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Df RECLAME
Schoo/voefbal-

fooernooi
Hengelo Gld.

Volop mogelijkheden

om fe slcafen
en fe skee/eren

6 - 7 - 7 2

T7iemapagma's

Moederdag

UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.
Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

telefoon (0575) 4638 18, fax (0575) 465088

e-mqil: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Verschijnt in:
Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

Een culinaire snack

bij de
'Echfe Bakkers'

Activiteiten
JWR Hemelvaart

afgelast

Opening Achterhoeks

Museum 40-45

Stichting Achterhoeks Museum 1940-1945

Vrijdag 29 april, kwart voor vier.
Het was alsof in Hengelo Gld. de
tijd stilgestaan had.

Het was alsof de oorlogsjaren
voor even teruggekeerd waren.
Koningin 'Wilhelmina' kwam om
het 'Achterhoeks museum '40-'45
te openen. Vol spanning keken de
genodigden toe hoe de stoet de
Kerkstraat inreed. De koningin
kwam aanrijden in een prachtige
Dodge, ze werd begeleid door
Norton motoren. Het museum
was geopend, nadat de koningin
het oranje lint doorgeknipt had.
Geinteresseerd liet ze zich daarna
rondleiden door het prachtige mu-
seum en bekeek samen met Jean
Kreunen de collectie uit Duitse
bezetting. Het museum zal in de
toekomst een bredere functie krij-
gen o.a. een educatieve functie
voor de basisscholen. Door middel
van registratie van de collectie
zal geprobeerd worden, een lan-

delijke erkenning te krijgen. 'Een
kleine oorlog' noemde Jean Kreu-
nen het tot stand komen van het
museum. Hij dankte naast de ge-
meente, de 120 donateurs en de
vrijwilligers ook het bestuur van
het museum, zijn ouders en zijn
echtgenote Henna. Zonder deze
mensen had dit museum niet tot
stand kunnen komen. Burgemees-
ter A. van Beeck Calkoen roemde
het particulier initiatief. 'De ge-
meente is goed in het beleidsmati-
ge gedeelte, de particuliere sector
in het beheren. Het museum is
een voorbeeld van oorzaak en ge-
volg. De ouderen zullen dit op
deze manier doorgeven aan de
jongeren'.

De jongensdroom van Jean Kreu-
nen is uitgekomen.

Woensdag 9 mei komt Angelique
Kruger van TV-Gelderland een re-
portage maken in het Museum

Drukte in de

winkel [1)
De vrijwilligers in de wereldwin-
kel rekenen de komende week op
extra drukte, want op 13 mei is
het immers moederdag.

Heel veel vaders en kinderen
weten precies wat ze dan willen
kopen, maar sommige ook niet.
En die worden dan graag een
eindje op weg geholpen: iets van
Vietnamees glas, thee uit Shri
Lanka, een shaaltje uit India of
nog iets anders.

Kom maar eens kijken

Geen collecte in

buitengebied

Astma Fonds

In verband met de M.K.Z.-crisis
hebben wij in overleg met het
Astma Fonds besloten, om in de
gemeente Hengelo Gld. dit jaar in
het buitengebied niet te collecte-
ren.

Wilt u het Astma Fonds steunen,
dan graag uw bijdrage overma-
ken op:
rek.nr. 335954332
t.n.v. het Astma Fonds.

Als jongen van zo'n 12 jaar kroop
Jean Kreunen op een natte dag in
de herfstvakantie eens op de zol-
der van het huis van zijn ouders
en grootouders. De zolder was
slecht verlicht en Jean rommelde
een beetje op de tast rond. Tot hij
opeens een kist ontdekte. Voor-
zichtig het deksel opengedaan en
met z'n handen erin (voorzichtig,
want hij was niet zo gecharmeerd
van muizen) Eerst vond hij een
paar schoenen, maar toen hij ver-
der zocht, vond hij een helm.
Nieuwsgierig gemaakt, zocht hij
verder en vond een tweede helm.
Weer beneden met zijn vondst,
vroeg hij aan zijn opa waar deze
helmen vandaan kwamen. Opa
had die bewaard uit de oorlog en
het bleken een Engelse en een Ne-
derlandse helm te zijn. Dit was

