
CLAM
Ter afsluiting van de eeuw en

als welkom in 2000,
geven wij vanaf 27 december 1999

t/m 8 januari 2000 op al onze
werk- en vrijetijdskleding, schoenen,

laarzen, klompen enz. enz.

10% korting
Enkele artikelen met korting t/m 25%

Kom en profiteer hiervan.

Tevens wensen wij u

'n heel gelukkig en

voorspoedig 2000 toe.

Goossens-Atomica
Steenderenseweg 11 - Hengelo gld

Telefoon (0575) 46 21 39

John Rutjes

al op 29 december!!!

Grote witgoed verkoopshow

met knallende kortingen en

premies tot 300 gulden*

van'.
9.00-

18.00 uur

SIEMENS• vaatwassers

• koel en vries apparaten
ind. Nuon premie van ƒ150,-!» - De koffie & oliebollen staan klaar!

Nu tijdelijk bij aankoop van een Siemens droogautomaat
een Siemens stoomstrijkijzer t.w.v. ƒ89,- cadeau!

Radio TV Rutjes

Bronkhorsterweg 4
Steendcrcn
Tel.: 0575 451959

Het eerste nummer van het nieuwe
jaar verschijnt op dinsdag 11 januari.

Vlaai van de Week

Millennium-
vlaai

f10,-
echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 • Tel 0575-461200

HENGELO (Gld.)

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461424

Hondeschool

"Klein Weetink"
te Velswijk begint op

15 januari 2000

weer met de trainingen

Inlichtingen en opgave:

Ap Peters 0314-641436

Lucia Mullink 0314-622361

Klokken voor
ieder interieur

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

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies

ontwerpen

aanleg

onderhoud

sierbestrating

kwekerij

Kervelseweg 23
7255 BE Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 26 19

AUTOBEDRIJF

D.Langwerden
en medewerkers

•v

wensen een ieder

een voorspoedig
en gezond 2OOO.

Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Astra
Opel Corsa
Opel Kadett
Opel Vectra
VWPolo
VWGolf
VWGolf
VWGolf
Citroen Xantia
Volvo 440
Suzuki Alto
Nissan Micra
Nissan Sunny
Ford Escort
Ford Escort
Peugeot 306

Bovag-lid

5 drs stationcar 1.7 TD
5 drs
4 drs sedan
4 drs sedan
3 drs
3 drs live
4 drs sedan
2 drs sedan
3 drs
3 drs
5 drs
4 drs
5 drs
5 drs gis
3 drs
3 drs
3 drs
5 drs
5 drs

1994
1992
1992
1992
1991
1991
1992
1987

1.6 diesel 1990
1.6lpg 1990
1.6
2.0 Ipg

1.6i

1.61

1.6i
1.2i
1.6i
1.6 Ipg
1.3

1.7
0.8
1.0

1.41
1.4

1.6 diesel 1988
1.4i 1993

rood
rood

rood met.
grijs met.

wit
rood

zwart met.
rood

grijs met.
groen met.

wit
groen met.

1990 donkergrijs
1995 groen
1989 blauw met.
1993 blauw
1988 rood

wit
rood

1984
1993

Erkend inbou •

autobeveiliging^

Ruitreparaties zor

Voor al uw reparaties en onderhoud

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

Bovag garantie

keuringsbedrijf

' van SCM-TNO goedgekeurde

omen.

f verlies van eigen risico.

Lankhorsterstraat 28 - WICHMOND
Tel. 0575-441621

1000 gram Millenniumsalade 10.-
3 biefstukken 10.-

100 gram wijncervelaat 1.85

Wij wensen u een
Fijne Jaarwisseling.

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461301
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J£ Voor de vele gelukswensen en kado's, in welke
jjg vorm dan ook, die wij hebben ontvangen bij ons gk
$3 huwelijk op 4 november, willen wij iedereen harte- $£>
& lijk bedanken! 8g>
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Tevens wensen wij een ieder een gezond 2000 toe

Jeroen & Inge Dijkman- Slotboom

CO»

J Kieftendorp 13,
|j 7255 MG Hengelo Gld. j
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Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BELUITDEWEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461806

Erkend rayonmonteur Candy Ned.
Candy voor Wassen Koelen Koken

Sirius System Service
Zelhemseweg 24, Hengelo Gld.

Tel. 0575-46 21 20
^ 24 uur per dag lijn: 06-53 78 43 73

Open: ma.-vr. 13.00-18.00
Zat. 10.00-13.00
Dinsdag gesloten

* Reparatie van alle merken elektrische apparatuur

zoals TV-s, video's, wasmachines, computers.

* In- en verkoop van nieuwe en gebruikte apparatuur.

* Installatie en onderhoud van satelliet systemen.

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

ffe

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

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Vrijdag 31 dec. 19.30 Oudejaaravond, ds. A.B. Elbert,

kindernevendienst, mmv. Crescendo
Zondag 2 jan. 10.00 uur, ds. A.B. Elbert, koffiedrinken, kindernevendienst
Zondag 9 jan. 10.00 uur, ds. G. Wessels, Varsseveld, kindernevendienst

Goede Herder Kapel

Vrijdag 31 dec. Oudejaaravond, ds. E. Noltus
Zondag 2 jan. 10.15 uur, ds. J. Weernekes, Varsseveld, Jeugdkerk
Zondag 9 jan. 10.15 uur, ds. C. v. Dorp

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Zondag 9 jan. 10.00 uur, ds. A.B. Elbert
Vrijzinnig Hervormde Kerk

Vrijdag 31 dec. 17.00 uur, ds. Laman Trip, Warnsveld
R.K. Kerk Hengelo Gld.

Vrijdag 31 dec. Oudejaarsdag 19.00 uur, Eucharistieviering
Zaterdag l jan. Nieuwjaarsdag, geen viering
Zondag 2 jan. 10.00 uur, Eucharistieviering

R.K. Kerk Keijenborg

Vrijdag 31 dec. 19.00 uur, Oudejaarsviering Jongerenkoor
Zaterdag l jan. 11.00 uur, Nieuwjaarviering Dames-Herenkoor
Zondag 2 jan. 10.00 uur, Communiedienst, Dames-Herenkoor

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;
zondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.00 uur
Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.00 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 31 DECEMBER- ZONDAG 2 JANUARI

dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262
VRIJDAG 7 JANUARI- ZONDAG 9 JANUARI

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 29 dec.: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277
Woensdag 5 jan.: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262
Woensdag 12 jan.: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266

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
Dicrcnapothcck:
maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur
/aterdag 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 voor de gemeente Hengelo (Gld):

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

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

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

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude Usselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging in de
gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddelThg 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 10.00-12.30 uur

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.

ledere eerste maandagavond van de maand vanaf 19.00 uur kunnen
mensen goede gebruikte kleding inleveren op het volgende adres:
Fam. Dinkelman, Beijerinkdijk l in Hengelo Gld.

