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?^s^ CLAM
Per 1 november 1999

nieuwe openingstijden
Maandag t/m zaterdag

van 10.00 uur tot 12.30 uur.
Kervelseweg 23 - Hengelo Gld. - tel. 0575-462619

V " J

DONDERDAG Actie Ruit Repareren/
Kenteken Graveren in Hengelo Gld

Kostenloos Voorruit Repareren Ruit Inspecteren vanaf WA+
Een op de drie sterren in voorruiten van auto's scheurt door, soms pas na langere tijd.

Dat betekent vervanging en dus voor de eigenaar een eigen risico van meestal ƒ 300,-

. De auto kan bij een verplichte keuring op een ster worden afgekeurd. Daarom is het

beter om uw voorruit te laten repareren voordat hij verder uitscheurt! Uw zicht wordt

verbeterd waardoor u weer veilig rijdt. Indien u WA Plus, Casco of All Risk verzekerd

bent, is sterreparatie voor u zonder kosten: de rekening wordt rechtstreeks bij uw ver-

zekeraar ingediend. Bent u voor ruitschade verzekerd en wordt u door verwezen naar

een ruitschadespecialist, dan kunt u deze week bij Automark terecht. Wilt u voor de

benodigde gegevens uw groene kaart meenemen?

Graveren noodzakelijk, alarm aanbevolen!
Door een gegraveerd kenteken in alle ramen is uw auto onaantrekkelijk geworden,

want bij eventuele verkoop met valse papieren moeten alle ramen worden vervangen.

Sommige auto's zijn zonder gravures niet tegen diefstal verzekerd! Zie de kleine let-

tertjes van uw polis. Van de gestolen auto's (meer dan 20.000) is 50 % een Opel of

een Volkswagen. Graveren wordt aanbevolen door Politie, ANWB, Verzekeringen en

de Consumentenbond! Automark biedt ook een prima werkend autoalarm met

afstandsbediening aan. Prijs slechts ƒ 219,-. Twee draadjes (+ en -) aan de accu vast-

maken: klaar!! Werkelijk het ei van Columbus. Vraag een vrijblijvende demonstratie!

DONDERDAG AKTIE RUIT REPAREREN/

GRAVEREN, GRATIS VOORRUITINSPECTIE

Donderdag houdt het snelle Automark in Hengelo Gld een Actie Ruit

Repareren/Graveren. Op uw verzoek wordt uw voorruit ter plekke gratis door

Automark geïnspecteerd en krijgt u een geheel vrijblijvend advies. Graveren kost

slechts enkele minuten, ruitreparatie een half uurtje. Meldt u zich voor het Ruit

Repareren en/of de Voorruitinspectie daarom direct bij de reparateur/graveur.

Reparatie van de voorruit is voor WA Plus, Casco en All Risk verzekerden zonder

kosten. Graveren kost ƒ 25,- per auto, reflectielaag (aanbevolen om de gravures

's avonds en bij regen goed zichtbaar te houden) ƒ 10,- extra. Donderdag 3 juni

kunt u terecht van 09.00 tot 17.30 uur op de parkeerplaats bij Sporthal "De

Kamp" aan de Sarinkkamp. Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten.

LET OP DE GELE TENT VAN AUTOMARK
"Reflectielaag", "Automark", het "stop"logo, de kleur "geef, de "vorm tent"

en "Safe Sight" zijn gedeponeerde merken van Automark-Röst.

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden
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Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.
Tel: (0575)461054

Rauwkostreclame:

Broccoli salade
250 gram

Honolulu salade
250 gram

2.98

2.98
dinsdag - woensdag - donderdag:

kilo uien &
kilo peen, samen 1.25

Jonagold, 3 kilo 5.98

vrijdag - zaterdag:

Bospeen, mooie bos 1.50

Perssinaasaprpels,
vol sap, 20 voor 5.98

maandag 8 november:

Gesneden witte kool, 1 zak 0.99

Café Zaal Heezen
Marktplein 5 Steenderen

Tel. (0575)45 1204

Zaterdag 13 nov. J\^r\i ̂ 1 JLJ (voorverkoop)

. act Sally's Gallery
aanvang 22.00 uur

dec Herman Brood
& Wild Romance (voorverkoop)

Nieuwjaarsnacht: Disco

Zaterdag 26 feb. tll6 ixlCl (voorverkoop)

Wordt verwacht: Bob Color,
Big Generator, Zingende Fresia's
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Eindelijk is mijn zusje
op 24 oktober 1999 geboren.