Biereerste begin van de ver-
zamelwoede van Jean. In de loop
der jaren heeft zijn verzameling
zich steeds verder uitgebreid.
Wanneer Jean het weer eens over
zijn verzameling had, waren er
vaak mensen, die zeiden: 'Oh, ik
heb ook nog wel wat, mag je wel
hebben.'
Na enige jaren kwam Jean op het
idee om een eigen museum te ope-
nen, maar toen begonnen de
moeilijkheden.
Het viel niet mee om aan goede
ruimte te komen om al zijn spul-
len tentoon te stellen. Enige tijd
heeft hij nog gezeten in een voor-
malig pand van een supermarkt,
maar toen dit gebouw een andere
bestemming kreeg, moest hij er
weer uit. Onderhand bleek ook
wel, dat hij niet alleen in staat

zou zijn het museum te runnen,
dus werd er een stichting opge-
richt met vrijwilligers, die zich
voor 100% inzetten. Ook kwamen
er donateurs, die zonder dat er
nog maar ergens een museum te
bekennen was, zoveel vertrouwen
hadden in de stichting, dat ze hun
bijdragen wilden leveren.
Inmiddels is de gemeente Hengelo
Gld. tegemoetgekomen met een
renteloze lening en met hulp van
vrienden en bekenden heeft Jean
zich in de voormalige bakkerij
van zijn ouders gevestigd. Een
prachtig, nostalgisch pand.
Meteen al bij binnenkomst word
je getroffen door de gemoedelijke
Achterhoekse sfeer. 'Zin in een
bakje koffie?' Wanneer je verder
loopt kom je in een café, zoals het
er rond de jaren 40 moet hebben
uitge/
De twee daar verblijvende solda-
ten zien er zo levensecht uit, dat

je de neiging krijgt ze te groeten.
Dit café-tafereel geeft de mobili-
satietijd aan, waarin de soldaten
wel waren opgeroepen, maar nog
steeds in de veronderstelling ver-
keerden, dat Nederland ook dit
keer z'n neutraliteit zou kunnen
bewaren.
Door middel van diorama's wor-
den er verder in het museum situ-
aties aangegeven, zoals het er in
de oorlog zou hebben uitgezien.
Een klein vertrekje geeft aan-
dacht aan de Joden.
Jean en zijn medewerkers hebben
ervoor gezorgd, dat Hengelo Gld.
een toeristische attractie van for-
maat heeft gekregen.
De openingstijden zijn: woensdag
t/m zondag van 13.00 tot 15.00
uur.

We wensen hem en zijn enthou-
siaste medewerkers voor de toe-
komst veel succes.

(advertenties)

GROTE VOORRAAD
LICHT BESCHADIGDE DEUREN

+ UITLOPENDE MODELLEN

GAANDEREN
Slakweg 10, «T (0315) 326 111
Industrieterrein'Akkermansweide'

Geopend van:
8 -17.00 uur. Zat. van 10 -16.00 uur.

Zon- en maandag gesloten.

De Zonnebloem
afd. Hengelo Gld.

Toertocht door de
Achterhoek met een

bezoek een Erve Brooks
op dinsdag 22 mei a.s.

voor inwoners van Hengelo Gld.

Aanmelden voor 10 mei bij:

B. Wentink, tel. (0575) 463013
R. Veerink, tel. (0575) 46 1398

bij late aanmelding kan het
zijn dat de toertocht vol is



KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

«KERKDIENSTEN
Remigiuskerk

- Zondag 13 mei, 10.00 uur,

ds. Ferrari, Cantorij

Goede Herder Kapel
- Zondag 13 mei, 10.15 uur, ds. l. de Jong

Verzorgingscentrum 'De Bleijke'
- Zondag 13 mei, 10.00 uur, mevr. D. Rekswinkel

Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Zondag 13 mei, 10.30 uur,

ds. C.F.J. Antonides, Terborg

R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 10 mei, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)

- Zaterdag 12 mei, 19.00 uur,

Woord- en Communieviering

- Zondag 13 mei, 10.00 uur,

Eucharistieviering

R.K. Kerk Keijenborg:
- Zaterdagavond om 19.00 uur

- Zondagmorgen om 10.00 uur

- Maandagmorgen om 9.00 uur

Eucharistieviering (dagkapel)

- Woensdagsavonds 19.00 uur

Rozenkrans bidden (dagkapel)

Zorgcentrum Maria Postel:

- Dinsdagsmorgens om 10.00 uur

Eucharistieviering - vrijdagavond om

19.00 uur een Eucharistieviering

A/PG gebouw, Zelhem:

- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

«MEDISCH
Huisartsengroep Hengelo Gld./Keijenborg:
Weekenddienst
- De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag

14.00 uur tot maandagochtend 8.00 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 hier-

voor dus niet te bellen!

- Buiten het weekendspreekuur is het sterk aan te

bevelen voor U komt, eerst te bellen; de arts

kan dan rekening houden met Uw komst.

