
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 f 400.— 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 I (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 camavalsvereniging 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 BU 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.



Wij zijn erg blij met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje
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Femke
Femke is geboren op 30 oktober 1999,
zij weegt 3000 gram en is 48 cm lang.
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Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte

van onze dochter

Karen
Truda

Ze \5 geboren op 2 november 1999,
om 15.41 uur.
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$ Henk en Erna Grotenhuis $>

Snethlageweg 3
<§3 7255 CE Hengelo ö\d. $
f tel. (0575) 46 57 56
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Dankbetuiging.

Graag v?illen wij u hartelijk bedanken voor de vele
blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, die
wij mochten ontvangen, na het overlijden van onze
lieve tante

Garritjen Wenneker-Reugebrink

Namens de familie
Reugebrink

Hengelo, november 1999.

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

UITSLAG VERLOTING
1999

MARKTVERENIGING Hengelo Gld.

DE HOOFDPRIJZEN ZIJN
GEVALLEN OP NO.

1178-2482-4233-2260-2168
Voor de overige prijzen gelieve u de

trekkingslijsten te raadplegen.

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 14 nov. 10.00 uur, ds. C. Flobbe, Jeugddienst, kindernevendienst
Goede Herder Kapel

Zondag 14 nov. 10.15 uur, ds. J. Stein
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Zondag 14 nov. 10.00 uur, ds. A.B. Elbert
Vrijzinnig Hervormde Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 13 nov. 19.00 uur, Eucharistieviering
Zondag 14 nov. 10.00 uur, Woord- en communie viering

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 's 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 12 NOVEMBER - ZONDAG 14 NOVEMBER
dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266

Avond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende mor-
gen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262
Dinsdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266
Woensdag 17 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
maandag en donderdag
Paardenspreekuur:
maandag
Dierenapotheek:
maandag t/m vrijdag
zaterdag

13.30-14.00 uur
19.00-19.30 uur en op afspraak

19.00-20.00 uur en op afspraak

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

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

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

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

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

en M w. A van Aken.tel. 462627.

BEZOEK- EN OPPAS SERVICE VOOR OUDEREN (B.O.S.O.)
Kontaktpersonen Hengelo: M w. 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 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, tej. 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. Eme 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

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

J UWE LI E R - O P T I C I EN
t»ll.«liHtM..,lllOM Tililui «7imilT4

20 tot 50%
korting

Te koop beuken voor
haag, groen en rood van
40 cm tot 120 cm groot

buxus 15 tot 40 cm
alles van eigen kwekerij

Hoveniersbedrijf
M. Jansen

Uilenesterstr. 23
Keyenborg

tel. 0575-463801

Vlotte weduwe 65 jaar
zoekt vriendin om 's

avonds mee te koffie-

drinken, breien, wan-
delen, kaarten enz...
Het liefst uit Hengelo
Brieven onder nr. 45
Redactie de Reclame

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.



VOORPROGRAMMA ROLLING STONES IN HUMMELO!

Het Achterhoeks Klasse Gala 1999, een benefietconcert georganiseerd door de Stichting
RAPS (Racende Achterhoekers Promoten Snelheid), belooft een bijzonder sfeervol spekta-
kel te worden. Aan het Gala, waarvan de opbrengsten geheel ten goede komen aan
Achterhoeks wegrace-talent, werd al meerdere malen meegewerkt door de rock- en lolband
Jovink en de Voederbietels.
De sponsorband van Jarno "Kipje" Boesveld uit Drempt zal ook dit jaar weer stevig van leer
trekken op het galapodium, het mag bekend zijn dat de Jovinks niet vies zijn van stevige
rock- & roll in combinatie met een flinke dosis humor.
Dat de band verder gaat dan alleen het maken van muziek bewezen ze onlangs met het uit-
brengen van een heuse video, getiteld Jovink in Tirol.
Op het Achterhoeks Klasse Gala zullen zij echter niet als enige verantwoordelijk zijn voor
de feestvreugde in de immense feesttent, Jovink moet het hoofdprogramma namenlijk delen
met niemand minder dan Rowwen Heze. Deze ultieme feestband, afkomstig uit het
Limburgse America, stond eerder dit jaar reeds in het voorprogramma van de Rolling
Stones, waarmee direct de ongekende populariteit van de band wordt bevestigd. Na een uit-
bereide reeks live optredens begonnen de leden van Rowwen Heze eveneens aan een theater-
tournee, het werk van zowel de optredens als de theatertour zijn inmiddels samengebracht
op een dubbel CD.
Van het theaterrepertoire zal tijdens het Achterhoeks Klasse Gala waarschijnlijk weinig te
horen zijn. In een afgeladen feesttent samen met Jovink en de Voederbietels en vele promi-
nenten weten de heren van Rowwen Heze maar al te goed wat hen te doen staat.
Het Achterhoeks Klasse Gala vindt plaats op vrijdag 26 november om 20.00 uur in
Hummelo. Toegangskaarten a f25.— zijn uitsluitend verkrijgbaar bij café de Tol in Zelhem
(Wittebrink), mech.bedrijf Pelgrom in Hummelo, Massink bromfietsen in Toldijk, autobe-
drijf Lenselink in Zutphen/Eefde, Rikkers motoren in Eibergen en Ten Kate Motoren in
Nieuw Leusen. Snelheid is echter gewenst aldus Stichting RAPS, het gala was tot op heden
namelijk altijd voortijdig uitverkocht.

NU OOK THAI BO BIJ SPORTYCENTRUM AEROFITT
In de week van 25 t.e.m. 31 oktober zijn wij begonnen met introductielessen THAI BO.
THAI BO is een uit Amerika afkomstig idee. Het is een combinatie van basisvormen aero-
bics en diverse vormen van vechtsport bewegingen. Wat de meeste mensen volgens ons idee
vooral aanspreekt is de eenvoud van de les en de choreografie, gecombineerd met de vrij
hoge intensiteit. Ook hebben we het idee dat dit ook de mannen naar de aerobiczaal zal trek-
ken. Deze hele week stond in het teken van THAI BO. Alle uren die in de aerobiczaal wer-
den gegeven waren even voor een week een THAI BO uur. Deze uren waren druk bezocht.
Wilma en Rob hebben deze lessen verzorgd. Aan de hand van briefjes.waar de tijden op
stonden wat eventueel een vast THAI BO uur zou kunnen worden, konden de mensen zelf
hun keuze uur aangeven. Wij hebben uit die uren de uren gekozen die het meest voorkwa-
men. Dit zijn dé volgende uren: maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur, donderdagavond
van 21.00 tot 22.00 uur, woensdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur en vrijdagmiddag van
13.30 tot 14.30 uur. Deze uren zijn vanaf nu vaste THAI BO uren.

'DUBBEL' CULTUREEL OP 6 NOVEMBER
In vroegere jaren bestond er in de gemeente Hengelo Gld een intercultureel beraad om tot
afstemming van de data voor de verschillende evenementen te komen.
Tegenwoordig kan het voorkomen dat zaken doubleren, zoals ook nu weer het geval is op
zaterdagavond 6 november.
De chr. zangver. Soli Deo Gloria Bekveld houdt haar najaarsuitvoering in zaal Langeler, de
aanvang is 19. 30 uur. Het koor o.l.v. Joop van Neck zal een keur van liederen ten gehore
brengen. De eigen toneelgroep voert daarna het blijspel Wat 'n kippendrift op. De entree is
f 5.00 , donateurs hebben vrije toegang.
Op dezelfde avond verzorgt de Kon, Harm. Concordia traditioneel haar najaarsconcert in
sporthal de Kamp. Het harmonie-orkest o.l.v. JulesHendriks en de malletband o.l.v. instruc-
teur Roland Loesink zal een proeve van zijn bekwaamheid geven, zeker sinds het oefenen
in de nieuwe repetitieruimte in het gebouw op de Hietmaat.
Karin Jansen zal tonen hoe op speelse wijze zeer jonge kinderen de kunst van het muziek
maken wordt bijgebracht. De concertavondbegint om 20.00 uur en de entree is gratis.
De ongetwijfeld vele zang-en muziekliefhebbers zullen ieder voor zich kunnen genieten van
hun favoriete muziek. Op de beide organisaties bent u van harte welkom.
Wel is het te hopen dat in de toekomst een betere afstemming van de data zal plaatsvinden.
Het jammer dat 2 culturele verenigingen op een en dezelfde avond hun uitvoering geven.

WARME OREN EN VOETEN VOOR ROEMENIË
Eind november wordt er weer een vrachtwagen geladen met hulpgoederen voor Roemenië.
Dan gaan ook de kerstpakketjes mee voor een flink aantal kinderen in Ocna Mures. We
hopen dat veel mensen gehoor geven aan deze oproep enkele weken geleden om te gaan
breien. We vragen voor de leeftijdsgroep van 4 tot 16 jaar: mutsen, sjaals, wanten en sok-
ken. U kunt het breiwerk inleveren op maandag 15 november om 13.30 uur in Ons Huis. Er
is ook gelegenheid om foto's en dia's te bekijken van de Roemenië-reis van afgelopen
zomer. En natuurlijk drinken we gezellig een kopje koffie of thee. Tot ziens. Hermien
Hiddink, tel. 462238, Jo Lubbers, tel. 463150, Rinie Disbergen, tel. 461425, Dorie Tolkamp,
tel. 462923, Marijke Hilderink, tel. 461293.