T
Haar naam is 1SÜ

zij weegt 2460 gram.

Nina

Walter Berna en Nina Boekelder-Maalderink

Wentholtstraat51
7131 XL Lichten voorde

(to Wij willen allen die ons 40-jarig huwelijksfeest g>,
$3 tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt, $£>
48 hartelijk bedanken. Eg»

* *
Arnold en Bep Grotenhuijs-Flamma

Kon. Wilhelminastraat 50
7221 CHSteenderen
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<<te Ons 50-jarig huwelijk is voor ons een onvergetelijk g>,
$j feest geworden. gg>
<§8 Wij willen iedereen bedanken voor hun felicitatie, &§>
r̂ D C^X.ö op welke manier dan ook.

Antoon en Lien Hebben-Roeloffzen j<$ &»p
Vordenseweg 3 a
7255 BV Hengelo Gld.

Na een liefdevolle verzorging op "Den Ooiman" is
heden uit onze familiekring weggenomen onze lieve
schoonzuster en tante

ANNEKE BESSELINK-KLEIN HANEVELD

Weduwe van A.Th. Besselink

J.H. Weustenenk-Besselink
H. Weustenenk t
W.B. Groot Wassink-Besselink
R.H. Groot Wassink
neven en nichten

Hengelo Gld. 25 oktober 1999.

Mts. Rexwinkel/Van den Berg /
Wolsinkweg 2 • 7256 KA KELJENBORG • 0575 - 46 34 76 V

Welkom
op onze open dag

Na een periode van plannen en bouwen is onze
schuur zover dat de varkens er in kunnen. Voordat
het zover is willen we op:

Zaterdag 13 november
van 12.00 tot 16.00 uur

de deuren openzetten voor publiek.

Tot ziens Bernard en Jannie

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

Erkend rayonmonteur Candy Ned.
Candy voor Wassen Koelen Koken

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Woensdag 3 nov. dankstond 19.30 uur, ds. E. Noltus
Zondag 7 nov. 10.00 uur, ds. A.B. Elbert, bijz. najaarszending

Goede Herder Kapel

Woensdag 3 nov. dankstond 19.30 uur, ds. J. Stein
Zondag 7 nov. 10.15 uur, ds. E. Noltus, bijz. najaarszending

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijzinnig Hervormde Kerk

Zondag 7 nov. 10.30 uur, ds. Laman Trip, Warnsveld
R.K. Kerk Hengelo Gld.

Dinsdag 2 nov. Allerzielen 19.00 uur, Woorddienst
Zaterdag 6 nov. 19.00 uur, Eucharistieviering
Zondag 7 nov. 10.00 uur, Woord- en communieviering

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 5 NOVEMBER - ZONDAG 7 NOVEMBER

dr. 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 10 nov.: 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 13.30-14.00 uur
maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en op afspraak
Paardenspreekuur:
maandag 19.00-20.00 uur en op afspraak
Dierenapotheek:
maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur
zaterdag 08.30-12.00 uur

Openingstijden Politiebureau

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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 1-1-2
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

Kontaktpersonen: Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439
en Mw.B. Schuerink, tel. 461828.

Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317
en Mw. A van Aken,tel. 462627.

BEZOEK- EN OPPAS SERVICE VOOR OUDEREN (B.O.S.O.)

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

Tafeltje 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 voorde 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 IJsselstreek)
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 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

Te koop: Electr. schrijf-

machine ADLER SE

1000 CD .38cm

Electr.Fornuis met oven

en afzuigkap

lekink 8 Hengelo Gld.

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 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!
(Het kan voorkomen dat de krant al voor 11.00 uur

vol is, dan is plaatsing onder voorbehoud!)

Gelieve hiermee rekening te houden.