Woningcorporatie "de Stiepel"

Dr. Grashuistraat 8, 7021 CL, Zelhem.
Het kantoor is geopend: 8.30 tot 12.30 uur en 13.00 tot 16.30 uur

Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van
maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur op

tel.nr. (0314) 62 61 40. Overige zaken: tel. (0314) 62 61 26

TECELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

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.



Fa. G. Onstenk
Eiken Meubelen
Wichmondseweg 2
7255 KX Hengelo Gld.
Tel. 0575 463504

Woningstoff eerderij
Henk Vels
Westendorpseweg 9
7004 JD Doetinchem
Tel. 0314631517

houden OPEN HUIS
maandag 27 december van 10.00 uur tot 21.00 uur
dinsdag 28 december van 10.00 uur tot 21.00 uur

woensdag 29 december van 10.00 uur tot 21.00 uur
donderdag 30 december van 10.00 uur tot 16.00 uur

De kerstdagen zijn wij gesloten.

Ons assortiment bestaat uit o.a.

Eiken en Grenen Meubelen
Senioren slaapkamers
Koloniale meubelen

Vloerbedekking, Gordijnen
Lamellen, Laminaat, Parket
Tafelkleden, Vitrages

U vind ons op het industrieterrein

Molenenk 20 te Hengelo Gld.

Gerrit en Ria Onstenk
Henk en Grada Vels

en medewerkers

Tevens wensen wij u
een voorspoedig 2000.

Bel Milieudefensie voor het

gratis informatieblad over

recycling van apparaten:

020 62 62 620
of kijk op www.milieudefensie.nl

Peugeot dealer Ridderhof Hengelo
wenst u een voorspoedig 2000!

PEUGEOT

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

Verzorgen van de jaarrekening
Fiscale aangiften
Administratieve dienstverlening
MINAS-administratie en aangiften
Fiscale en bedrijfeconomische adviezen
Advies inzake ondernemingsvorm
Subsidie aanvragen

Hengelo Gld.
Tramstraat 4
7255 XB
0575-461391

Ulft
Middelgraaf 40a
7071 WT
0315-640480

Vrijdag 31 december zijn onze kantoren
de gehele dag gesloten.

Wij wensen u een voorspoedig 2000.

Vuurwerk
Verkoop op

29,30 en 31 dec. 1999

Banninkstraat 5, Hengelo

Koopavond
Woensdag 29 december 1999
Donderdag 30 december 1999

tot 21.00 uur

Vuurwerk presentatie
tijdens de verkoopdagen.

Bekijk de effecten op internet: www.lesli.nl

Uw Royal Class, New Spirit en Grand Prix Dealer

ROOZEGMRDE
Sport & Mode

De grootste veroorzaker van
slechtziendheid en blindheid is diabetes
Dit is een van de mogelijke gevolgen van diabetes (suikerziekte). Hart- en vaatziekten

en minder goed werkende nieren zijn andere complicaties. Onderzoek moet een
oplossing brengen voor diabetes en bijkomende complicaties. Geef dit onderzoek dat

extra zetje in de rug.
Diabetes Fonds Nederland Amersfoort. Tel: (033) 46 22 055.

GEEF VOOR DIABETES GIRO 5766



Wij zijn gesloten
van 3 t/m 8 januari

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

Wij wensen u een heel

voorspoedig 2000.

J U W E L I E R - O P T I C I E N
SpalctrMt 15 Hengelo Gld. Telefoon (0575) 40 13 74

De Chr. Maatsch.
Vrouwenbeweging Passage

wenst u een voorspoedig

en Gezegend 2000.

De Nieuwjaarsvisite wordt gehouden op

4 januari 2000 om 14.00 uur in "Ons Huis".

Wij wensen u een
voorspoedig 2000.

n Schildersbedrijf

Nijverheidsweg 15 - Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 31 09

Stichting Hertenkamp
Hengelo Gld

wenst iedereen een gezond

en gelukkig 2000 toe.

Aannemersbedrijf Hendriks

Kruisbergseweg 10
Hengelo Gld

Tel. 0575-461448

Direktie en medewerkers wensen U

een gezond en

voorspoedig 2000.

Wij danken U voor het door U in ons
gestelde vetrouwen in het afgelopen jaar
en staan ook het komende jaar weer tot
Uw beschikking.

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
M/estland

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.
Tel: (0575)461054

Wij wensen U een
heel gelukkig en

voorspoedig 2000.

~<3asterij de Cikeboom ~

Oudejaarsdag

Potbiljarten

Bij Gasterij de Eikeboom

KEIJENBORG

AANVANG: 13.00 UUR

Met dit jaar natuurlijk een Millenniumprijs

En vele andere mooie prijzen.

FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GELUKKIG

NIEUWJAAR

Marjolein, Veronique,

Jean-piere

Richard, Marga

Oudejaarsdag

Potbiljarten
org.: B.V. De keu

Prachtige mooie prijzen.

Café Wolbrink
Bleekstraat 3 - Hengelo Gld.

Wij wensen u een gelukkig nieuwjaar.

Vrijdag 31 december

is onze drukkerij vanaf

12.30 uur gesloten.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regellnkstraat 16 - Hengelo Gld.

tel. (0575) 46 14 55 / fax. (0575) 46 35 21

Braadsaucijzen

500 gram 5.85

Kipfilet gev. champ.

per stuk 1.50

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

Wij wensen u een
goede jaarwisseling

en een gezond 2000.

P. S. wij zijn gesloten van

3 t/m 11 januari

Slagerij Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 461258

Loonbedrijf NiesinR
en medewerkers

wenst een ieder een

voorspoedig en gezond 2000.

Weeninkweg 1 - 7256 KX Keijenborg

Wij wensen alle leden,
sponsors en donateurs

een heel voorspoedig 2000.