SINTERKLAASAKTIE 'MAAK DE DROOM WAAR'
Ook dit jaar organiseert de Stichting Weizij n.Gehandicapten Nederland (SWGN) de sinter-
klaasaktie Maak de droom waar. Het project Maak de droom waar van SWGN stelt jaarlijks
ongeveer 1000 verstandelijk en meervoudig gehandicapten, woonachtig in decentra voor
mensen met een verstandelijke handicap, in staat de reis van hun leven te maken naar
Disneyland Parijs.
Door middel van de verkoop van chocolade Sinterklaasfiguren (drie chocolade
Sinterklaasfiguren verpakt in een luxe geschenkverpakking) aan het bedrijfsleven en parti-
culieren hoopt SWGN de droom vanzoveel mogelijk gehandicapten waar te maken. SWGN
zal de komende weken zo'n 50.000 bedrijven aanschrijven met het verzoek of zij de choco-
lade Sinterklazen willen kopen voor hun personeel en/of relaties. De verkoopprijs bedraagt
f 6.95 per doosje. In een doosje zitten 3 Sinterklaasfiguren (melk-puur-wit).
Ook bestaat de mogelijkheid voor een bedrijf om een aantal doosjes voor haar rekening te
nemen. Deze worden dan op 5 december uitgedeeld aan kinderen in ziekenhuizen en aan
verstandelijk gehandicapte kinderen.
Vorig jaar heeft SWGN 50.100 marsepeinen Sinterklazen verkocht, waarvan er 12.500 aan
kinden mochten worden weggeven. Daar niet iedereen van marsepein houdt heeft SWGN dit
jaar gekozen voor chocolade Sinterklaasfiguren.
Voor informatie over de Sinterklaasaktie Maak dedroom waar, kan men bellen met Jan
Slagter, tel. 079-3318700.

DANSGROEP DE BLAUWE KIELEN
De dansgroep de Blauwe Kielen sluiten hun jubileumjaar af op zondag 21 november om
19.30 uur in het Witte Paard, Ruurloseweg l te Zelhem
Deze afsluiting zal ondermeer verzorgd worden door een optreden van het chr. mannenkoor
Zelhem en de Grolse Hofzangers uit Groenlo.
Iedereen is van harte welkom.

Ingezonden brief
Buiten verantwoording van de redactie.

Verkoop van grond aan burgemeester van Hengelo (Gld)
/

Hierbij wil ik mijn mening bekend maken inzake de verkoop van grond aan onze
burgemeester, de heer van Beek-Calkoen.

Ten eerste ben ik verbolgen over het feit dat wij, de inwoners van de gemeente
Hengelo, niet tijdig goed geïnformeerd zijn. Een dergelijk besluit had meer publici-
teit mogen hebben. Nu staan wij voor een voldongen feit. Het blijkt dat het besluit
bij veel inwoners van onze gemeente in het verkeerde keelgat is geschoten.

Ten tweede betreft het de aanleiding. De huidige ambtswoning is van 1958. Sinds
die tijd zouden er geen investeringen meer gepleegd zijn aan deze woning. Dat
betekent dus dat het geld dat met deze investeringen gemoeid is, al die jaren niet
is uitgegeven.
Indien de woning gerenoveerd wordt blijft de gemeente in bezit van de woning. Bij
eventuele toekomstige samenvoeging kan deze woning dan verkocht worden.
Het is nog lang niet zeker dat het gemeentehuis uitgebreid moet worden, aange-
zien er nog weinig bekend is over eventuele samenvoeging van gemeenten.

Ten derde en zeker niet in de laatste plaats is de hoogte van de verkoopprijs. Ik ben
niet tegen de verkoop van grond aan onze burgemeester. Ik vind wel dat er een nor-
male verkoopprijs moet worden gehanteerd en dat is volgens 4 onafhankelijke
makelaars F 595.000,-- en niet volgens de gemeenteraad (welke maatstaf zij dan
ook hanteert) F 303.000,--. Indien iemand geen verstand van zaken heeft, dan is
dat niet erg, maar hij/zij moet dan een deskundige in huis halen om de zaak uit te
zoeken. Het verschil is F 292.000,--. Voor een gemeente met een hoge belasting-
druk en die toch al niet rijk is (naar ik volgens alle publicaties van de laatste tijd mag
geloven) is dat toch een aanzienlijk bedrag en had ik verwacht dat dit bedrag op
een andere manier ingezet zou worden.
Om maar een voorbeeld te noemen: bij de gemeente Doetinchem heeft men een
actie gehad, om de mensen met een smalle beurs tegemoet te komen met een
eenmalige uitkering van
F 1000,--. Indien de gemeente Hengelo eenzelfde actie zou hebben gehad zou met
het verschil 292 huisgezinnen geholpen kunnen worden.

De laatste verkiezingen heeft toch al geen hoge opkomst gehad. U ^gemeente-
raad) doet er alles aan om het geloof in de politiek, zo mogelijk, nog verder de
grond in te slaan. Ik ga er wel vanuit dat u ervan doordrongen bent dat u met geld
van de gemeenschap omgaat.

Hoogachtend
Gerard van de Woerdt
Teubenweg 40
7256 AK Keijenborg



4 kalkoensnitzels 10.-
500 gram rundergehakt +
4 slavinken 12.50

100 gram herfstpaté 1.

100 gram bacon
of rauwe ham

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

2,25

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461301

G R O E N S P E C I A L I S T

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen
aanleg
onderhoud
sierbestrating
kwekerij

EENMALIGE VERKOOP
VAN PERZISCHE en ANDERE

OOSTERSE TAPIJTEN

t/m zaterdag 1 3 november

De helft van de normale
consumentenprij s

Alle tapijten zijn voorzien van een certificaat van
oorsprong en worden geleverd onder garantie.

Verkoop uitsluitend tegen contante betaling

MARROKAANS BERBERS
Voor spectaculaire prijzen origineel handgeknoopte berbers,

superieure kwaliteit met 4,2 kg. wol per m2.

140 X 200 cm geen ƒ 980.- maar ƒ 435.

170 X 240 cm geen ƒ 1430.- maar ƒ 635.

200 X 300 cm geen ƒ 2100.- maar ƒ 930.

NEPAL TAPIJTEN
WORDEN EVENEENS VOOR

SPECIALE PRIJZEN VERKOCHT

roo tbod
vüo n ing in richt ing

Raadhuisstraat 11-13- Hengelo Gld - Tel. 0575-461469

HOE EERDER U KOMT, HOE GROTER DE KEUS

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

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

» Uiterweerd drukwerk v.o.f.
# Kampstraat 13, 7255 XC Hengelo Gld.
* Telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 50 88

Vlaai van de Week

Bosvruchten
vlaai

ƒ 10y-
echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

14 dagen geldig

Braadsaucijzen
500 gram
Hamburgers
per stuk

Hamlappen

500 gram

5.85

1.00

5.00
Wij hebben weer

eigengemaakte rookworst

en bal ken b rij!

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

Vrijdag 8.00 • 20.00 uur - Zaterdag 8.00 -15.00 uur

Slagerij Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 461258

J.J.C. FLOPHUUS
UIT-LUI-DAGEN 1999

vrijdag 18 december t/m
donderdag 30 december.

- uiterst gevarieerd programma.
- voor piepjong, jong en minder jong.
- van rustig ontspannend, sensationeel,

avontuurlijk, tot heftig.
- let op onze publicaties.

donderdag 23 december, 20.00 uur:

zanger/troubadour

DIMITRI VAN TOREN
Kaarten in voorverkoop. Beperkt aantal plaatsen.

Tel. 0575-45»773/451952

TOLDIEK



VERLENGING HANDTEKENINGENACTIE
GROND BURGEMEESTER

Hartverwarmend zoveel positieve reacties te mogen ontvangen.

Waarin opnieuw duidelijk blijkt dat veel inwoners van Hengelo Gld. het beslist
niet eens zijn met het gemeentelijk financieel beleid dat op dit moment
gevoerd wordt.

Het gaat hier om ƒ 272.000- gemeenschapsgeld dat door ons gemeente-
bestuur en gemeenteraad over de balk wordt gesmeten.

Bovendien wordt hierdoor één persoon bewust bevoordeeld ten aanzien van
de toewijzing van een bouwkavel.

Wij willen allen gelijke rechten!
Een eerlijke verdeling van onze belasting gelden!

Blijf ons daarom steunen door de nevenstaande antwoordstrook in te vullen
en zo snel mogelijk in te leveren bij één van de nevenstaande adressen.

ANTWOORDSTROOK HANDTEKENINGENACTIE

1. Bent u voor of tegen bestemmingswijziging van het Voor / Tegen*
stuk grond aan De Koepelberg t.b.v. woningbouw.

2. Bent u voor of tegen verkoop van het stuk grond aan Voor / Tegen*
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:

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.

POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM

(Hummelo en Keppel, Hengelo en Zelhem)
Weekvan 26 okt t.e.m. l nov. 1999
- Steedsvaker krijgt de politie berichten over de schoolgaande jeugd, die zich op de fietspa-

den langs de Kruisbergseweg en de Doetinchemseweg te Zelhem niet gedraagt zoals van
de jeugd verwacht wordt. Zo zijn er berichten van fietsende ouderen, die bij het tegenko-
men door de jeugd worden bespuwd. Dit kan uiteraard niet. De politie zal daar aandacht
aan besteden.

- Sinds een paar weken huist een deel van de stage-eenheid van de regiopolitie Noord- en
Oost Gelderland in het politiebureau te Zelhem. U kunt hen dus regelmatig op straat zien
bij een verkeerscontrole of andere werkzaamheden.

Dinsdag 26 okt:
- Op de Vordenseweg te Hengelo vond een eenzijdige aanrijding plaats. De bestuurder van

een personenauto reed tegen twee hekwerken langs de weg.
- Op de kruising van de Kerkekamp en het Karspel te Hengelo vond een aanrijding plaats

tussen een bromfietser en een personenauto. De bromfietser liet bij het linksaf slaan de
tegemoetkomende auto niet voorgaan.

- Op de Dorpsstraat te Hummelo werd een geparkeerd staan auto aangereden. De veroorza-
ker is later bekend geworden. Uit een rijstal aan de Nijmansedijk werd een hoofdstel ter
waarde van f 300.— weggenomen.

- Aan de Halseweg te Halle werden bij een perceel een aantal ruiten ingeslagen.
Woensdag 27 okt.:
- Op de Zelhemseweg te Hummelo vond een aanrijding plaats omdat een vrachtauto zijn

uitlaat verloor. De personenauto die er achter reed botste er tegenaan, waarna een tweede
en derde personenauto tegen de eerste botste.

- Op de Sliekstraat te Hummelo werd een reekalf aangereden. Het diertje was zodanig
gewond datdeze door een jachtopziener uit zijn lijden moest worden verlost. Op de

Rondweg te Hengelo vond een aanrijding plaats waarbij 5 personenauto's waren betrok-
ken.

- Op het Strengsche Veld te Drempt werd een bromscooter weggenomen. Deze had onder de
carport bij de woning gestaan.