Denk aan uitvoering Soli Deo Gloria zaterdag 6 november

HANDTEKENINGENACTIE GROND BURGEMEESTER
De afgelopen weken hebt u veel van ons gehoord en gelezen in verband

met de voorgenomen verkoop van een stuk grond aan onze Burgemeester.

leder met onze eigen achtergrond hebben wij (mede namens u) protest aan-

getekend tegen de algehele gang van zaken m.b.t. de besluitvorming. Met

name de voorkeursbehandeling van de Burgemeester en de verkoop voor

een veel te lage prijs vinden wij onacceptabel. Op deze manier gaat veel

gemeenschapsgeld verloren dat ook voor andere noodzakelijke doelen

gebruikt had kunnen worden.

Wij willen alles in het werk stellen en allle juridische mogelijkheden benutten

om de koopovereenkomst met de Burgemeester op haar rechtsgeldigheid te

laten beoordelen. Dit betekent o.a. dat op zeer korte termijn bij de Provincie

bezwaar aangetekend zal moeten worden. Het is daarbij belangrijk dat wij

zeker zijn van uw steun! Hierdoor krijgen onze argumenten een breed draag-

vlak wat goed is voor de procedure.

Vul daarom de antwoordstrook in en stuur deze vóór
8 november retour aan één van de onderstaande adressen.

ANTWOORDSTROOK HANDTEKENINGENACTIE

1. Bent u voor of tegen bestemmingswijziging van het

stuk grond aan De Koepelberg t.b.v. woningbouw.

2. Bent u voor of tegen verkoop van het stuk grond aan

de Burgemeester tegen een bedrag ad. ƒ 303.000

terwijl de werkelijke waarde ƒ575.000 bedraagt.

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Naam en adres:

Handtekening:

Voor / Tegen*

Voor / Tegen*

Inleveren bij: M.R.H. Veenhuis-Woltering, Bleekstraat 5, 7255 XZ Hengelo Gld.

E.J.G. Lubbers, Ruurloseweg 36, 7255 DJ Hengelo Gld.

F.C. Hofman, Raadhuisstraat 67, 7255 BL Hengelo Gld.

Vlaai van de Week

Mokka
slagroomvlaai

ƒw,-
echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

HALFMAN B.V.
boomkwekeri]

tuinaanleg

hoveniersbedrijf

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

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTTRAAT 19 - TEL. 461358

Reclame:

Koffiebroodjes
van 2.05 voor ƒ 1.75

Brokken Speculaas
van 4.50 voor ƒ 3.95

Voor alle voorkomende
soorten drukwerk zoals:

- Familiedrukwerk
•v

geboorte-,huwelijks- en jubileumkaarten enz.

- Handelsdrukwerk
enveloppen, briefpapier, rekeningen,

circulaires, kettingformulieren enz.

kunt u terecht bij onze agent:

J.B. Eppink
Dorpstraat 37 - Steenderen - Tel (0575) 4518 62

COLLECTE VOOR DIABETES VAN l T.E.M. 6 NOVEMBER
Wat is diabetes?

Ons voedsel wordt in het lichaam omgezet in glucose (bloedsuiker), de belangrijkste brand-
stof voor het lichaam. Via het bloed gaat de glucose naar de cellen om te worden verbrand
of opgeslagen. Daardoor krijgen we energie om te leven. Om bloedglucose in de cellen te
krijgen is insuline (een natuurlijk hormoon) nodig. Insuline wordt gemaakt in de alvleesklier
door de zogeheten eilandjes van Langerhans. Bij mensen met diabetes maakt de alvleesklier
geen ofte weinig insuline aan. De alvleesklier moet dus een handje geholpen worden.
Campagnethema "geef voor diabetes" 1999

Uit onderzoek en uit reacties die het Diabetes Fonds Nederland krijgt, blijkt dat veel men-
sen nog steeds niet weten wat diabetes is. En als ze het wel weten, denken ze dat door een
pilletje, insuline spuiten en geen suiker meer, heel goed met diabetes te leven valt. Velen
denken dat diabetes een aandoening is voor oude mensen. Ook dat is niet waar, iedereen kan
het krijgen; baby's, peuters, kleuters, kinderen, maar ook volwassenen. Het leven met dia-
betes is er een van regelmaat. Een voortdurend alert zijn op wat met doet en eet. Diabetes
moet dus worden ingepast in het dagelijks leven. Ondanks een gezonde leefwijze en het
opvolgen van de voorschriften van de dokter kunnen toch complicaties ontstaan. Met deze
campagne wil het Diabetes Fonds Nederland duidelijk maken dat diabetes géén onschuldi-
ge ziekte is. Dat diabetes kan leiden tot ernstige complicaties. En dat er dus een oplossing
moet komen voor diabetes.
De resultaten van het onderzoek