Bestuur Vereniging E.H.B.O,
Baak - Vierakker

CDA afd. Hengelo Gld.

wenst een ieder
een gelukkig

en gezond 2000.

DE GREEF
ACCOUNTANTSKANTOOR

Wilhelminalaan 9 - 7255 DC Hengelo Gld.
Tel. 0575-462216 - Fax 0575-463474

Lid Nederlandse Orde van Accountants
Administratieconsulenten.

- Accountancy - Belastingzaken
Computerverwerking - Advies en Begeleiding

Wij wensen iedereen

een voorspoedig 2000.



Aerobiczaal Spinningzaal Fitnesszaal Outdoor

Maandag

CXI

CO

CO

09.00 - 10.00 uur
10.00 - 11. oo uur
12.00 - 13.30 uur
13.30 - 14.30 uur
14.30 - 15.30 uur
15.30 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 21.00 uur
20.00 - 20.45 uur
21.00 - 22.00 uur
22.00 - 23.00 uur

Dinsdag

09.00 - 10.00 uur
10.00 - 11.00 uur

12.00 - 13.30 uur
13.30 - 14.30 uur
14.00 - 15.00 uur
15.30 - 18.00 uur
16.00 - 17.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur
19.00 - 19.45 uur
19.30 - 20.30 uur
19.30 - 21.00 uur
20.00 - 21.00 uur
21.00 - 22.00 uur
22.00 - 23.00 uur

Woensdag

09.00 - 10.00 uur
12.00 - 13.30 uur
14.00 - 17.00 uur
15.30 - 18.00 uur
18.30 - 19.30 uur

18.30 - 19.30 uur
19.30 - 20.30 uur
20.00 - 21.00 uur

20.30 - 21.15 uur
20.30 - 21.30 uur
21.00 - 22.00 uur
21.30 - 22.30 uur
22.00 - 23.00 uur

Donderdag

09.00 - 10.00 uur
10.00 - 11. oo uur
12.00 - 13.30 uur
13.30 - 14.30 uur
15.30 - 18.00 uur
15.30 - 16.30 uur
16.30 - 17.30 uur
17.30 - 18.30 uur
18.30 - 19.30 uur
19.00 - 19.45 uur
19.00 - 20.00 uur
19.30 - 21.00 uur
20.00 - 21.00 uur
21.00 - 22.00 uur
22.00 - 23.00 uur

Vrijdag

09.00 - 13.30 uur
13.30 - 14.30 uur
15.30 - 18.00 uur
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 20.45 uur
20.00 - 21.00 uur
21.00 - 22.00 uur

Zaterdag

09.00 - 09.30 uur
09.30 - 10.15 uur
10.15 • 11.00 uur
11.00 - 11.45 uur

13.30 - 16.30 uur
12.30 - 15.00 uur

Zondag

10.00 - 11.30 uur
11.00 - 12.00 uur
11.00 - 12.30 uur
12.15 - 13-30 uur
12.30 - 14.00 uur

AeroFitt
Gesloten Gesloten

Kids-aerobic (9-12 jaar)
NIEUW! Thai-Bo*
Low-impact

NIEUW! Spinning
Aerobic

Dames conditie-gym

Gesloten Gesloten

Heren-Power-Fitt
Steps (gevorderden)

NIEUW! Spinning

NIEUW! Thai-Bo-
Dames conditie-gym

NIEUW! Thai-Bo
Gesloten Gesloten
Kidsparty

Dance Hour (vaste groep)
Steps

NIEUW! Spinning
Yoga

NIEUW! Dames conditie-gym

Gesloten Gesloten

Judo (4-7 jr.)
Judo- (7-9 jr.)
Judo (9-11 jr.)
Judo (12 jr. en ouder)

NIEUW! Spinning

Steps
NIEUW! Thai-Bo-

Gesloten Gesloten
NIEUW! Thai-Bo-

Tiener-aerobic
Tiener-aerobic
INTRODUCTIELES Thai Bo

NIEUW! Spinning
Ashihara

Kids-aerobic (3-5 jr.)
Kids-aerobic (6-8 jr.)
Kids-aerobic (6-8 jr.)
Kids-aerobic (9-12 jr.)
Kidsparty

Total body work-out

Ashihara

AeroFitt
Gesloten
Circuittraining / 50+ Fitness
Circuittraining / 50+ Fitness
Scholieren fitness

Circuittraining

Circuittraining

NIEUW!
Circuittraining / 50+ Fitness
Gesloten
Circuittraining / 50+ Fitness
Circuittraining / 50+ Fitness
Scholieren fitness

Skate en skeeleren
Fittwalking

Circuittraining

V

Gesloten
Kidsparty
Scholierenfitness
Nek-, rug-, en Skate en skeeleren
schoudertraining

Circuittraining /
Afslanktheorie

Afslankfitness

-
Circuittraining / 50+ Fitness

Gesloten
Circuittraining / 50+ Fitness
Scholieren-fitness

Circuittraining
Fittwalking

Gesloten

Scholieren-fitness
Scholieren groepstraining

Kidsparty

Fittwalking
Circuittraining

Ski-fitt



SPORTCENTRUM AEROFITT IN HET NIEUWE MILLENIUM
NIEUW VANAF 10-01-2000'SPINNING'
Het 'spinning' programma biedt u de training waar u zo

lang naar heeft gezocht. Conditietraining, vetverbranding,

interval training, het is het allemaal !

Wij zijn er trots op u de meest effectieve en motiverende

cardiovasculaire training van deze tijd te presenteren, 'spin-

ning' Training is een groepstraining, geschikt voor mannen

en vrouwen, voor jong en oud, getrainden of minder

getrainden. Kortom, geschikt voor iedereen die op een

even plezierige als effectieve wijze wil werken aan zijn of

haar conditie. Er is geen speciaal ritmegevoel of coördina-

tie nodig, 'spinning' Training is zo eenvoudig en daarom zo

herkenbaar en fijn om te doen. ledere deelnemer bepaalt

zelf zijn of haar eigen weerstand of trapsnelheid, iedere

deelnemer bepaalt zelfde intensiteit van zijn of haar trai-

ning. Maar de instructeur, of zeg maar beter, de coach,

zorgt er wel voor dat u het beste uit uzelf haalt! En goed

gekozen muziek uit verschillende stijlen zorgt voor een

atmosfeer waarin u zich gestimuleerd voelt

De 'Schwinn Johnny G. Spinner Bike' is uw perfecte trai-

ningsfiets. Gebouwd als een fiets, aangedreven als een fiets,

instelbaar als een fiets. Al bij de eerste pedaalslag voelt u de

trekkracht van het zware vliegwiel. Uw benen worden van-

zelf meegenomen in een prachtige en krachtige trainings-

fietstocht van telkens een kleine drie kwartier.