Donderdag 28 okt: ^
- Op de Spalstraat te Hengelo werd een witte Gazelle damesfiets weggenomen. Deze fiets

werd later vernield teruggevonden.
Vrijdag 29 okt:
- Geen noemenswaardige bijzonderheden.
Zaterdag 30 okt:
- Een brandalarm bij een bejaardencentrum bleek loos te zijn. Een stomende ketel had het

alarm af doen gaan.
- Van twee personenauto's die stonden aan de Elderinkweg te Hengelo werd een ruit inge-

slagen en de autoradio weggenomen.
Zondag 31 okt:
- Een personenauto die in Velswijk over de drempel reed raakte daarbij met het carter van

de auto de drempel. Hierdoor raakte deze beschadigd, hetgeen een oliespoor op diverse
wegen tot gevolg had. De brandweer heeft de weg schoongespoten.

- In Halle had men overlast van een jongeman die te veel aan Bacchus had geofferd. Na som-
matie ging hij naar huis.

- Een inwoner van Hengelo vernielde een vlag van een van de winkels in de Raadhuisstraat
en werd daarop aangehouden door de winkeleigenaar. De politie nam de jongeman over.
Mogelijk wordt de verdere afhandeling gedaan door het bureau HALT.

Maandag l nov.:
- Een alarm bij een bankgebouw in Hengelo en een winkel aan de Spalstraat te Hengelo

bleek loos te zijn.
- Op de Torenakker te Drempt verloor een personenauto het oliefilter, waardoor een grote

hoeveelheid olie op de weg kwam. De gemeente nam passende maatregelen.
- Bij een bedijf in Zelhem zijn gedurende de nacht een aantal pallets weggenomen.
- Aan de Hummeloseweg te Zelhem vond men het nodig om een aantal planten uit de pot-

ten te rukken en op straat te gooien.

KENT U DE INLOOPSOOS AL?
Deze is iedere zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur inde recreatiezaal van "De Bleijke" te
Hengelo Gld.
U krijgt een kopje koffie aangeboden en u kunt daar gezellig zitten praten, sjoelen, kaarten,
rummycub spelen of iets anders doen, wat u maar wilt.
Loop ook eens een keertje binnen. Misschien is het ook iets voor u, voor een gezellige zon-
dagmiddag. U wordt opgevangen door een gastvrouw, dus u bent niet aJIeen!
Kunt u zelf niet komen? Voor Hengelo en Keijenborg kunt u vanaf 13.45 uur 's zondag
06-50947360 bellen en u wordt opgehaald en weer thuis gebracht.

21 november gaan we kerstkaarten maken. Misschien tot ziens?
Gerrie Boers en vrijwilligers

KLEDINGAKTIE MENSEN IN NOOD KEIJENBORG
De kledingaktie voor Mensen in Nood die op 16 oktober in Keijenborg werd gehouden,
heeft 500 kg kleding opgebracht.
Mensen in Nood wil iedereen die daar aan heeft bijgedragen, hartelijk danken.
De vrijwilligers zijn van plan om ook het volgend jaar in dezelfde periode een kledinginza-
meling te organiseren voor Mensen in Nood. Om de aktie ook dan weer tot een succes te
maken, wordt iedereen gevraagd om vanaf nu alweer de kleding hiervoor te bewaren.

ANBO AKTIVITEITEN HENGELO-STEENDEREN
Woensdag 10 november wordt in het kader van de actie "Ouderen breeduit op de bres voor
wonen" een bezoek gebracht aan de nieuwbouw met seniorenlabel van "De Stiepel" aan de
Groene Kruisstraat te Hengelo Gld.
Een medewerker van de woningstichting geeft tekst en uitleg.
Tevens kunt u wensen en ideeën daar kenbaar maken. Samenkomst bijdedirectiekeet aldaar
om 14.00 uur.

FANCY-FAIR VAN UW
Velen kwamen een kijkje nemen op de jaarlijkse fancy-fair van UW in Ons Huis. Een
terugkerend evenment waar de vrijwilligers al weken van tevoren druk mee bezig zijn. Een
ieder heeft enthousiast zijn of haar medewerking verleend.
Er heerste een gezellige sfeer en men kon onder het genot van een kopje koffie of thee gezel-
lig bijpraten met een lekkere wafel of oliebol. Het rad van avontuur draaide er lustig op los
en menigeen won een heerlijke appeltaart of krentenbrood.
Ook de andere stalletjes werden goed bezocht. Hartelijk dank aan een ieder die heeft mee-
gewerkt, zowel de bezoekers als de vrijwilligers om deze middag tot een succes te maken.
Tevens hartelijk dank voor de giften, beschikbaar gesteld door enkele bedrijven. Dankzij u
allen kunnen er weer allerlei evenementen voor ouderen in de gemeente georganiseerd wor-
den.
De prijzen zijn gevallen op de nummers: kussen 524, wijn 799, schilderij 788, waardebon
party-centrum Langeler 816, tafel laken 946, mand bedrag f 110,25.

STICHTING WELZIJN OUDEREN STEENDEREN
De hand- en pergamanogroep is ook dit jaar weer erg druk bezig geweest met allerlei din-
gen te maken. Nu willen wij op zaterdagmiddag 20 november a.s. een bazar houden in "De
Bongerd": te Steenderen van 14.00 tot 17.00 uur .Dan kunt u bekijken wat er zoals op de
woensdagmorgen gemaakt wordt.
Wij kunnen u aanbieden: kaarten, schilderijtjes en andere dingetjes gemaakt van perka-
mentpapier, schorten, tafelkleden, sokken, borduurwerk, pannenlappen enz.
Ook is er dit jaar weer veel gebreid voor de Stichting Dorkas, voornamelijk dekentjes, die
naar landen gebracht worden waar dat nodig is.
De mensen die ons wol, soms heel veel wol gebracht hebben, hartelijk dank hiervoor.
Op 20 november hopen wij dat er veel mensen komen, voor de gezelligheid, om te sjoelen
en voor een kopje koffie of thee. Tot ziens.
Op woensdagmorgen 15 december a.s. gaan we weer een kerstviering maken. Nadere gege-
vens volgen. Voor inlichtingen: 0575-452270.



ACHTERHOEKS MUSEUM '40-'45 TE GAST BIJ
DE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING
In het kader van haar seizoensprogramma had de Oudheidkundige vereniging Hengelo
Gelderland de Stichting Achterhoeks museum '40-'45 uitgenodigd voor een lezing in party-
centrum Langeler. Het bestuur van de Stichting had Jean Kreunen, oprichter en beheerder
van het museum afgevaardigd. De talrijke aanwezigen, leden van de oudheidskundige ver-
eniging en donateurs van het museum, genoten intens van de verteltrant van Kreunen. Hij
vertelde over het ontstaan van het idee tot het verzamelen van oorlogsspullen en de gedach-
te een museum op te richten. Als schooljongetje vond hij in een kist op de zolder van zijn
ouderlijk huis een helm. Tezamen met vriendjes ging hij soldaatje spelen en de "loopgra-
ven"", de gegraven sleuven voor de nieuwbouw van een supermarkt. Gestimuleerd door opa
Kreunen en zijn ouders ging hij door met het zoeken naar spullen. Met vorderen van de jaren
groeide ook zijn talent als speurneus. Met grote vastberadenheid, doorzettingsvermogen en
de nodige koopmansgeest, slaagde hij er in een boeiende verzameling op te bouwen. Het
idee voor een museum was inmiddels gerijpt. Om de groei en het voortbestaan te kunnen
garanderen, werd er een Stichting in het leven geroepen. Het schuurtje achter de woning
werd al snel te klein. De oplossing kwam met het aanbod gebruik te mogen maken van de
voormalige AH supermarkt aan de Raadhuisstraat. Hier heeft men enige jaren gezeten. Toen
bakkerij Kreunen in 1998 stopte, kwam de mogelijkheid het pand te kopen. Voor de ombouw
tot museum is een behoorlijk bedrag benodigd, hetgeen de draagkracht van het museum te
boven gaat. De aanvraag voor subsidie bij de provincie en gemeente is nog niet gehonoreerd.
Wel blijft deze in beraad. Een enkel bedrijf (Wolborgh projectontwikkeling) heeft wel steun
verleend. Een verdere ontwikkeling zouook kunnen zijn de uitgifte van genomineerde aan-
delen van f 100.— ter ondersteuning van het museum. Ook de aanmelding als donateur is
een goede zaak.
Voorzitter A. Nieuwenhuis dankte de spreker voor zijn boeiende uiteenzetting en was blij
verrast met het aanbod van oud verzetsman Bierman uit Bosch en Duin en verzetsflim te
draaien.
Op het programma van de oudheidkundige vereniging staat een kerstavond in de Vrijzinnig
Hervormde kerk aan de Banninkstraat op woensdag 22 december. Dineke Hiddink uit Lochem
zal dan boeiende sfeervolle verhalen voorlezen. De aanvang van deze avond is 20.00 uur

VLUCHTELINGENWERK:
WERKEN VOOR VLUCHTELINGEN
Vluchtelingen zijn mensen. Mensen zoals u en ik, ook al spreken ze een andere taal en
komen ze uit een andere cultuur. Of ja . . . er is toch een verschil. Het verschil is dat ze moes-
ten vluchten omdat ze hun leven niet meer zeker waren. Een vlucht naar het onbekende.
Onbekende mensen, een onbekend dorp, een taal die je niet spreekt, een cultuur die je niet
begrijpt.
Dan is het toch fantastisch dat er medemensen zijn die, geheel belangeloos, zich voor je
inzetten? Die je helpen bij juridische problemen, die je helpen de taal te leren en je rondlei-
den in de wereld van onze bureaucratie?
Ik was een week in de Oekraïne en ik heb me vreemdeling gevoeld. Je begrijpt niets van de
taal, je kunt de letters niet uitspreken, normaal winkelen is een oefening in gebarentaal.
Heerlijk dat er mensen waren die me gidsten door de stad, me op de gevaren wezen van een
land waar corruptie en criminaliteit op de loer liggen. Waar het niet altijd veilig is om 's
avonds een taxi te nemen. En toch was ik geen vluchteling. Ik was er op basis van vrije
keuze en kon elk moment weer terug naar de veiligheid van mijn eigen land. Dat kunnen
vluchtelingen niet.
Zij kunnen niet terug naar een veilig land. Je hebt afstand gedaan van familie en eigendom.
In Hengelo leven vrijwel ongemerkt tientallen vluchtelingen. Ze worden al negen jaar gehol-
pen en bijgestaan door een plaatselijke werkgroep van vrijwilligers. De groep is onlangs uit-
gebreid met een nieuwe medewerkster. We hebben haar met blijdschap opgenomen in onze
werkgroep en ze kan meteen aan het werk met een nieuw gezin. En natuurlijk helpen we
daarbij en werken we haar in.
En nu onze vraag, aan u wellicht . . ; volgend jaar bestaan wij Werkgroep Vluchtelingen
Werk Hengelo Gld, 10 jaar! Daar willen we aandacht aan besteden. Vieren is misschien niet
het juiste woord. Maar wat zou het mooi zijn als we met een paar mensen meer waren.
Interesse?
Kom eens vrijblijvend langs als we op een dinsdagmiddag open huis houden in het gebouw-
tje aan de ijsbaan. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met onze coördinator, mevr. Janke
Meeske, tel. 467401, of met ongetekende: Pieter Vegter, voorzitter Vluchtelingenwerk
Hengelo Gld, 465102.