Ondertussen zijn we, dankzij veel en nog steeds voortdurend wereldwijd onderzoek, wel in
staat diabetes steeds beter te behandelen. De behandeling wordt steeds verfijnder. Vroeger
kreeg iemand met diabetes een letterlijk uitgebalanceerde maaltijd. Alles werd tot op de
gram nauwkeurig gewogen. Nu zijn de voedingsvoorschriften veel ruimer. Vroeger mocht
iemand met diabetes helemaal geen suiker gebruiken. Nu mag het in beperkte mate, reke-
ning houdend met de rest van de voeding. Vergeleken met voeger is de diabeet dus veel vrij-
er in zijn leefwijze.
Tot op de dag van vandaag hebben de onderzoekers nog geen grip op de complicaties gekre-
gen en wordt veel energie en geld gestoken in het onderzoek daar naar. Er lopen diverse
onderzoeken naar het ontstaan van die complicaties en welke factoren er aan bijdragen.
Maar ook wordt er onderzoek gedaan naar de behandelwijzen van een complicatie. Het inge-
zamelde geld wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek om diabetes en de ernstige dia-
betische complicaties te kunnen voorkomen.
Van l t.e.m. 6 november 1999 wordt er voor diabetes gecollecteerd.

OPTREDEN KANE IN ZAAL HEEZEN TE STEENDEREN
Nog naar Radio 3 geluisterd de laatste tijd? Dan heb je hoogstwaarschijnlijk "Where did

i go now" van de nieuwe Nederlandse rockgroep Kane langs horen komen. Hun debuut-
single was nog maar nauwelijks op de radio of de vele enthousiaste reacties kwamen binnen.
Bovendien heeft Kane zich de laatste weken ook live uitstekend gepresenteerd, ondermeer
als voorprogramma van Guano Apes. Het kan dus nog steeds, zomaar uit het niets bij een
groot publiek onder de aandacht komen. Dat het bandje in kwestie onmiddellijk in een hoge-
re versnelling moet schakelen, wordt niet bepaald als een probleem gezien. Het gaat bijna te
goed vindt de zanger, songwriter en workaholic Dinand Woesthoff. En het betekent dat we
stevig moeten blijven aanpakken. Maar ik laat graag de rest van mijn bezigheden vallen voor
Kane. Dit is wat ik wilde. Sinds een aantal jaren is de 26-jarige Dinand beheerder van een
populaire strandtent in Scheveningen. Hoewel hij opgroeide met de muziek van de The
Police en U2, heeft hij in zijn standtent de meest uiteenlopende artiesten op laten treden, van
rock en funk tot hiphop en house. Direct gevolg was dat Kane als deel van de Haagse scen~
wordt gezien, hoewel gitarist Dennis van Leeuwen en bassist Aram Kersbergen uit
Rotterdam komen en drummer Cyrill Directie uit Amsterdam. Dinand: Ik ben degene die in
Den Haag woont. Maar er zijn veel mensen in de Haagse scène die Kane zien zitten en ik
heb net een nummer geschreven voor de nieuwe plaat van Anouk, een duet voor haar en mij,
dus die connectie is er gewoon. Ach, ik vind het allemaal best. We zijn op eigen kracht zover
gekomen als we nu zijn en dat is belangrijk. We zijn een soort buitenbeentje in Den Haag.
Kane werd een jaar geleden getekend door BMG. Uit Kane's demo-opnames had de platen-
maatschappij vijf nummers geselecteerd die geschikt waren geacht als single en Kane mocht
de studio in om ze op professionele wijze op te nemen. Dinand: Maar daar zat Where do i
go now dus nog niet bij. Wij vonden die selectie uiteindelijk toch niet de beste en hebben
twee nummers weggestreept. Een dag voor we de studio in moesten, zijn we bij elkaar gaan
zitten en hebben we twee nieuwe nummers geschreven, waaronder Where do i go now. Er
is geen moment over getwijfeld wat de eerste single zou worden. Where do i go now reflec-
teert de goede vibe in de groep en dat voelde BMG ook meteen aan. Deze aanpak tekent de
onafhankelijke en vastberaden opstelling van Kane. We mogen dan zo groen als gras zijn
wat betreft platencontracten en dergelijke, maar we willen koste wat het kost een vinger in
de pap houden, alsdus Dinand. Dat betekent dus dat Kane zelf meebeslist over de keuze van
mixer (de internationaal vermaarde Ronald Prent, o.a. Rammstein) en studio (Wisseloord)
en zaken als videoclip-regie en de wijze van promotie. Dinand: de pers en het publiek beslis-
sen zelf wel of iets tof is. Die accepteren het heus niet als ze wat door de strot wordt geduwd.
Kane treedt zaterdag 13 NOVEMBER, a.s. op in zaal Heezen in Steenderen. De aanvang is
22.00 uur. In het voorprogramma staat Sally's Gallery.



POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM

(Hummelo en Keppel, Hengelo en Zelhem)
Week van 18 oktober t.e.m. 25 oktober 1999.

De laatste weken wordt regelmatig het schrikdraadapparaat uit weilanden en uit schuren bij boerde-
rijen weggenomen. Het verzoek is om deze apparaten deugdelijk vast te leggen zodat het wegnemen
wordt bemoeilijkt.
Maandag 18 okt.:

- Op de kruising van de Kerkstraat met de St. Janstraat te Keijenborg vond een aanrijding plaats door
het niet verlenen van voorrang.

- Op de Halseweg te Zelhem vond een aanrijding plaats tussen een tractor en een personenauto. De
tractor kwam uit een uitrit en liet de auto op de Halseweg niet voorgaan. De personenauto werd totaal
vernield.

- Op de kruising Aaltenseweg met de Ruurloseweg te Zelhem vond eveneens een aanrijding plaats tus-
sen 2 personenauto's. Het niet verlenen van voorrang was de oorzaak van de aanrijding.

- Een bromfietser die met behoorlijke snelheid over de Ruurloseweg reed, werd staande gehouden. Bij
controle van de bromfiets bleek deze te veel vermogen te hebben en te veel geluid maken.

- De motorsurveillance heeft weer diverse bestuurders bekeurd de afgelopen week.
- Een snelheidscontrole op de Zomerweg te Drempt leerde, dat 555 van de 411 passanten te hard reed

en dus een bekeuring thuis mogen verwachten. De hoogst gemeten snelheid was 115 i.p.v. 80 km/u.
Ook de Rijksweg te Drempt werd gecontroleerd. Daar reden 95 van de 955 passanten te hard. Hier
was de hoogst gemeten snelheid 84 i.p.v. 50 km/u.

Dinsdag 19 okt.:

- Op het fietspad van de Doetinchemseweg te Zelhem reden omstreeks 14.30 uur twee bromfietsers elkaar
tegemoet. Hoewel ze elkaar niet raakten, kwam een van de beiden toch te vallen, waardoor de bromfiets
beschadigde. De andere is doorgereden en wordt verzocht zich in verbinding te stellen met de politie.

- Bij een bedrijf in Zelhem werd een aanhangwagen ter waarde van f 750.— weggenomen.
- Uit een weiland aan de Bielemansdijk werd het schrikdraadapparaat ter waarde van f 300.— wegge-

nomen.
- Bij een woning in Zelhem werden diverse bordjes en de brievenbus vernield.
Woensdag 20 okt.:

- Bij een bedrijf in Halle werd een lantaarn van de muur afgehaald en weggenomen.
Donderdag 21 okt.:

- Op de kruising van de Hummeloseweg met de Eckhorsterstraat te Zelhem vond een aanrijding plaats
tussen twee personenauto's. Een van beiden verleende geen voorrang.

- Op de Steintjesweide in Hengelo vond een aanrijding plaats tussen drie personenauto's en een
bedrijfsauto. Na het inhalen ging de personenauto te vroeg terug, waardoor de daar achter gekoppel-
de aanhangwagen de bedrijfsauto raakte.

Vrijdag 22 okt.:

- De bestuurder van een personenauto werd in Zelhem bekeurd, omdat hij ermee reed, terwijl het rij-
bewijs ongeldig was verklaard.