Als Officieel 'spinning' Centrum garanderen wij u dat onze

instructeurs zijn opgeleid volgens de beproefde 'spinning'

Methode die al meer dan 12 jaar actief wordt beoefend en

onderwezen in meer dan 60 landen. Vanaf maandag 10

januari starten we met een introductieweek. Kom langs en

doe mee, je kunt je in de week voor ro januari opgeven

voor een introductieles. Al na een trainingstocht begrijpt u

onmiddellijk waarom zoveel duizenden mensen overal ter

wereld wildenthousiast zijn over 'spinning' Training. Nog

nooit was trainen zo plezierig, zo effectief en zo eenvou-

dig. En zo stimulerend.

OPNIEUW EEN VERBOUWING
Het tweede weekend van januari zijn wij gesloten i.v.m.

een verbouwing. We hopen in dit weekend een extra zaal-

tje te realiseren waarin vanaf 10 Jan 'SPINNING' zal wor-

den geven. Ook komt er een ruimte in de fitnesszaal bij

waarin 2 roeiers komen te staan.

AFSLANKCURSUS
Op woensdag 26 januari 2000 start er weer een nieuwe

afslankcursus. De cursus wordt in samenwerking met onze

(sport) diëtiste Judith Rondeel en Voedings adviesbureau

Reduce gegeven.

NIEUWJAARSBORREL
Heropening en demonstraties Spinning, Dans en Thai-Bo:

Zondag 16 januari om 15:00 uur nodigen wij u uit om een

nieuwjaarsborrel te komen drinken en de verbouwing te

aanschouwen, ook zullen wij een aantal demonstraties

Spinning, Dans en Thai-Bo verzorgen

'POLAR HARTSLAGMETERS'
Sinds kort zijn wij bij AeroFitt ook dealer van de Tolar

Hartslagmeters' (horloges en banden), kom eens langs

voor meer informatie over hartslagmeters en het trainen

met hartslagmeters.

ARRANGEMENTEN
"Personeels, groeps en of familie arrangementen, bij

AeroFitt. Een leuke middag of avond met verschillende in-

en outdoor arrangementen, bel voor meer informatie

SKATE VERHUUR
Vanaf heden bestaat er de mogelijkheid om skates te

huren. Bij de verhuur zijn hoofd-, knie-, elleboog- en pols-

beschermers inbegrepen.

MOUNTAINBIKE VERHUUR
Wanneer je geen eigen fiets hebt dan kun je die altijd

huren, elke dag van de week . Natuurlijk kun je ook met

een groep alle fietsen huren, e.v.t met begeleiding.

NIEUWE TOESTELLEN
Binnenkort kunt u weer nieuwe kracht- en cardiotoes tellen

verwachten in de fitnesszaal.

MAANDAG 17 JANAURI EEN AEROBIC AVOND MET KLEDING DEMONSTRA-
TIE VAN NIKE SPORTS.
Op maandag \j januari presenteert Aerofitt een avond voor

de aerobicers onder ons. Deze avond bestaat uit twee blok-

ken van twee uur. In die twee uur zal er een demonstratie

team van Nike Sports NL aanwezig zijn. Dit team zal uitleg

geven over schoenen en kleding. Wilma zal aansluitend

een les geven en dan bestaat er de mogelijkheid deze

schoenen en kleding te testen. Na deze les wordt er dan

kort besproken hoe iedereen dit heeft ervaren. Vctor de

aanwezigen is er dan aan het einde van de les een kleinig-

heidje. Om deze avond bij te kunnen wonen, kun je je

opgeven in de eerste week van het nieuwe jaar. Niet ver-

geten, want vol = vol. Vraag voor meer informatie aan de

balie.

INTRODUCTIE UUR THAI-BO
Sportcentrum Aerofitt is nu een aantal weken bezig met

Thai-Bo. Thai-Bo is ook hier een succes geworden.

Aangezien we nu een aantal weken op weg zijn, is het als

beginneling moeilijk in te stromen. Voor deze groep

mensen hebben we nu op vrijdagavond een introductie

uur Thai-Bo vrijgemaakt. Een uur om kennis te maken

met het verschijnsel Thai-Bo. Een les waar je in 2 a 3 lessen

de basisvormen onder de knie krijgt. Zou u dus eens wil-

len proberen wat Thai-B.o nu eigenlijk inhoudt en wilt u

rustig de tijd nemen dit onder de knie te krijgen,

kom dan langs op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur of

bel voor informatie.

WAT HEEFT SPORCENTRUM AEROFITT U NOG MEER TE BIEDEN:
ZONNEBANK • SKATE-CURSÜSEN • KID'S PARTY'S • UITGEBREIDE TEST MOGELIJKHEDEN. • SPORTMASSAGE • (SPORT)DIETISTE • BEDRIJFSFITNESS

En natuurlijk nog veel meer (zie lestijden lijst). Maar zeker niet onbelangrijk, iedereen kan bij ons 7 dagen in de week onbeperkt sporten

en aan alle activiteiten/sporten deelnemen of natuurlijk vrij trainen.

sportcentrum

P LAS9

Fitlvak

Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 50 01 Fax (0575) 46 45 02 Email: aerofitt@tref.nl

7 dagen per week geopend '



POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM
(HUMMELO EN KEPPEL-HENGELO-ZELHEM)

PERIODE VAN 14 T.E.M. 20 DECEMBER 1999

Dindsdag 14 december:

- Op de Sikkeldreef te Zelhem is door een nog onbekend motorvoertuig een lantaarnpaal
aangereden.

- Bij de sportvereniging te Zelhem zijn fietsbanden van een jongensfiets met een scherp
voorwerp lekgestoken.