DE FAMILIE REXWINKEL OPENT VARKENSSTAL VOOR PUBLIEK
Zaterdag 13 november van 12.00 tot 16.00 uur is er voor eenieder die belangstelling heeft
voor de nieuwste ontwikkelingen in de varkenshouderij de gelegenheid om een kijkje te
komen nemen in de nieuwe stal bij de familie Rexwinkel, Wolsinkweg 2 te Keijenborg.
De varkenshouderij staat tegenwoordig veel in het nieuws en dat is niet altijd positief
nieuws, daarom wil de familie Rexwinkel proberen alle belangstellenden een beeld te geven
van wat er zich tussen de muren van een stal afspeelt.
Door de strenge hygiënische maatregelen is het bijna onmogelijk om mensen in de schuur
toe te laten. Nu er nog geen varkens in de schuur zijn is er nog de mogelijkheid om de men-
sen te laten zien hoe de varkens straks leven in een nieuw onderkomen.
Dat is groepshuisvesting in stro, met spoelgoten voor de mestafvoer en met voerstations,
waar de dieren op het moment dat ze honger hebben hun eten kunnen krijgen.
Voor mensen die minder belangstelling hebben voor de stal is er de mogelijkheid om de tuin
te bekijken.
De open dag wordt mede mogelijk gemaakt doordat de bedrijven die op enigerlei wijze heb-
ben meegewerkt aan de bouw van de stal, aanwezig willen zijn om uitleg te geven over het
onderdeel dat voor hen specialistenwerk is. Onder het genot van een kop koffie, een hapje
en een drankje kan men uitleg krijgen op elk gebied waar de varkenshouderij tegenwoordig
mee te maken heeft en of krijgt. De bedoeling is op deze manier de mensen een beeld te
geven van wat er in het buitengebied aan nieuwe ontwikkelingen zijn, er wordt veel nega-
tiefs naar buiten gebracht en vaak door onwetendheid zijn de mensen niet op de hoogte van
de werkelijkheid. Door openheid te geven aan het publiek wordt er misschien een stuk van
die onwetendheid weggenomen.

DAMMEN
Deze week werden er geen bondswedstrijden of onderlinge wedstrijden gespeeld, maar werd
er een huisdamtournooi gehouden. Gewoon een fijne sportieve avond dammen voor mensen
die weieens af en toe een partij willen spelen of die eens kennis willen maken met de dam-
vereniging DCH. Onder de huisdammers waren dan ook bekende gezichten en onbekende
gezichten en sommigen die geheel onbekend zijn met de damsport.
Op deze huisdamavond werd er in 4 groepen gestreden waarbij de clubleden tegen elkaar
speelden en de huisdammers tegen elkaar speelden.
In groep A waren het de gebroeders S. en E. Hoebink die Ie werden, maar H. Wijkamp,
medespeler van H. Zonnenberg, behaalde in deze groep de volle winst met 3-6. E. Schuerink
bezette als huisdammer de 3e plek. In groep B was het G. Halfman met H. Bulten die Ie
werden door allebei 4 punten te behalen. T. Plantinga en H. Dijkman jr werden met het klein-
ste verschil 2e en 3e. In groep C had H. Dijkman sr een sterke jeugdspeler K. Wassink als
secondant ingezet die met 5 punten naar de Ie plaats speelde. A. Grotenhuys werd 2e en G.
Klein Sessink moest genoegen nemen met de 3e plek.
En tenslotte in groep D kregen N. Teunissen en C. Houwen weinig kans tegen een oud-
jeugdspeler G. Menkveld en D. Weustenenk (ervaren huisdammer die al jaren meedoet) die
al zijn wedstrijden won en Ie werd. Voorzitter J. Luiten bedankte allen voor het slagen van
deze avond en de sportieve strijd en gaf namens DCH een rondje.
Het volgende tournooi wat DCH organiseert is het Kerst sneldam tournooi op donderdag 23
december bij café 't Hoekje, Spalstraat l te Hengelo Gld.
Het schooldamtournooi
Het schooldamtournooi wat door de damver. DCH werd georganiseerd, werd slechts door 2
scholen met 3 teams bezocht. Ondanks de lage deelname van de jeugdige spelers werd er
toch gestreden voor de Ie prijs. Nadat zij een dubbele ronde gespeeld hadden, werd
Roozegaardsweide Ie met topscorer Torn Kruis, die al zijn partijen won, Wesley Ankersmit,
Niels Derksen en Nick Meenink. Bekveld l werd 2e , zij verloren eenmaal van de kampioen
en speelden een keer gelijk. Dit team bestond uit Arno Schuerink, Leoni Stein, Vivian
Fontein , Sander Hofs en Derk Stortelder. Het 2e team van Bekveld werd 3e en dat waren
Frank van de Kamp, Esther Schuerink, Sven Fontein en Jeroen van de Veen.
De eerste twee teams mogen deelnemen aan de regiofinale schooldammen welke wordt
gehouden op zaterdag 18 december in Hengelo Gld. Verder zal er voor de jeugd "weer een
dam-uurtje worden gehouden. De tijd en plaats is op dit \moment van dit schrijven nog niet
bekend, maar zal zo spoedig mogelijk bekend worden. Dit mede i.v.m. tentamens van onze
jeugdbegeleider Eddy Hoebink.
Op 30 december is er voor de jeugd in Vorden nog een oliebollen tournooi, waar alle jeugd
aan mag deelnemen. Verdere inlichtingen: tel. 0575-461113.
Bondscompetitie
In de bondscompetitie speelde het Ie team zijn 3e wedstrijd tegen DZW uit Zutphen-
Warnsveld. Deze wedstrijd ging gelijk op en de uitslag werd ombeslist, 8-8. Winst was er
voor E. Hoebink, J. Heijink en G. Halfman.
Het 5e team verloor in Winterswijk zijn wedstrijd, alleen H. Dijkman kwam door tot winst.
Onderlinge competitie:
B. Harkink-H. Zonnenberg 1-1, H. Groeneveld-B. Rossel 1-1, B. Goorman-H. Tekelenburg 1-1,
J. Luiten-Y. Schotanus 1-1, H. Lansink-H. Dijkman 2-0, G. Botterman-W. Eijkelkamp 1-1.

NIEUWE KAP OP DE MOLEN!!
Op 21 november 1998 werden kap en wieken van de molen getild. Dat was het startsein voor
de restauratie van molen De Hoop te Rha.
Het gaat goed met de voortgang van deze restauratie, zo goed zelfs dat op zaterdag 13
november om 11.00 uur, binnen eenjaar dus, de nieuwe rietgedekte kap met een hoogwer-
ker weer op de molen zal worden geplaatst. Het lijkt ons een aardig idee om ook dit weer
een feestelijk tintje te geven. U wordt daarbij natuurlijk van harte uitgenodigd.
In mei 2000 zal de molen geheel gerestaureerd zijn en officieel in gebruik worden genomen.
Nadere informatie hieromtrent volt tezijner tijd.

INTERKERKELIJK WERKGELEGENHEIDSFONDS
RICHT ZICH OP BREDERE DOELGROEP
Sinds 1997 bestaat in Gelderland het Interkerkelijk-werkgelegenheidsfonds Gelderland. Op
dit fonds (een fusie tussen de interkerkelijke werkgelegenheidsfondsen in Oost Gelderland en
op de Veluwe) kunnen van oudsher ondermeer startende ondernemers een beroep doen, die
niet zelf draagkrachtig zijn en elders (sociale .dienst, uitvoeringsinstantie of bank) te weinig
financiële ondersteuning kunnen krijgen. Dit komt voor, bijvoorbeeld omdat het bedrijf, naar
gangbare begrippen, te weinig winst zal opleveren. Er zijn ook individuele situaties denkbaar
waarin de bijdrage van een geëigende instantie net tekort schiet. Het Interkerkelijk
Werkgelegenheidsfonds Gelderland helpt met kleine bedragen in de vorm van een gift of ren-
teloze lening.
Ook mensen die een bepaalde scholing willen volgen en dit niet of te weinig vergoed krijgen
door de geëigende instanties kunnen u aankloppen bij het fonds. Een voorwaarde is natuur-
lijk wel dat mensen zelfde kosten niet of moeilijk kunnen dragen.
Vanzelfsprekend wordt elke aanvraag goed bekeken: heeft de betrokkene wel alle wegen
bewandeld om elders financiële hulp te krijgen; levert het bedrijfje wel een inkomen op,
zodanig dat geen nieuwe problemen worden geschapen; leidt de activiteit tot een zinvolle
tijdsbesteding, die niet op gespannen voet staat met het algemeen nut. Er zijn dus wel dege-
lijk criteria, maar het fonds kan meer risico lopen dan een bank. De vraag die door het IWG
wordt gesteld is of de betrokkene er een boterham mee kan verdienen en of het hem of haar
zijn of haar eigenwaarde helpt (terug) te vinden. Is het een zinvolle activiteit voor de betrok-
kene en anderen.
Voor honorering van een aanvraag kunnen dus ook andere activiteiten in aanmerking komen
dan die voor commerciële ondernemingen. Zo is het ook mogelijk geworden dat, naast indi-
viduen, organisaties of projectgroepen een beroep doen op het fonds. Bij die projecten moet
gedacht worden aan werkprojecten of initiatieven waarin bepaalde groepen, die op de
arbeidsmarkt weinig ofgeen kans hebben, een zinvolle en nuttige bezigheid kunnen vinden.
Ook hier gelden bepaalde criteria: is elders geprobeerd subsidie te verkrijgen, gaat het om een
eenmalige bijdrage (m.a.w. betreft het niet een structurele ondersteuning), gaat het om een
groep die echt kansarm is op de arbeidsmarkt en zelf weinig middelen ter beschikking heeft?
Naast vragen om financiële ondersteuning kan het fonds benaderd worden met vragen met
ondersteuning op het vlak van meedenken of in contact brengen met deskundigen.
Het interkerkelijk Werkgelegenheidsfonds is bereikbaar op het volgende adres:
Zijpendaalseweg Sla, 6814 CD Arnhem, tel. 026-3551775.
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Een haag voor uw tuin

De ligusterhaag, strak geknipt is een haag die 'geknipt' is voor bijzondere knipvormen.