Zaterdag 23 okt.:

- Een bromfietser op de Doetinchemseweg te Zelhem mocht het voertuig overbrengen naar het bureau
voor een nader onderzoek. Daar bleek, dat het voertuig te veel vermogen had en te veel geluid maakte.

- Bij een garagebedrijf werd een bedrijfsauto ter waarde van f 70.000.— weggenomen. Tevens werd
in de buurt een kenteken van een personenauto geschroefd en weggenomen.

- Een alarm bij een bedrijf in Hengelo bleek loos te zijn.
Zondag 24 okt.:

- Geen bijzonderheden te vermelden.
Maandag 25 okt.:

- Op de Zanddijk te Halle vond een aanrijding plaats. Een personenauto raakte van de weg en reed
tegen een daar staande boom. De bestuurder raakte bekneld en moest door de brandweer worden
bevrijd. Hij is met zwaar letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

- Aan de Nijmansedijk te Halle werd uit een stal een rijzadel ter waarde van f400.— weggenomen.
- Aan de Kastanjelaan te Hengelo werd geprobeerd in te breken in een woning, kennelijk is men

gestoord door het in werking treden van het alarm.

Sterretje in voorruit? Auto beveiligen?

DONDERDAG DRIVE-IN STER REPAREREN/KENTEKEN GRAVEREN

IN HENGELO GLD.

Kostenloos Voorruit Repareren en Ruit Inspecteren vanaf WA+

Een sterretje zit er zo in. Een beetje steenslag op de weg, een knal en
vervolgens is je ruit beschadigd. Het is zo gebeurd. Vroeger knalden
de ruiten er in zijn geheel uit, tegenwoordig met de gelaagde ruiten
(twee lagen glas op elkaar geplakt met een laag folie ertussen) blijft
het meestal bij een ster of een scheur. Vaak begint het als een sterre-
tje of een aantal kleine scheurtjes bij elkaar. Spanning op de ruit door
hitte, Plotselinge afkoeling door een stortbui of bevriezing van vocht
in de ster doet in veel gevallen de ruit alsnog doorscheuren. Ook als
de ster er al een tijdje inzit. En dat betekent dan toch weer ruitver-
vanging en voor u als verzekerde, het betalen van een eigen risico
van normaal f 300.,—. Echter, indien u WA-Plus, WA-Extra, Casco
of All-Risk verzekerd bent is reparatie van de ster voor u zonder kos-
ten en ook zonder eigen risico! Bent u voor ruitschade verzekerd en
wordt u doorverwezen naar een ruitschadespecialist, dan kunt u ook
bij Automark terecht. Automark werkt voor iedereen die voor ruitschade verzekerd is en stuurt de reke-
ning rechtstreeks naar uw verzekeraar. Voor u zijn er geen kosten aan verbonden. U moet voor de juis-
te verzekeringsgegevens wel uw laatste groene kaart meebrengen.
Kenteken graveren/alarm altijd aanbevolen

De meeste auto's die gestolen worden zijn Opeis, Ford of Volkswagens. Bijna driekwart van de gesto-
len auto's is ouder dan 6 jaar. Het graveren van de ruiten maakt de auto ongeschikt voor doorverkoop,
omdat de nummers in de ruiten niet meer overeenkomen met het kenteken op de valse autopapie-
ren.Daarom werkt graveren preventief en daarom ook wordt het graveren door alle instanties aanbe-
volen. Sommige auto's zijn zonder gravures ook niet tegen diefstal verzekerd! Zie de kleine lettertjes
van uw polis. Automark biedt ook een prima werkend auto-alarm met afstandsbediening aan. Prijs
slechts f219.—. Twee draadjes (+ en -) aan de accu vastmaken: klaar! Werkelijk het ei van Columbus.
Vraag een vrijblijvende demonstratie!
Gratis Voorruitinspectie op partkeerplaats bij sporthal "De Kamp" aan de Sarinkkamp