Woensdag 15 december:

- Loos inbraakalarm bij een woning aan de Hengelosestraat te Keijenborg. Te plaatse trof
-men wel een hond aan die heerlijk lag te slapen.
- Bij een tankstation te Hengelo heeft men 's nachts een poging tot inbraak gedaan.
- In Hengelo is eveneens 's nachts een condoomautomaat gekraakt en de inhoud ontvreemd.
- Er is bij een woning aan de Jeroen Boschstraat te Zelhem m.b.v. vuurwek een brievenbus

vernield.
- In Keijenborg is er bij een woning met een windbukskogeltje door de ruit geschoten.
- Op de Jozef Israelsstraat te Zelhem is een tuinhek vernield.
- Tijdens een snelheidscontrole op de Rijksweg te Laag Keppel tussen 9.40 uur en 12.10 uur

zijn er van de 1364 passanten 8 bekeurd. De hoogste snelheid bedroeg 101 km/u.
Donderdag 16 december:

- Bij een basisschool te Hummelo heeft een ongeduldige automobilist de aanwijzingen van
de verkeersbrigadier genegeerd. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

- Tussen 20.00 uur en 22.00 uur is er in Zelhem een fietscontrole gehouden, in totaal zijn 4
fietsers bekeurd omdat ze geen licht voerden.

- Tijdens het onderzoek hebben we bij inwoners van Zelhem en Hengelo diverse hoeveelhe-
den verboden vuurwerk in beslag genomen.

Vrijdag 17 december:

- Op de Spalstraat te Hengelo heeft een onbekend gebleven vrachtwagenbestuurder een bui-
tenspiegel van een geparkeerd voertuig afgereden.

- Bij een Supermarkt in Hengelo is een groene damesfiets van het merk Gazelle en met 7 ver-
snellingen gestolen. Tevens was deze fiets voorzien van twee fietstassen en twee kinder-
stoeltjes.

- Op de parkeerplaats bij de sporthal in Hengelo is een buitenspiegel van een personenauto
vernield.

- Tijdens de verlichtingscontrole op de Rijksweg te Hummelo zijn er tussen 07.00 uur en
7.40 uur 20 van de 150 fietsers bekeurd.

Zaterdag 18 december:

- Bij het tankstation aan de Rijksweg te Drempt heeft de bestuurder van ee personenauto
getankt en is daarna zonder te betalen weggereden.

- Op de Rijksweg te Hummelo tussen 21.00 uur en 22.00 uur is er fietsverlichting controle
gehouden. Er werden enkele fietsers bekeurd.

Zondag 19 december:

- Bij een bedrijf op het industriepark in Zelhem was 's nachts een loos inbraakalarm.
- Op de Enkweg in Zelhem ontstond er een lichte aanrijding. Een achteropkomende autobe-

stuurder kon niet meer op tijd remmen om zijn voorligger te ontwijken.
- Wederom zijn er buxusstruikjes uit een tuin in Hengelo ontvreemd.
Maandag 20 december:

- Door een glad wegdek zijn er diverse verkeersongevallen ontstaan. Op de Zomerweg in
Drempt is een automobilist hierdoor in de slip geraakt en in de sloot terechtgekomen. Ook
op de Wassinkbrinkweg te Zelhem is een auto door dezelfde oorzaak in de sloot gegleden.
Op de Hummeloseweg in Zelhem is een auto ten gevolge van het gladde wegdek tegen de
boom tot stilstand gekomen. De bestuurders kwamen er in alle gevallen goed vanaf.

De leden van het politie wensen u prettige feestdagen en een gezond 2000!

CULTUURBELEVING IN NEUENKIRCHEN DAMMEN
In de Duitse parnergemeente Neuenkirchen van Hengelo Gld wordt cultuur met een grote C
geschreven.
Er zijn maar liefst 7 schutterijen met ieder haar eigen kenmerken.
De St. Annakerk, centraal gelegen, is bouwtechnisch van grote culturele waarde, zowel bin-
nen als buiten.
Het kerkorgel daarin, gebouwd door de Duitse orgelbouwer Seifert, maakt grote indruk, qua
klank en registratie.
I.v.m. het eeuwfeest dat op 30 oktoberr j.I. gevierd werd met 100 jaar St. Annakerk, waar-
bij ook een kleine delegatie uit Hengelo Gld, is besloten om het orgel aan een grondige res-
tauratie te onderwerpen. De kosten zijn begroot op plm 205.000 DM. Men hoopt de restau-
ratie af te ronden in het Ie kwartaal van 2000.
Dit zal gevierd worden met een orgelweek (concerten e.d.). De leiding van de St. Annakerk
stelt het zeer op prijs dat ook Klaas van Marie, organist van de Remigiuskerk uit Hengelo
Gld, daaraan meewerkt. Eind vorig jaar heeft hij al kennis gemaakt met het Seifert orgel. De
St. Annakerk heeft zelf ook een getalenteerd organist in haar midden, t.w. Stefan Eichholt.
Naast zijn werkzaamheden als organist is hij ook leider van het 70 personen tellende kerk-
koor.
Dit koor voerde op 3 oktober de Spatzen Messe van Mozart op m.m. v. leden vamn het symp-
honie orkest van het oosten uit Enschede.