Een haag past in elke tuin. Er omheen, als levende markering van de erfgrens, maar

gok erin, om structuur te geven. Een doolhof is zelfs een tuin die uitsluitend uit hagen

bestaat! Overleg wel vooraf met uw buren voordat u een haag als levendige afschei-

ding gaat gebruiken. Het is 't mooist als de haag op de erfafscheiding kan worden

geplant. Binnen groene muren is het goed tuinieren!

De toepassing van hagen is eeuwenoud.

Aanvankelijk dienden ie als bescherming

van de groenten- of kruidentuin bij

boerderijen, kastelen of kloosters. Later

werden ze vooral als sierelementen

gebruikt in tuinen van kastelen en bui-

tenplaatsen.

Aan sierwaarde hebben ze nog niets ver-

loren. Hagen zien er dan ook in elk sei-

zoen mooi uit en de keus aan geschikte

planten is groot. Een goede haagplant

verdraagt niet alleen intensief snoeien,

maar heeft bovendien een dichte vertak-

king.

Omhagen is de mooiste manier om de

tuin of een deel daarvan beslotenheid te

geven of in verschillende ruimten in te

delen. Vooral wintergroene planten zijn

hiervoor ideaal omdat ze ook 's winters

hun functie behouden en optimaal pri-

vacy geven. Hoog en laag, breed en

smal: met hagen kunnen we alle kanten

op. Rond de .voortuin is een lage haag

doorgaans voldoende, al dan niet in

combinatie met gaas tegen ongewenste

viervoeters. In een zij- en achtertuin is

een hogere haag beter, ter voorkoming

van ongewenste blikken. Op welke

haagplant uw keus valt, hangt samen

met de eisen die u aan de haag stelt. Een

trellis- of gaasafscheiding met klimop

(Hedera) geeft ook een groene muur. Een

mooi strakgesnoeide haag ligt misschien

het meest voor de hand, maar golvend

snoeien geeft een speciaal effect. Of strak

geschoren met een knipvorm aan het

eind, een kip een bol of een kijkgat in een

haag; het zijn allemaal mogelijke grapjes.

Bladverliezer.de hagen
Omdat de ene haagplantensoort beter

dichtgroeit en beter snoei verdraagt dan

een ander, zijn bepaalde soorten popu-

lair geworden. Liguster is een fantasti-

sche haagheester, zowel voor lage als

hoge hagen. Geschikt voor hoge, brede

hagen en volkomen winterhard, dat is

gewone Liguster (Ligustrum vulgare).

Voor lagere hagen kan de variëteit

'Lodense' worden gebruikt.

Weinig gebruikt en toch heel mooi is

Kornoelje (domus mas). Deze kan strak

worden gesnoeid, al gaat dat ten koste

van de bloemen en bessen. Een andere

aanrader is Veldesdoorn of Spaanse Aak

(Acer campestre). Meestal is hij slechts

bekend als haagje, maar vooral middel-

grote (1,5 meter) en hoge (meer dan 2

meter) hagen van deze soort zijn bijzon-

der mooi. Het blad kleurt mooi geel in

de herfst.

Beuk of haagbeuk?
Wat is het verschil tussen beuk en haag-

beuk? Welke u kiest, hangt vooral samen

met de grondsoort in uw tuin.

De beuk (Fagus sylvatica) groeit het

beste op lichte zandgrond. Het verdorde

blad blijft de gehele winter aan de tak-

Hagen van coniferen
De meest gebruikte haagconifeer is

Cupressocyparis leylandii. Dat is een snel-

le groeier die veel water nodig heeft en

bovendien zeewind verdraagt. Na het

planten van een haag van snelgroeiende

"leylandi's" is snoei wel aan te bevelen.

Dat wil zeggen: alle groeischeuten hal-

veren met de snoeischaar. Dat is even

wat handwerk, maar de coniferen krij-

gen dan een mooie dichte structuur. De

Taxus is een verhaal apart. Van de coni-

feren is Taxus baccata een van de mooi-

ste als u niet een al te hoge haag wilt

maken. Taxus groeit tamelijk langzaam

en heeft minder vocht nodig. De zachte

naalden hebben een diepgroene kleur

en zijn een rustige achtergrond voor een

kleurrijke border. Er kunnen prachtige,

goed dichtgegroeide figuurbomen (spi-

ralen) en dierfiguren (pauw) van worden

geknipt, al dan niet in aansluiting op een

haag. Andere populaire haagconiferen

zijn Thuja's. Ze zijn gevoelig voor zeewind.

Groenblijvende hagen
Coniferen zijn niet de enige haagplanten

die zomer en winter groen zijn. Er zijn

ook andere groenblijvers die al dan niet

geschoren een mooie afscheiding vor-

men. Hulst (llex aquifolium) wordt als

haag niet veel toegepast. Toch heeft

hulst daarvoor goede eigenschappen.

Winterbloeiers komen tegen zo'n groene

wand prachtig uit. Hulst kan goed tegen

snoeien en is geschikt om ondoordring-

bare, strakke hagen mee te maken. Hulst

groeit tamelijk langzaam en is als haag

goed in de hand te houden. Ook van

Laurierkers (Prunus laurocerasus) zijn

mooie hagen te maken. Bij het snoeien

doorgeknipt blad krijgt een bruine rand.

Daarom verdient het gebruik van de

snoeischaar de voorkeur boven de heg-

genschaar.

Ook een leuk idee: knipvormen in de (liguster)haag.

ken zitten, wat extra beschutting, kleur

en privacy geeft. Voordat het verdort

ontstaat een mooie herfstkleur, van geel

naar warm rood. De haagbeuk (Carpinus

betulus) doet het ook goed op zware,

kleiige grond. De herfstkleur is opvallend

geel, maar na de eerste nachtvorst laat

haagbeuk z'n blad direct vallen. In het

voorjaar is het lichtgroene, gegroefde

blad erg mooi. Zonder snoei groeien ze

allebei uit tot complete woudreuzen die

een hoge leeftijd kunnen bereiken.

Zowel beuk als haagbeuk kunnen bij een

goede verzorging langer meegaan dan

een mens leeft. Ze hebben voldoende

groeikracht om hoge bogen te begroei-

en.

Buxus

Voor de lagere hagen komt bijvoorbeeld

Buxus sempervirens in aanmerking. Dit

overbekende struikje vormt mooie strak-

ke haagjes die in elke tuin passen. Door

hun beperkte groeisnelheid worden ze

vrijwel uitsluitend gebruikt voor lage

afscheidingen. Deze wintergroene hees-

ter groeit goed op kalkrijke grond en ver-

draagt een droge zonnige standplaats.

Bloeiende hagen
Rond een voortuin kan een haag heel

leuk zijn. Maar een bloeiende haag is

eigenlijk nog wél zo aantrekkelijk. Er is

keus genoeg. Met struikjes die van

nature 80 a 100 cm hoog worden

Een haag mef een boog van beuk.

blijft het uitzicht behouden. Dat geeft

ruimte. Een struikje dat zich goed

leent voor lage haagjes is Ganzerik

(Potentilla fruticosa) Het blad is deco-

ratief en sommige variëteiten bloeien

tot diep in de herfst. Geel in allerlei

tinten is de meest voorkomende

bloemkleur, maar er zijn er ook met

rode, witte of roze bloempjes. Een

goede keus voor een bloeiende haag

is ook Spierstruik (Spiraea japonica).

De bloemschermen zijn rood of roze.

Heel apart is de tweekleurige bloei van

Spiraea japonica 'Genpei' alle scher-

men dragen zowel witte als roze

bloempjes, wat een levendig effect

geeft. Alle Spiraea japonica variëteiten

kunnen in het voorjaar tot op de

gewenste hoogte worden gesnoeid,

zonder dat dit nadelig is voor de

bloei.

Kleurige rand

Als een haag niet hoger wordt dan

circa 40 cm, kan ook van 'rand' wor-

den gesproken. Het gaat dan vooral

om sierwaarde en niet om een func-

tionele afscheiding. Zo kunnen vak-

ken met rozen worden omrand met

bijvoorbeeld Kattenkruid of Lavendel.

Omdat deze planten zachtblauwe

bloemen dragen, worden ze vaak

gecombineerd met roze of witte

Voordat Buxus wordt gesnoeid, ver-

dient het aanbeveling om de struiken

nat te maken. Dit voorkomt zonne-

brand en bruine bladrandjes.

rozen. Ook een kruidentuintje met

een geometrische indeling leent zich

voor randen, bijvoorbeeld van Tijm.

Tijm en Lavendel groeien het beste in

de volle zon, op niet te natte grond.

Snoeien
Snoeien kan het beste tweemaal per

jaar gebeuren: eind mei en eind

juli/begin augustus. Snoei niet tijdens

droog en warm zomerweer, dat geeft

verbranding. Een haag die in de nazo-

mer nog nagroeit, maar wel strak

moet zijn kunt u half september nog-

maals snoeien. Niet later, dat kan

nachtvorstschade geven. Voor een

optimale belichting en om uitzakken

te voorkomen moet een haag recht

worden gesnoeid, of enigszins breder

naar onderen toe. Maar nooit anders-

om!