Deze week is er in Hengelo Gld een actie Ruit Repareren/Kenteken Graveren. Op uw verzoek wordt
uw voorruit ter plekke gratis door Automark geïnspecteerd en krijgt u geheel vrijblijvend advies m.b.t.
eventuele beschadigingen. U hoeft niet van te voren een afspraak te maken. Het aanbrengen van gra-
vures kost slechts enkele minuten, een ruitreparatie duurt een halfuurtje en gebeurt vaak gelijk met het
graveren. Meldt u zich voor Voorruitinspectie of Ruitreparatie daarom direct bij de reparateur/graveur.
Reparaties van de voorruit is voor WA-Plus, Casco en All-Risk verzekerden geheel zonder kosten.
Graveren van het kenteken met NL kost f 25.— per auto inclusief 2 waarschuwingsstickers. Voor f
10.— extra kunt u een speciale reflectielaag over de gravures laten aanbrengen, waardoor de gravures
ook goed zichtbaar blijven bij regen en bij weinig licht 's avonds. Donderdag 4 november kunt u
terecht van 9.00 tot 17.00 uur op de parkeerplaats bij sporthal "De Kamp" aan de Sarinkkamp. Bij
regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. Let op de gele tent van Automark.

OPBRENGST COLLECTE NEDERLANDSE BRANDWONDENSTICHTING
In de week van 10 t.e.m. 16 oktober 1999 kwamen de collectanten weer langs de deur in Hengelo en
Keijenborg. Mede namens de plaatselijke collecte-organisator dankt de Stichting collectanten en gulle
gevers voor het mooie bedrag van f 4426.10 dat bijeen werd gebracht. Met dit geld kan verder gewerkt
worden aan het verbeteren van de behandeling van brandwonden, maar ook aan het voorkomen daarvan.

PRONKZITTING VAN DE DOLDRAEJERS IN VELSWIJK

Zaterdag 6 november vindt in Velswijk de jaarlijkse pronkzitting plaats, een carnavalsavond waar veel
te zien en te beleven is. Op de pronkzitting treedt de oude Prins af, nl. Erik l (Buunk) en treedt de nieu-
we Prins aan. Dat is elk jaar weer een hele happening, met name hoe de nieuwe prins te voorschijn
komt. Bij de carnavalsvereniging de Doldraejers is er elk jaar weer een nieuwe prins, deze wordt geko-
zen door de raad van elf. Zaterdag 6 november wordt deze nieuwe prins op een originele manier ont-
huld, in het gemeenschapshuis D'n Draejer.
Er is deze avond een erg afwisselend programma, zo zijn er enkele buuts, o.a. van de Trets, Andreas
Schepgraagop en van Graads en Gerrit, optredens van de dansgarde en er komt een Gastvereniging: de
gastvereniging is de carnavalsvereniging de Geitebok uit Boxmeer. Zij brengen een groot dweilorkest
mee, nl. de Liefhebbers en zo wordt de feeststemming nog groter.
De avond begint om 19.30 uur, met muziek van Meeting, om elf minuten voor elf vindt de prinsen-
presentatie plaats. De plaats van opkomst van de nieuwe prins en het voorlezen van zijn proclamatie.
Elk jaar wordt er weer geraden wie de nieuwe prins wordt; degenen die het goed geraden heeft, krijgt
de pot. Uiteraard is er volop gelegenheid voor dansen polonaise. Het feest duurt tot 0.30 uur. De entree
is f 10.00, voor jongeren t.e.m. 16 jaar f7.50.
Om 14.00 uur is het kindercarnaval in D'n Draejer. Ook hier treedt de oude jeugdprins af, nl. Mark I
(Boerstal) en komt er een nieuwe jeugdprins of prinses. Er is voor de kinderen een afwisselend pro-
gramma gemaakt met o.a. optredens van Tante Ties. De entree is gratis. Tijdens de pauze is er een trak-
tatie voor de kinderen.