E.M.M. OP DE DREMPEL VAN 2000
Zo aan het einde van het jaar is het goed om terug te kijken naar wat geweest is en vooruit
te zien naar wat ons het nieuwe jaar zal brengen.
1999 is voorspoedig begonnen voor de vereniging. Het vernieuwen van de wijze van wer-
ken dat reeds enige jaren gaande is, begint zijn vruchten af te werpen. Zo zijn er diverse vrij-
willigers bijgekomen om te helpen en het verheugende daarbij is dat ook jongeren bereid
zijn om de schouders onder het vrijwilligerswerk te zetten. Hulde daar voor! Natuurlijk is
onze basisopzet de Kermis met als traditionele onderdelen de kermisattracties, de kinder- en
volksspelen, het vogelschieten en afsluitend de kermisoptocht. Daarnaast zijn er activiteiten
die ook veel publiek trekken zoals daar zijn de gelijkmatigheidswedstrijden met oude race-
motoren, de ouderenmiddag, de viswedstrijden voor jong en oud. Activiteiten waar EMM
medewerking krijgt van andere verenigingen.
Na de draaiorgels van het vorige jaar hebben we dit jaar genoten van de palingrookwed-
strijden. Deze veranderingen houden we er bewust in om geen sleurfeest van onze kermis-
week te maken. Ook voor het jaar hebben we weer iets speciaals. Te zijner tijd hoort u hier
meer over.
Het afgelopen jaar is er ook een aanvaring geweest tussen het bestuur en de schutterskoning,
hetgeen merkbaar is geweest in de pers. De vereniging is tot de conclusie gekomen dat ze
ten opzichte van de schutterskoning enigzins voorbarig gereageerd hebben. Uiteindelijk is
dit weer goed uitgepraat en hebben bestuursleden en de koning een streep onder deze zaak
gezet door elkaar de hand te schudden.
Iedereen was van mening dat een langdurige kwestie niet in het belang van de vereniging en
de gemeenschap van Hengelo is. Het vogelschieten in 2000 zal dan ook weer beginnen met
afhalen van de koning van 1999 bij zijn woning aan de Ruurloseweg.
We kunnen melden dat het jaar 2000 alweer volop leeft bij het bestuur en de enthousiaste
vrijwilligers. Dit enthousiasme komt mede door de goede samenwerking met de andere ver-
enigingen zoals de Hamove, de visvereniging en de ijsvereniging. Deze laatste vereniging
is er mede verantwoordelijk voor dat de aankleding van het terrein zeer verfraaid is de laat-
ste keer.
Om op termijn veranderingen door te laten gaan zoekt de vereniging nieuwe bestuursleden.
Geschikte kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur. Ook kan men het bestuur attent
maken op mensen die voor zo'n functie in aanmerking komen. Het is ook mogelijk om eerst
enige tijd mee te draaien om de sfeer te proeven in het bestuur en dan later een beslissing te
nemen.
Het bestuur wenst een ieder een goed 2000 toe en hoopt weer op een gezelige kermisweek.

Op zaterdag 18 december werden de regio schooldam wedstrijden gehouden. In deze regio
l welke in Hengelo Gld werd gespeeld, deden naast CBS Bekveld en Rozengaardsweide uit
Hengelo Gld, basisscholen mee uit Doesburg, Hummelo, Hoog Keppel, Drempt, Brummen,
Hall en Warnsveld.
Zij speelden de voorronden in 2 groepen van 6 teams. Van beide groepen gingen de Ie 3
teams naar finale poule A en de anderen naar finale poule B. Vooral het team uit Bekveld
maakte een goede start door de Ie ronde met 6-2 te winnen en de 2e ronde met 7-1. Maar
daarna wilde het niet meer zo vlotten en kwamen zij niet in de Ie finale poule en die teleur-
stelling was zo groot dat zij uiteindelijk lle werden. Het team bestond uit Derk Storttelder,
Vivian Fontijn, Leoni Stein en Arno Schuerink.
Rozengaardsweide verloor de Ie ronde, maar behaalden daarna 5 punten uit de volgende 3
ronden wat hen een gedeeltelijke 3e plaats opleverde. De spelregels moesten toen een beslis-
sing brengen wie er door ging naar de finale poule A. Ten eerste waren de wedstrijdpunten
gelijk en maar ook de 2e regel bordpunten waren gelijk, dan de onderlinge wedstrijd met
wie je gelijk staat, maar ook dat bracht geen beslissing, onmdat zij 4-4- speelden. Dan geldt
als 4e regel de Ie winstpartij gerekend vanaf fiet Ie bord en dat was Torn Kruis die had die
wedstrijd gewonnen, terwijl hij die andere partijen niet had gewonnen. Maar in de finale
waarin zij onderaan begonnen, omdat de punten van de voorronden meetelden, liet Torn toch
even zien dat hij het kon en won zijn 3 finale parijen. Nick Meenink wist dit eveneens te
behalen in de finale terwijl hij in de voorronden ook al 3 partijen won en daarmee de topper
van Roozegaardsweide was. Niels Derksen en Wesley Ankersmid gaven ook goed partij
zodat zij in de eindstand als team de 3e plaats opeisten. Zij kregen een mooie beker voor de
prijzen kast voor school mee en iedereen kreeg een vaantje ter herinnering aan deze middag.
Rozengaardsweide kan zich nu richten op de Oost Gelderse finale op zaterdag 22 januari
2000 in Ulft.
Maar eerst is er voor de jeugd nog het oliebollentournooi in Vorden op donderdagmiddag
30 december om 13.00 uur. Lidmaatschap van een club is niet verplicht, alleen een kleine
bijdrage als inschrijfgeld. Opgave of meer informatie bij H. Vos, tel. 461113.

GESLAAGD
Op zaterdag 18 december j.I. zijn de volgende leden van muziekvereniging Crescendo uit
Hengelo Gld geslaagd voor het muziekexamen B op de dwarsfluit. Cynthia Abbink praktijk
31 punten, Nienke Helmink 40 pt, Karin Rietman 46 pt en Sabine Zweverinm 45 pt.

ELKE WEEK HETZELFDE? of elke week iets nieuws?
Bij scouting is altijd iets te beleven. Elk weekend zijn duizenden jongens en meisjes aan het
scouten. Die hebben daarbij veel plezier en zijn op een actieve manier bezig. Scouting
Hengelo Gld heeft een enthousiaste groep kinderen tussen 7 en 11 jaar. Natuurlijk is daarbij
leiding nodig. Creatieve mensen die er lol in hebben om met een groep kinderen of jonge-
ren aan de gang te gaan. Vind jij het een uitdaging om op zaterdagmiddag de verveling te
lijf te gaan met telkens nieuwe activiteiten? Meld je dan aan bij onze groep. Allerlei mate-
rialen zijn voorhanden en we hebben een prachtig terrein.
Speurtochten door de natuur, excursie maken, knutselen met hout en touw en het organise-
ren van sportieve tournooien. Scouting is boeiend voor iedereen. Ben jij die herintredende
scout, of volg je een sportopleiding, misschien wil je wel activiteiten begeleider worden. Als
jij maar iets van dit in jezelf herkent, kom dan een keer vrijblijvend kijken bij een samen-
komst. Proef de sfeer van scouting en neem er aan deel.
Heb je interesse gekregen, neem dan contact op met Freddy Kuipers, Middenweg 22, 7255
WT Hengelo Gld, telefoon 0575-464448.
Scouting, da's pas leven.