Bij de sierrand (een soort haag van niet
meer dan 40 centimeter hoogte) kan niet
echt gesproken worden van een haag,
maar de aanplant van bijvoorbeeld laven-
del geeft wel een mooie, sierlijke afschei-
ding.

Planten in 7 stappen
Heeft u eenmaal uw keus voor een haagplant gemaakt, dan kunt u de juist aantal-

len in de gewenste (hoogte) maat bestellen. De plantafstand varieert tussen de 30

en 50 cm en hangt samen met de te leveren maat en de soort. Het planten vraagt

om een goede voorbereiding en gaat als volgt:

1) Graaf een zodanig diepe en brede sleuf dat een ingegaasde wortelkluit (bij

coniferen) er ruim in past.

2) Spit de bodem van de sleuf, zodat de wortels losse grond vinden om vlot

verder te groeien ("aanslaan")

3) Meng de tuingrond in de sleuf met compost, dat bevat wat voedsel en veel

humus, dat vocht vasthoudt.

4) Leg de planten eerst uit (zo kort mogelijk laten liggen, anders drogen de

wortels uit) en zet ze zo snel mogelijk in de sleuf. Kijk daarbij goed naar hun

vorm. Bedek de wortelkluit met grond (minimaal een bandbreedte op de

kluit) en trap voorzichtig aan.

5) Onder droge omstandigheden is het raadzaam de sleuf half te vullen en vol

te laten lopen met water. Rustig laten wegzakken en daarna Verder met

grond aan vullen.

6) Een rechte haag moet ook kaarsrecht worden geplant. Span eventueel een

touw als hulpmiddel. Bij "Leylandi's" worden wel tonkinstokjes gezet om ze

recht naar boven te laten groeien.

7) Snoeien blijft beperkt tot de zijkant van pas geplante hagen. Alleen liguster-

hagen worden direct gesnoeid, om zo een dichte vertakking te krijgen. Bij

Taxus en Beuk (Fagus) laat u de toppen doorgroeien tot de gewenste hoog-

te is bereikt.

ETTJ
Extra water is alleen nodig na het planten op droogtegevoelige grond en bij lang

durig warm weer. Geef een flinke hoeveelheid in een keer en niet vaker dan nodig is.



gaan prima samen
Alles eten wat je lekker

vindt en toch gezond blij-

ven? Wie zijn menu slim

samenstelt, kan een heel

eind komen. Alleen friet

eten is natuurlijk niet zo

voedzaam, maar wie

varieert in zijn dagelijkse

voeding krijgt aardig wat

voedingsstoffen binnen.

Bij het Voedingscentrum

in Den Haag en bij

McDonald's zijn ze dage-

lijks, op verschillende

manieren, met voeding

bezig. Boudewijn

Breedveld en Ingeborg

Biemans-Posthumus kun-

nen ons meer vertellen

over voeding, kwaliteit,

variatie en hygiëne.

Er verandert de laatste jaren veel
in de eet- en drinkgewoontes van
de Nederlanders. Door drukte en
voedingstrends passen wij ons
gedrag aan. Boudewijn Breedveld,
Teammanager bij het Voedings-
centrum in Den Haag, signaleert
duidelijke veranderingen in onze
voedingspatronen van de laatste
jaren. "Neem bijvoorbeeld de
magnetron", vertelt Breedveld.
"Dit apparaat heeft sinds enkele
jaren een prominente plaats in
onze keuken. Ideaal voor het
opwarmen van kant-en-klaar-

Bij de dagelijkse inname van voedsel dient u erop te letten dat u van elke voedings-
schijf voldoende producten consumeert. Deze variatie zorgt voor een gezonde voe-
dingsbalans.

in Nederland te hebben. Uit deze
groei blijkt dat McDonald's goed
past in de veranderende levens-
stijl van mensen. In alle drukte
geeft de consument vaak de voor-
keur aan een snelle service en
gemak, maar zeker ook aan uit-
stekende kwaliteit."

Variatie is gezond
Ondanks alle haast blijft het wel
belangrijk variatie in ons voe-
dingspatroon aan te brengen.
"Noodzakelijk zelfs", zegt Breed-
veld. "Gezond eten betekent op
de eerste plaats: ervoor zorgen
dat we alle verschillende voe-
dingsstoffen binnenkrijgen. Ons
lichaam heeft koolhydraten, ei-

Hef complete ontbijt (Egg
McMuffin, Croissant, Jus
d'Orange en Koffie): een
goed begin van de dag.

maaltijden. Een andere trend is
dat er steeds meer vruchtensap
wordt gedronken, als vervanging
voor vers fruit."
Een 'snelle' maaltijd lijkt helemaal
ingeburgerd in Nederland'. Kijk
bijvoorbeeld naar de ontwikkeling
van de McDonald's restaurants.
Ingeborg Biemans-Posthumus,
Public Relations Manager bij
McDonald's Nederland B.V.: "In
de afgelopen jaren hebben we
een geweldige ontwikkeling
doorgemaakt. Eind dit jaar ver-
wachten we zo'n 200 restaurants

witten, vetten, vitamines, minera-
len, vezels en vocht nodig. Er is
niet één product dat al die voe-
dingstoffen in voldoende mate
bevat. Het is noodzakelijk geva-
rieerd te eten. Of Nederlanders
dit voldoende doen? Over het
algemeen toch wel redelijk tot
goed. Wat meer groente en fruit
is aan te bevelen."
Biemans-Posthumus legt uit hoe
McDonald's omgaat met variatie.
"Bij McDonald's kan de gast kie-
zen uit een breed assortiment, er
is voor ieder wat wils.

Zo kun je kiezen uit verschillende
McMenu's. Het McDeluxe Menu
bijvoorbeeld is voor de echt grote
trek. Zo'n menu bestaat uit een
beker frisdrank, een portie Franse
Frietjes en een McDeluxe.
Daarnaast kan de gast ook kiezen
voor een menu met vis- of kip-
producten. Voor wie licht wil
eten, is er bijvoorbeeld de Salade
Tonijn die bestaat uit verschillen-
de slasoorten, tonijn, maïs, groe-
ne olijven en ei. En voor wie geen
vlees of vis eet, is er de Groente-
burger, goedgekeurd door de
Nederlandse Vegetariërsbond.
Verder wordt in alle restaurants
een compleet ontbijt aangebo-
den bestaande uit een Egg
McMuffin, een Croissant met jam
en boter, een Jus d'Orange en een
Koffie. Eventueel aangevuld met
een beker melk."

Kwaliteit staat voorop
Wanneer we het over voeding
hebben, komt kwaliteit al snel om
de hoek kijken. En die kwaliteit is
meer dan alleen een lekkere maal-
tijd. Ook hygiëne bij de berei-
ding, een vriendelijke serveerster
en een schone omgeving zijn erg
belangrijk. Biemans-Posthumus is
zich daar als geen ander van
bewust.
"McDonald's heeft als filosofie
'Kwaliteit, Service en Kraakhelder-
heid'. Dit betekent dat er uitvoe-
rig aandacht wordt besteed aan
de kwaliteit van producten en
medewerkers, dat service altijd
voorop staat en dat een hygiëni-
sche keuken en een schone
omgeving uitgangspunten zijn."
Het lijkt lastig om deze filosofie
iedere dag, in alle restaurants,
waar te maken. "Natuurlijk krij-

Bi; de 'snelle maaltijd' wordt er steeds
vaker rauwkost en salades geserveerd,
zoals deze Salade Tonijn.

gen wij van onze gasten wel eens
een reactie of een klacht. Gasten
kunhen hiermee direct in het res-
taurant terecht, leder restaurant
heeft een Gastencoördinator en
er zijn suggestiekaartjes voor de
gasten aanwezig. Daarnaast is er
een afdeling Gastenrelaties bij
McDonald's Nederland B.V. Deze
afdeling behandelt vragen, sugges-
ties en klachten van gasten. Op
een speciale gastenlijn zijn wij tij-
dens kantooruren te bereiken."
Telefoon: 020 - 564 26 66.

Hygiëne
Bij het Voedingscentrum krijgen,
naast de kwaliteit en bereiding
van voedsel, ook hygiëne-aspec-
ten veel aandacht. "Veel mensen
maken zich zorgen over de veilig-
heid van voedsel", vertelt Breed-
veld. "Ze denken daarbij al snel
aan de manier waarop hun voe-
ding buitenshuis wordt gemaakt
of aan de samenstelling van pro-
ducten. Uit onderzoek blijkt dat
de helft van de voedselinfecties
echter thuis gebeurt. Zelf kunnen
we dus ook een bijdrage leveren
aan gezond en veilig voedsel. Bij-
voorbeeld door etenswaren op
een hygiënische manier te bewa-
ren of goed op te letten bij de
bereiding ervan. Wie goed op de
houdbaarheidsdatum let, levens-
middelen koel bewaart en z'n
handen wast voor hij eten be-
reidt, is al een heel eind op weg."

Samenwerking
Zowel bij het Voedingscentrum als
bij McDonald's draait het dus om
eten. Ze werken dan ook al gerui-
me tijd samen. Een goede combi-
natie wanneer het om gezonde
voeding gaat? "Ja", antwoordt
Breedveld. "McDonald's heeft
een groot aantal vestigingen die
dagelijks veel bezoekers ontvan-
gen. Voor het Voedingscentrum
dus een ideaal kanaal om gezon-
de en veilige voeding onder de

(n de productinformatiefolder van
McDonald's staat precies vermeld welke
voedingsstoffen er in de producten zit-
ten. Ook wordt informatie verstrekt
over voedselallergieën.

aandacht van de Nederlandse
bevolking te brengen. Ook speelt
het Voedingscentrum een advi-
serende rol. Zo hebben we
McDonald's in het verleden gead-
viseerd diverse salades in het
assortiment op te nemen."
Ook McDonald's is blij met de
samenwerking met het Voedings-
centrum. "Wij werken op verschil-
lende projecten samen. Zo heb-
ben we de folder Product-
informatie samengesteld. Hierin
staat precies aangegeven uit
welke ingrediënten de verschillen-
de McDonald's producten be-
staan. Handig wanneer je een
allergie hebt voor een bepaalde
voedingsstof of vegetarisch bent.
Ook vragen we het Voedings-
centrum regelmatig om advies.
Bijvoorbeeld over informatie die
we op onze placemats willen
plaatsen, over campagnes of over
voedselallergieën. Het Voedings-
centrum schept vertrouwen en
zekerheid. Zowel bij onze gasten
als bij McDonald's zelf. Gezond
en veilig eten blijft belangrijk voor
iedereen, zowel thuis als buitens-
huis."

