitenwerk.

/// de /xiintcaddv vun Altrei kun! u kwas-

ten. verf en doekjes kwijt. Daardoor heeft

u altijd uw handen vrij en kunt u veilig uw

schilderwerk doen. De paintcadd\ past op

elke ladder.