Bakkerij Angerlo, niet zo maar een bakkerij - door Wilma van Meurs -

HENGELO (GLD) - Sinds 9 augustus 1999 is bakkerij Angerlo verhuisd van
Wielbergen naar de Spalstraat 21 in Hengelo. Bakkerij Angerlo is niet zo maar een
bakkerij. Het is een bakkerij die vijf jaar geleden is ontstaan vanuit een kook- en
bakproject van het Dagcentrum Beinum, dat deel uitmaakt van Philadelphia Werk
De Graafschap.

Manier van werken
De manager daarvan is Henk Weijman, die óók initiatiefnemer was voor deze
bakkerij. Marjan Kraaijenbrink is seniorzorgkundige en zorginhoudelijk
verantwoordelijk voor de bakkerij. Dat wil zeggen dat zij ingaat op vragen die de
medewerkers van de bakkerij hebben met betrekking tot de toekomst en
verantwoordelijk is voor het proces erom heen. Een methode waarmee gewerkt
wordt is het Eigen Initiatiefmodel, door de begeleiders ook wel het El-model
genoemd. Het is een manier van werken waarbij de deelnemers zelf inzicht krijgen
in hun werkopdracht. Centrale aandachtspunten zijn: zelf ontdekken, initiatief
nemen en het zelfstandig inrichten en organiseren van de werkzaamheden. Deze
zelfstandig uitvoeren en controleren op kwaliteit.

Doel
Het hoofddoel van deze bakkerij is: mensen met een (verstandelijke) handicap te
laten leren om een product te maken. De bakkerij is dus minder productiegericht,
maar evenals andere bakkerijen dienen zij zich wel te houden aan HCCP-normen.
En zij worden ook gecontroleerd door de Nederlandse Bakkerij Stichting.

De bakkerij
De bakkerij is, zoals gezegd, gesitueerd in het winkelcentrum van Hengelo. Nu
worden de producten nog verkocht via de achterdeur, maar begin maart zal er ook
een winkel geopend worden. Dan kan iedereen de bakkerij gemakkelijk vinden eri
is het tevens mogelijk om in de koffiecorner te genieten van een kop koffie en
natuurlijk van een vers gebakken product uit eigen bakkerij.

Er zijn mensen die de weg naar de bakkerij nu al vinden. Als je de deur open doet,
wordt je enthousiast onthaald door de negen medewerkers. Zes van de
medewerkers hebben een verstandelijke handicap. De overige drie begeleiden hen
bij het bakkers-proces.

Eén van de begeleiders is Rob. Hij is al vanaf het begin betrokken bij het
bakkerij project met zijn achtergrond als kok. Nu is hij verantwoordelijk voor het
banket.

Het leren bakken
Rob vertelt dat het bakken een heel leerproces is. Het bakken wordt geleerd door
het voor te doen en met fotoboekjes, ter visuele ondersteuning. Voor elk product
zoals brood, koekjes, taarten is een apart fotoboekje. Daarin is stap voor stap het
hele bakproces te zien. Vanaf het handen wassen voor de hygiëne tot de afwerking
van het product toe. Maar voor de meeste medewerkers geldt dat ze inmiddels al
behoorlijk ervaren zijn en het boekje niet eens meer gebruiken. Het wordt nog wel
eens gebruikt ter ondersteuning, als iemand niet helemaal meer weet hoe iets
moet. Dan hoeven ze dat niet te vragen maar kan dat zelfstandig worden
opgezocht.

Gebruik maken van ieders talenten
In de bakkerij probeert men gebruik te maken van ieders capaciteiten. Maar hoe
kom je daarachter? "Door te oefenen en uit te proberen. Want in deze bakkerij
wordt vooral uitgegaan van iemands mogelijkheden."

Zo kan.Inge heel goed met de kassa omgaan. Zij kan goed rekenen, afwegen en is
goed in taal. Maar zij is wel spastisch en niet zo snel. Dus de klant moet wel wat
geduld hebben.
Op dit moment is zij net de plaat aan het schoonmaken waar zojuist de witte
bolletjes vanaf zijn gehaald. Voor die tijd heeft ze meegeholpen met het brood dat
nu in de rijskast staat. Op de vraag wat ze het leukste vindt om te doen, antwoordt
zij: "Keukendienst vind ik heel leuk om te doen: afwassen, tafeldekken en
theezetten." Want ook de bakkers moeten tussendoor wat eten en drinken. En dat
gebeurt in de gezellige woonkeuken, die tussen de bakkerij en de toekomstige
winkel zit. "Het lekkerste wat we maken is de stol" vindt Inge. "Daar zitten van die
vruchtjes in en er zit poedersuiker op. Ik heb er net één besteld, maar zonder
spijs. Dat vind ik niet zo lekker."

Mariëlle, een andere medewerkster, is heel goed in taart bakken. Zij kan dit van
begin tot eind helemaal zelfstandig. Zij bakt verschillende soorten taarten: mokka-
, slagroom-, en appeltaart. Ook maakt zij verschillende soorten cake, koekjes en
gevulde koeken. "Veel verschillende dingen doen, zoals nu met kerst, vind ik leuk.
En taarten maken is mijn specialiteit." De koelkast schoonmaken vindt ze het
vervelendste karwei."Vooral die roosters die elke keer omvallen." Dat moet wel
iedere week en als hij vies is nog vaker.

Norbert is druk aan het sjouwen. Hij brengt zojuist een bak binnen met
kerststollen. Die zijn vandaag gebakken en komen vers uit de oven. Nu worden ze
ingepakt in een doos en Norbert laat mij zien hoe dat moet. "Rob en Peter hebben
ons dit geleerd." De taarten vindt Norbert het lekkerst "en die maak ik ook heel
goed." Die maakt hij, net als Mariëlle, zelfstandig. Ook weegt hij zelf af. Norbert is
heel enthousiast en leert heel gretig, maar is wel snel afgeleid. Wat tot gevolg
heeft dat hij wel eens fouten maakt. Dan wordt alles weer apart afgewogen en
gecontroleerd.

Hé, daar hebben we Agnes. Zij komt net binnen. Terug van het brood bezorgen met
de bus. Er wordt onder andere bezorgd bij het Dagcentrum en bij verschillende
woonvoorzieningen. Om de beurt gaat er iemand anders mee. En op woensdag
helpt Agnes met de bezorging. De appeltaarten en appelrondjes zijn de
specialiteiten van Agnes. Zij heeft een hele fijne motoriek, maar moeite met
staan. Dus pakt ze er wat vaker een stoel bij. Op de vraag hoe ze het vindt dat er
straks een winkeltje naast de bakkerij komt zegt ze: "Dat weet ik nog niet zo goed
hoor, hoe ik dat moet oplossen." Maar Mariëlle stelt haar gerust: "Dat komt nog
wel."