Meer informatie,
Voor meer informatie kunt u
terecht op internet:
www.mcdonalds.nl of
www.voedingscentrum.org
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HKM-zegelactie.
De laatste maanden van de eeuw zijn begonnen. De welbekende maanden die bol staan van de verassingen. Ook dit

jaar heeft de HKM weer verrassingen voor u. Dit in de vorm van de diverse prijzen die u ook dit jaar weer kunt win-
nen met de HKM zegelactie. De HKM zegelactie gaat dit jaar van start op maandag 15 november. Tijdens het winke-
len in Hengelo en Keijenborg krijgt u bij uw aankopen de gratis HKM-zegels. l zegel bij besteding van ƒ 5.00. Bij de
supermarkten ontvangt u bij iedere ƒ 10.00 een zegel. De zegel plakt u op de daarvoor bestemde opplakvellen en deze
kunt u inleveren bij de blauwe HKM bussen. Hengelo: Spalstraat 25, Raadhuisstraat 21, Ruurloseweg 52 Keijenborg:

Kerkstraat 20. De opplakvellen kunt u inleveren tot 7 december 19.00 uur.

In totaal zijn er drie trekkingen:

Dinsdag 23 november • Dinsdag 30 november • Dinsdag 7 december

Bij de eerste twee trekkingen zijn er de volgende prijzen te winnen:

175 HKM-waardebonnen t.w.v. ƒ 10.-
ƒ 550.00 aan waardebonnen van HKM-winkeliers

Op dinsdag 7 december is de prijzenpot:

175 HKM-waardebonnen t.w.v. ƒ 10.-

en tevens wordt op dinsdag 7 december uit alle ingeleverde opplakvellen de
SUPERHOOFDPRUS getrokken, van

aan HICVI-\vaardebonnen.
Zoals u ziet is het ook dit jaar weer de moeite waard om uw december-inkopen

te doen bij de winkeliers van Hengelo en Keijenborg.



M E C H A N I S A T I E
Winkelskamp 1 - Hengelo Gld.

Telefoon 0575-464360 (b.g.g. 464581). Telefax 0575-464812

Voor al uw tractoren en landbouwmachines

New Holland

blue line-dealer

Reparatie en produktie van

hydraulische slangen.

Oh kom toch eens kijken,
Hoe ik daar mijn auto zet.
Alles gekregen van

SINTERKLAAS én

ALBERT HEIJN
HENGELO

blijven op de kleintjes letten!!!

RIANT PARKEREN

Alle dagen in de aanbieding.

m R w i
ALS DE SCH D V,

IT 'N FEEST
GEWEEST

Bij Harmsen Vakschilders
brengt de winterschilder u

nog eens

EXTRA
KORTING

Vraag meer informatie!

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Zelhemseweg 21 Hengelo Gld
Tel. (0575) 46 40 00

ROOIEGAARDE
Sport & Mode

SPALSTRAAT 13 - HENGELO GLD

Zelfs midden in de nacht kan i
mijn saldo opvragen.

Rabobank Graafschap-West • Hengelo Gld.

Uw bankzaken kunt u makkelijker

en sneller regelen met Rabo Internet-

bankierenen Rabo Telebankieren.

Want als u een computer met mo-

dem hebt, dan kunt u uw saldo opvra-

gen, betalingen regelen (tot een

halfjaar vooruit) of uw periodieke over-

boekingen instellen.

Maar ook zonder computer kunt u

via de Rabofoon een aantal zaken rege-

len.Zoals direct geld overboeken tussen

uw rekeningen bij de Rabobank, of uw

saldo opvragen.

En dat 24 uur per dag, 7 dagen per

week. Wilt u meer weten, loop dan eens

binnen bij uw Rabobank of neem een

kijkje op www.rabobank.nl



Voorwoord

Het gemeentebestuur van Hengelo is bij-
zonder verheugd Sint Nicolaas en zijn
gevolg wederom van harte welkom te
mogen heten in onze gemeente, hetgeen
mogelijk wordt gemaakt door de inzet van
het bestuur van de HKM, dat alles in het
werk stelt om de Sint zo goed mogelijk
naar zijn zin te maken.

Tijdens zijn feestelijke binnenkomst zullen vele kinderharten sneller
kloppen, waarbij zij met veel spanning uitkijken welke verrassingen
de goedheiligman nu weer voor hen heeft meegebracht.

Ook het gemeentebestuur is, net als ieder ander, zeer benieuwd welke
verrassingen van de goedheiligman zijn te verwachten.

De HKM zal, zoals te doen gebruikelijk, ook dit jaar weer een zeer
aantrekkelijke winkelactie op touw zetten, waardoor het doen van
inkopen in Hengelo en Keijenborg wel erg aantrekkelijk wordt
gemaakt.

De Sint wordt gaarne gastvrijheid verleend in onze gemeente.

Een ieder wordt een heel plezierige Sint Nicolaastijd toegewenst.

De burgemeester van Hengelo,
Mr. A.W.J. van Beeck Calkoen.

Sint Nicolaas.

Voorzitter wilt u ook een stukje schrijven?
Natuurlijk wil hij dat, want de voorzitter viert
zelf ook graag de verjaardag van Sint Nicolaas.
Gedichten bedenken is niet zijn sterkste zijde,
dus dan maar op de gewone manier.

Dames en heren, jongens en meisjes, let op want
het is weer bijna zover! Deze week berichtte Sint
Nicolaas mij hoogstpersoonlijk dat hij op
ZATERDAG 20 NOVEMBER in Hengelo en Keijenborg komt. Vorig jaar
is hem dat zo goed bevallen dat hij ook dit jaar weer graag in onze dorpen
wil komen.

Wij rekenen erop dat u allemaal komt om Sint Nicolaas en zijn Zwarte
Pieten te verwelkomen. Evenals vorig jaar wordt het weer een groot feest.
Alle Hengelose en Keijenborgse winkeliers zullen al lang van tevoren hun
winkels verfraaien om het Sint Nicolaas en zijn Pieten naar de zin te maken.
Vooral de Inkoop-Pieten zullen door de winkeliers in de watten worden
gelegd, want zij moeten immers voor de Sint alle cadeau's kopen die alle
brave kinderen van de Sint krijgen. Doen de Inkoop-Pieten dat bij de HKM
winkeliers dan krijgen ze net als andere jaren weer HKM zegels die, geplakt
op een speciaal voor dat doel bestemd formulier, kans geeft op kleine en
grote prijzen.

U begrijpt het al. Wij hopen dat u er allen een reuze gezellige tijd van maakt!
Wij van de HKM zullen ons best doen om u daarbij te helpen.

Veel plezier!

Fred Hofman
voorzitter HKM.

Intocht Sint Nicolaas in

Hengelo en Keijenborg

Sint Nicolaas en zijn gevolg brengen Hengelo en Keijenborg
ook dit jaar weer een bezoek. Op zaterdag 20 november start
de intocht van de goedheiligman. In plaats van door de straten
van Keijenborg te trekken, wordt Sint Nicolaas dit jaar ont-
vangen bij Maria Postel in Keijenborg om 13.30 uur. Dit zal
zijn bij het oude gedeelte aan de Past. Thuisstraat. Hier zal Sint
Nicolaas muzikaal begroet worden door muziekvereniging St.
Jan. Daarna zal binnen bij Maria Postel Sint Nicolaas de kin-
deren van Keijenborg welkom heten. De Pieten zullen onge-
twijfeld iets lekkers voor de kinderen hebben en Sint Nicolaas
heeft nog een extra verrassing voor de kinderen in petto.

Om 15.15 zal Sint Nicolaas zijn intocht beginnen in Hengelo
en wel bij supermarkt Van de Mondt. De straten die hij verder
aan zal doen zijn: Ruurloseweg, Spalstraat, St. Michielsstraat,
Rozenhoflaan, Banninkstraat, Raadhuisstraat, Gemeentehuis.

Burgemeester A.W.J. van Beeck Calkoen zal Sint Nicolaas en
zijn pieten welkom heten bij het gemeentehuis. Na de begroe-
ting van de burgemeester nodigt Sint Nicolaas de kinderen van
Hengelo uit om naar Verzorgingscentrum De Bleijke te gaan.
Daar heeft Sint Nicolaas nog een verrassing voor de kinderen
in petto.

J
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H KM KI D5 FESTIVAL

Welke schoorsteen moei Piet nemen on\ bij de Sint te komen?

5int Nicolaos heeft ook dit jaar
weer gezorgd dat de kinderen van
Hengelo en Keyenborg leuk kunnen
kleuren en puzzelen. Als je de
puzzels hebt opgelost en de kleur-
plaat hebt ingekleurd kun je 5int
Micolaas er/r>ee verrassen als hy in
Hengelo en Keyenborg aankomt.

Veel plezier!!!

• • • • • • è *

De foto van Sinterklaas is gevallen en nu ontbreekt er een stuk!
Help jij het zoeken?



Nu ook bij ons verkrijgbaar:

Ritsen

Garen

Kleinvak-artikelen
Applicaties

Knielappen
Borduurpakketten

Zakdoeken
Handdoeken

Theedoeken

Alle materialen om zelf
wenskaarten te maken.

Wolshop en Hobbyhuis

REGELINK
Raadhuisstraat 5 - Hengelo GId.

Tel. 0575-462266

een echte delicatesse
en dat proef je!

Dagelijks vers uit eigen bakkerij.
Heerlijke letters, staven en
gevulde speculaas.
Bereid van echte roomboter,
zuivere amandelspijs en verse
amandelen.

Maak Uw wonen

gezelliger met

sfeervolle

VERLICHTING

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD

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

St. Nicolaas maakt zijn
keuze ook bij

LEEMREIS
Uw Slijter
Spalstraat 40
Hengelo GId.