OPEN AVOND BIJ ST. JAN
Het schuttersgilde St. Jan Keijenborg organiseert donderdag 11 november a.s. een zogenaamde open
avond. Het schuttersgilde werd opgericht in 1853, is daardoor een van de oudste verenigingen in de
gemeente Hengelo Gld. De drumfanfare van het gilde bestaat uit een 70-tal actieve leden en is onder-
verdeeld in bestuur, commandant, tamboer-maitre, tamboers, blazers, vendeliers, boogschutters,
koningspaar, keizerspaar en hofdames.
Momenteel zijn er ruim 20 leerlingen in opleiding bij de twee afgestudeerde conservatorium docenten.
Deze leerlingen zullen op de open avond enkele ingestudeerde nummers ten gehore brengen en ook
zullen door het voltallige schuttersgilde enkele demonstraties worden gegeven. Een aantal van de leer-
lingen zal het komend jaar de drumfanfare op straat, muzikaal komen versterken. Om te zorgen voor
doorstroming is het schuttersgilde op zoek naar nieuwe aanwas. Met name (jeugdige) vendeliers, die
een eeuwenoude traditie in ere willen helpen houden en nieuwe koperblazers (cornet/trompet/schuif-
trombone/tuba) zijn van harte welkom. Er wordt toegewerkt naar een A-diploma en ook zonder muzi-
kale vooropleiding is het geen probleem een blaasinstrument te gaan studeren. De open avond vindt
plaats onder leiding van het instructieteam de heren Henri Meijer en Martin Hiddenik. Belangstellenden
in het schutterijgebeuren zijn donderdagavond 11 november vanaf 19.00 uur van harte welkom bij gas-
terij De Eikeboom,. St. Janstraat 69 te Keijenborg.
De entree is gratis en de koffie staat klaar.

VRIJWILLIGERS IN HENGELO GLD VERKOPEN KINDERPOSTZEGELS EN KAARTEN
Op woensdag 10 nov.a.s. beginnen ca. 10 vrijwilligers met de verkoop van de nieuwe serie kinder-
postzegels. Daarnaast verkopen zij ook een uitgebreide collectie kerst- en nieuwjaarskaarten. Op 10
nov. komt de nieuwe serie kinderpostzegels officieel uit. Duizenden vrijwilligers in het hele land zet-
ten zich in voor de verkoop en de zegels en de kaarten. De opbrengst van de actie is bestemd voor kin-
deren in binnen- en buitenland die in moeilijke omstandigheden verkeren. Bijvoorbeeld kinderen met
een handicap, straat- en zwerfkinderen, wekende kinderen, kinderen die zijn aangewezen op jeugd-
hulpverlening en kinderen die slachtoffer zijn van geweld, uitbuiting of discriminatie. Dankzij de kin-
derpostzegelactie van 1998 kan de Stichting Kinderpostzegels Nederland dit jaar 17 miljoen gulden
bijdragen aan projecten voor deze kinderen. De verkoopstand van het plaatselijk comité en Hengelo
Gld is te vinden in de Rabobank,
Raadhuisstraat te Hengelo Gld. Verkoop van woensdag 10 nov. t.e.m. vrijdag 12 nov. 1999.
het is geopend van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.15 tot 17.00 uur.
De waarden van de serie kinderpostzegels zijn 80 = 40 cent. Naast het velletje en de serie kinderpost-
zegels verkopen de vrijwilligers een uitgebreide collectie wenskaarten.

Ingezonden brief
Buiten verantwoording van de redactie.

Geachte wethouders, raadsleden en bestuurders
U heeft er goed aan gedaan om te reageren op de ingezonden brieven
omtrent de bestemmingplan- wijziging "Koepelberg Dorp".
Het is alleen jammer dat het bij de burgers nog meer vragen oproept!

Waarom gaat het:
Dat: het regelrecht indruist tegen het gelijkheidsbeginsel. Dus het recht gelij-

ke behandeling van alle burgers.
Dat: we deze prachtige groenstrook aan de rand van hjet dorp helemaal niet

op willen offeren aan particuliere woningbouw, als daar niet een goed
onderbouwde reden voor is.

Dat: het voor ons als inwoners van Hengelo-Keijenborg de enigste te
bedenken reden is om door middel van verkoop ons gemeentelijk
financieel plaatje weer gezond te maken.

Tot slot vragen wij dhr. van Beeck Calkoen afstand te doen van zijn claim op
dit kavel om zijn integriteit als burgemeester van Hengelo Gld geloofwaardig
te houden, of om de schijn van eigenbelang te vermijden door alsnog de door
de vier plaatselijke makelaars getaxeerde prijs van f 575.000,— te betalen.

Mary Veenhuis-Woltering
Bleekstraat 5
Hengelo Gld.