Angelique vindt het ook spannend, dat straks de winkel open gaat. "Als de winkel
loopt, ga ik misschien ook wel klanten helpen. "Als ik vraag wat ze het leukste
vindt om te doen zegt ze: "Brood bakken vind ik erg leuk. Het deeg gaat dan in de
machine en in allemaal blikken. Dan gaan er zaadjes overheen en moeten we het
brood in blikken naar de rijskast brengen." Soms koopt Angelique zelf ook wel iets.
De laatste keer was dat een banketbakkersstaaf: "Voor de Es, daar woon ik, in
Hengelo." Angelique heeft een probleem met haar motoriek maar zij kan heel goed
kattentongetjes maken met amandelspijs en chocola erop.

Als ik haar vraag hoe laat ze 's morgens in de bakkerij begint, is het antwoord: "om
9 uur." Ze beginnen dan met brood bakken. Om 16.00 uur zijn de medewerkers
vrij. Hun laatste activiteit aan het einde van zo'n dag is de vloer schrobben en
dweilen. Dat doen ze allemaal samen. Want de hygiëne staat bovenaan.

En tenslotte is er nog de man van het zware werk: Ronald. Hij haalt het brood uit
de oven en haalt de hete broden uit het blik. En als de broden koud zijn, snijdt hij
ze ook.

Nieuwe machines
Met de verhuizing van Wielbergen naar Hengelo zijn er ook veel nieuwe machines
bij gekomen. Daar moest iedereen opnieuw mee leren omgaan. Dat gebeurde door
samen te oefenen in groepjes van drie: 2 medewerkers en één begeleider.
Agnes laat mij de nieuwe machines zien: De oven, de remrijskast waar het brood in
kan om te overnachten. De afweegmachine voor deeg, de vriezer, de deegmachine
en de bollenkast. Over de werking van de boüenkast krijg ik van Agnes een hele
uitleg.

Het Eigen Initiatief model
Peter, een van de begeleiders, heeft altijd bij de horeca in de keuken gewerkt. Dit
gaf hem geen voldoening meer en uiteindelijk is hij, toen de bakkerij net 1 jaar
bezig was, bij de bakkerij terechtgekomen. Nu is hij verantwoordelijk voor al het
brood en klein-brood.
Hij is erg enthousiast over het werken met het El-model: "Met het Er»model blijkt
veel meer mogelijk dan je eigenlijk denkt. Het leuke is ook dat de medewerkers
elke dag weer nieuwe dingen uitvinden. Dingen waar je zelf niet eens meer aan
denkt." Als voorbeeld noemt hij hoe ze altijd maar aan het prutsen waren om de
Wielbergerbol, die ze maken, in het zakje te krijgen. Agnes deed toen een keer het
zakje binnenste buiten, stak haar hand erin, trok zo het zakje erom heen. En... het
zat!
Het mooie vindt Peter ook dat als je met de medewerkers ergens bent, ze ook echt
iets 'zijn.' Ze zijn bakker en kunnen zich met een echt beroep identificeren.

Natuurlijk zijn er ook dingen die moeilijker zijn bij te brengen. Zoals temperatuur,
tijd en geld. Dat zijn abstracte begrippen. In deze bakkerij wordt de tijd genomen
voor het bereiden van de producten. Toch is er soms een frictie tussen iets dat af
moet en het tempo van de werknemers. Daar moet je een balans in zien te vinden.
Soms gebeurt dat door zelf even snel wat tussendoor te doen.

Leren van echte bakkers
Op dinsdag- en donderdagmorgen worden de bakkers bijgestaan door twee
vrijwilligers, het bakkersechtpaar Donkers. Zij hebben vroeger een brood- en
banketbakkerij in Doesburg gehad. Al vanaf het begin zijn zij bij de bakkerij
betrokken geweest en hebben ze de medewerkers de fijne kneepjes van het vak
bijgebracht. Zij begeleiden en helpen de bakkers uit de nood bij grote drukte.

Een volwaardige bakkerij
Kortom, dit is een volwaardige bakkerij. Een bakkerij waarin aangepakt moet
worden. Een bakkerij waarin het niet gaat om zoveel mogelijk te produceren maar
waarin het gaat om het leren. Leren van elkaar door elkaar om hulp te vragen en
elkaar aan te vullen.
Ook nu begin maart de opening van de winkel voor de deur staat, staat er weer een
proces van leren te wachten. Als straks de winkel klaar is, krijgen de medewerkers
daar trainingen. Door middel van rollenspelen worden de sociale vaardigheden
geoefend en wordt er geoefend hoe met klanten om te gaan.
Resi zal straks de verantwoordelijkheid gaan dragen voor het reilen en zeilen van
de winkel. Nu loopt ze nog mee in de bakkerij. "Zo krijg je productkennis en ik leer
met de medewerkers omgaan" Want daar is zij eigenlijk niet voor opgeleid.
"Werken met mensen met beperkingen, maar vooral ook heel veel mogelijkheden,
dat is leuk om te ontdekken"

<*•
Meer medewerkers
Met de opening van de winkel komt er ook plek voor meer medewerkers.
Medewerkers die bewust kiezen voor het vak van bakker. Dat zijn mensen die
vanuit een ZMLK- of MLK-school stage-ervaring opdoen en zo ervaren wat de keuze
voor dat vak inhoudt. Als ze dat dan een poosje hebben gedaan dan weet je of je
dit wel of niet wil.
Van mogelijke toekomstige medewerkers wordt verwacht dat er basisvaardigheden
zijn die verder ontwikkeld kunnen worden.
Voor de toekomst is het zelfs denkbaar dat het niet alleen medewerkers zijn met
een verstandelijke handicap, maar ook mensen met een andere beperking.

Seniorentrefpunt
Gelijktijdig met de opening van de winkel, komt boven de winkel een
dagbestedingproject voor dagactiviteiten van het Dagcentrum Beinum uit
Doesburg. Dit heet het seniorentrefpunt.

Voor meer informatie en foto's kunt u contact opnemen met Henk Weijman,

manager Phiiadetphia Werk De Graafschap: tel. 0313-471692 of 06-51882049