Ruim gesorteerd in
wijn en gedistilleerd

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Hengelo GId.

Tel. 0575-461200

De grootste keuze kado's in:

*
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN

MACHINES

TUINARTIKELEN

LADDERS en TRAPPEN

SLEUTEL-SERVICE

DOE-HET-ZELF ARTIKELEN

HARMSEN
BANNINKSTRAAT 4
7255 AW HENGELO GLD
TELEFOON 0575 - 461220

Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo GId
Telefoon (0575) 46 12 62. Fax (0575) 46 10 94



Waarborginstallateur

installatiebedrijf ARENDSEN

Voor al UW: * Lood8ieterswerk
* Dak/Zinkwerk
-t- Foliedaken

-i' Elektrische installatie's
* C.V. installatie's

% Gas/water installatie's
-r' Zonneboylers

eicpert
Rijk gesorteerd in:

ARENDSEN

* Radio/TV

-t' Hifi

* Video
-:' Koelen/Vriezen

-i' Wassen/Drogen
-i' KL Huishoudelijk

* CD's
-i' Computers

Raadhuisstraat 14 - Hengelo GId.
Tel. 0575-462511 - Fax 0575-463089

Woensdag 1 december 1999
van 18.00-20.00 uur.

St. Nicolaasavond bij de Edah

Vanaf vrijdag 26 nov. t. e. m. dinsdag 30 nov. kunnen
kinderen tot 9 jaar hun schoentje inleveren.

Openingstijden:
Maandag t/m Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

van 8.00 - 20.00 uur
van 8.00 -21.0Ctuur
van 8.00 - 17.00 uur

Edah
Raadhuisstraat 53 - 7255 BL Hengelo GId. - Tel. 0575-462000

koopzondag

6td
Ve winkels in Hengelo

zondag 28 november geopend
van 11.00 uur M 17.00 uur.



Troef m a r kt v. d. Mondt

Ruim gesorteerd in chocolade-

en banketletters en andere
St. Nicolaasaanbiedingen

Ruurloseweg 52 - Hengelo GId. - Tel. 0575-461392

Ook voor kerstpakketten in standaard

en naar eigen keus.

* Uw Peugeot dealer
* Alle merken occasions

met leeuwekeur garantie
* Leasing
* Financiering
* Erkend schadeherstel
* Originele accesoires

en onderdelen

PEUGEOT
Molenenk 2

7255 AX Hengelo (G)
tel. 0575-461947
fax 0575-462161

voor krasloten en Lotto producten
bent u bij ons aan het juiste adres

®

Spalstraat 17 Hengelo
Tel: 0575-464367 E-mail: bonvrie@planet.nl

n-JU GROOT KORMELINK
^Hr̂ > brillen en contactlenzen
^ir Hengelo G. Spalstraat 27 - Tel. 0575-461771

leuke 5\nteMaae-kado'e>:

&r\\-etu\e> - &rll\enkoordjee> - Contactlensdoosjes

Loepen - Leeeglazen - Kant en klare leesbrillen.

Akties in leesbrillen geheel op uw ogen aangepakt
t/m 31 december 1990.

Raadhuisstraat 11-13- Hengelo GId - Tel. 0575-461469

* Grenen en teak meubelen
* Vloerbedekking
* Gordijnen
* Kussens
* Cadeau-artikelen
* Glaswerk
* Kaarsen
* En nog veel meer.....

kom vrijblijvend binnen kijken en
maak in deze lange winteravonden
uw interieur sfeervol!



SPEELGOED KOOPAVONDEN
Maandag 29 nov t/m Vrijdag 3 dec tot 21 uur

WI6WAM DE DRIEVETOL
Spalstraat 29, HENGELO 6LD

Voor fietsen en alles wat er mee te maken heeft \e Sint
Nicolaas aan het juiste adres bij ons. Zoals verlichting sets
of los, led-verlichting, armlampjes, spiegels, olie en smeer-
middelen, bellen, toeters, plakmateriaal, computers, regen-
schoenen, kaartleesklemmen, mandjes, poetsmiddelen, tas-
sen, kinderzitjes, regenkleding, steps, 3 wielers, kinderfietsen,
grote fietsen, electrofietsen, spartamet's, pompen, opzet-
sturen, banden alle maten, fietsrekken op trekhaak, skelters
2 maten enz enz:

Zweverink
Retsspecialist

lekink 8 Hengelo Gld.

Mode Mode Mode

Dames stretchbroeken
merken: -DHIO

- Sanó Wich
- Cotton Club
- Mac
-BC
- Kenny's
- Lapagayo

tot maat 50

Schröder Mode
Hengelo Gld.

Lurvink
{£ *^~" Dames en Herenkapsalon

Ruurloseweg 16
Hengelo (Gld)

tel. (0575)461264

Openingstijden:
dinsdag, woensdag
donderdag, vrijdag
zaterdag

08.00 - 18.00 uur
08.00.-20.00 uur
08.00 - 15.00 uur

DE KUNST VAN
HET GEVEN.,

Speciale Sinterklaas aanbieding

Foto Pentax PC-55 Camera

De toekomst in beeld.

auto-focus 35 mm
duidelijk en scherpe zoeker
volautomatische camera
ISO range 100 tot 400
rode ogen reductie
1 jaar garantie
incl. batterijen, film, riem en tas

Superactieprijs ƒ 129.-
Vakfotografie Hans Temmink

Spalstraat 10 Dorpsstraat 20
7255 AC Hengelo Qld. 7251 BB Vordert
(0575H82386 (0575)-552812

Voor kwaliteit en service

MILLENNIUM
COLLIER

•v in geelgoud of bicolor
^ normale prijs / 29&0 -

Millennium prijs

f 2000.-

Bijpassende
armband

normale prijs ƒ 1475.-

Millennium prijs

f 999.-

Met officieel MILLENNIUM
CERTIFICAAT, om het bijzondere
Millennium-moment te vereeuwigen.

RESERVEER NU!

J U W E L I E R - O P T I C I E N
SpalMrMt 15 H»ngrto Gld Tttafoon (06751 46 13 74

Heb je het al gezien,
bij Wolters Boekhandel

in de vitrien?
Hij staat er weer,
die grote mand,
door Sint gevuld
met gulle hand.

Cadeautjes, presentjes,
boekjes, groot of klein,

daarvoor moetje echt bij
Wolters boekhandel zijn.

WOLTERS BOEKHANDEL
Spalstraat 14 - 7255 AC Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 12 53.



de millennium-afsluiter uan de Nissan Herwershedr i iuen

Herwers maakt ook financieren aantrekkelijk!
Financiering* voorbeeld:

Aankoopbedrag .71.995,00

Ri jk laar maken 856,50

22.071,50

Inruil of contante bet 12.071,50

Te financieren 1O.OOO.OO
6,9%

Om dit millennium waardig af te sluiten hebben wij een

groot aantal nieuwe Nissan Micra's in luxe uitvoering

ingekocht. Wij bieden u deze bijzonder complete auto s

aan, tot registratiedatum 30 novem-

ber 1999, voor de superlage pri js

van ƒ 21.995,-''' met a"es er°P en

eraan en 3 jaar garantie. Zoals

een lóV-motor, stuurbekrachti-

ging, sportpakket, airbag, gor-

delspanners, startblokkering, etc.

U kunt (uit voorraad) kiezen uit vele

kleuren, zolang de voorraad strekt. Dus

kom snel, want op is op. Wij zoeken bovendien jonge

compacte occasions voor onze relaties. Wilt u zaken

doen, kom dan nu naar de Herwersbedrijven.

* Excl. r i jk laar maken

Max. ƒ 10.00,- en max. 48 mnd

Bij 48 maand, ƒ 238,03 per mnd.

Of met privé-lease: ƒ 118,- per maand:
Verkooppnis Aanbetaling Kredietsom Looptijd Effectieve Krediet Termijnbedrag Res

HERWERS
Aanbetaling
mcl. rijklaar
maken

12 071,50

rente op
jaarbasis

10000.00 |48mnd. 9.3%

Krediet
vergoeding

3160.16

Termijnbedrag
per maand'

118,00

Restant-
betaling

7 500.00

Prijs bi|
verkoop op
afbetaling

DOETINCHEM Plakhorstweg 14 Tel. (0314) 33 »& S5

HENGELO C. Hummeloseweg 10 Tel. (0575) 46 22 44

ZEVENAAR Ampèrestraat 6 Tel. (0316) 52 93 20

ZUTPHEN De Sloven 25 Tel (0575) 52 25 22

met l 6 U - m o t o r , s tuurbekracht lg lng, s p o r t p a k k e t , airbag, gorde lspanners , s t a r t b l o k k e r i n g

donderdag
2 december

C Kif a
koonavond



De winkel ligt weer vol met
leuke 5int Mioolaos kado's.

o o
THEREADSHOP

Bonvrie

®

Spalstraat 17 Hengelo
Tel: 0575-464367

Aanbiedingen op alle artikelen!

November 10% korting
December 20% korting

Behalve de afgeprijsde artikelen

Graag tot ziens bij

Fa. JANSEN-SMID
Bleekstraat 1 - Hengelo Gld.

Tel. (0575)461360

Accountantskantoor
Th.J. Sloot B.V.
Accountants, belastingadviseurs

• Samenstellen en controleren van de jaarrekening

• Verzorgen fiscale aangiften

4 Begeleiden van (startende) ondernemers

+ Fiscale en bedrijfseconomische adviezen

• Automatiseringsadviezen

Hengelo Gld.
Tramstraat 4

7255 ZG Hengelo Gld.
0575-461391

Ulft
Middelgraaf 40a

7071 WT Ulft
0315-640480

\

Kadotip:^

Kappersbon

voor dames en heren
Vordenseweg 5
Hengelo Gld.
Tel. 0575-461278

Speelgoed:
o.a. Hout en Blik

Curiosa:
o.a. Glas en Aardewerk

Antiek:
o.a. Kasten en Tafels

"KERKSTRAAT 17"
Hengelo Gld.

Open:
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

10.00 - 12.00 uur / 13.30 - 17.00 uur
vrijdagavond koopavond 19.00 - 21.00 uur

zaterdag 10.00- 16.00 uur