Vrijdag 11 mei - Zondag 13 mei:
dr. Koning, Kastanjelaan 1 tel.(0575)461266
Avond- en nachtdienst

- De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds

tot de volgende morgen 08.00 uur en is
uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

- Maandag 14 mei, dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262

- Dinsdag 15 mei, dr. Koning, tel. (0575) 461266

- Woensdag 16 mei, dr. Koning, tel. (0575) 461266

- Donderdag 17 mei, dr. Eyck, tel. (0575) 461277

Spoednummers Huisartsen

dr. Eyck, tel. (0575) 462904

dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 464444

dr. Koning, tel. (0575) 463010

De actuele dienstlijst is ook te vinden op internet:

http://huisartsengroephengelogld.wolweb.nl/

Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28, tel. (0575)4610 10

Openingstijden:

- maandag t/m vrijdag 8.00 tot 18.00 uur

- zat-, zon- & feestdagen 11.00 tot 12.00 uur

- Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het

weekend en op feestdagen, buiten de opening-

stijden om 17.30 uur inleveren.

- Buiten de bovengenoemde openingstijden dient

u voor spoedrecepten bij de apotheek aan te bel-

len. De dienstdoende persoon neemt dan via de

intercom (naast de deurbel) contact met u op.

Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.

Diëtiste:
- Mevr. F. Lamers

elke donderdag 14.00-16.00 uur,

gaarne vooraf een afspraak maken

via de apotheek (0575) 461010.

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie
"Jentha"

- Voor afspraken tel. (0575)464440,

Beatrixlaan4, Hengelo Gld.

Koldeweiweg 2, Keijenborg

Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie,
kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie,

reïntergratie en medische fitness
"Janssen van Dijke"

- Tel.(0575)463064, Kastanjeln 2a, Hengelo Gld.

B.g.g. (0314) 62 51 50, Ambachtswg 16, Zelhem

Verloskundigen:
Gemeente Hengelo Gld:

- Maatschap mevr. Klein, mevr. Geugies &

mevr. Peulers, tel. (0314) 330589,

b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. (0314) 32 91 60

Gemeente Steenderen en Vorden:

- mevr. Haggeman-Withaar, tel. (0575) 442772

ZorgGroep Oost-Gelderland
- Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging.

24 uur per dag bereikbaar via:

tel. 0900-8806 (22 ct/min)

Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:

Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67

Thuiszorgwinkel Zutphen, Ooyerhoekseweg 6

Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)

Hameland van Nispenhof
- Huishoudelijke verzorging, Verzorging en Ver-

pleging in de gemeenten Hengelo Gld., Zelhem,

Hummelo & Keppel en Doetinchem.

Voor informatie kunt u bellen naar het Centraal

Kantoor, tel. (0315) 336333.

m ALGEMEEN
Alarmnummer Brandweer, Ambulance, Politie
- Alarmnummer 112

(alleen voor noodgevallen)

Politiebureau Hengelo Gld.
- maandag van 9.00 tot 12.00 uur geopend

- overige dagen kan het bureau alleen op

afspraak worden bezocht voor overleg met een

politieagent. Deze afspraak kan gemaakt via tel.

0900-8844 (bureau Zelhem) of via de intercom

(voorgevel) van het bureau Hengelo
- Telefoonnummer 0900-8844

De Graafschap Dierenartsen
- A.R.J. van Ingen, H.J. Ormel en H.G. Salomons

- Kampstraat 2, 7255 XC Hengelo Gld.

tel. (0575) 461420 (ook voor spoedgevallen)

u wordt altijd doorverbonden naar de dienst-

doende dierenarts.

Spreekuren gezelschapsdieren:

- maandag t/m vrijdag 13.30-14.00 uur

- maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en

op afspraak

Paardenspreekuur:

- maandag 19.00 - 20.00 uur en op afspraak

Dierenapotheek:

- maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur

- zaterdag 08.30 - 12.00 uur

Uitvaartverzorging Eppink & Ruiterkamp
- tel: (0575) 452020 dag en nacht bereikbaar.

«HULPDIENSTEN
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
Contactpersonen Hengelo:

- Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439

- Mw. B. Schuerink, tel. (0575) 46 1828.

Contactpersonen Keijenborg:

- Mw. A. Hakvoort, tel. (0575) 4623 17

- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627

Bezoek- en Oppas Service voor Ouderen
(B.O.S.O.) V.T.Z. Vrijwillige Terminale Zorg

Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439

Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. (0575) 46 23 17

Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo:

- Mw. M. Harmsen, tel. (0575) 461678

Coördinator te Kei jen borg:

- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627

Netwerk Thuiszorg Nederland
- 24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen

09.00 en 12.00 uur) regio Midden-IJssel:

Zr. J. A. van den Heuvel, tel. (0575) 51 6463.

Maatschappelijk Werk voor de gemeente
Hengelo Gld:
- Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. (0575) 5521 29

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Maatschappelijk Werk voor de gem. Steenderen:
- J.F. Oltmansstraat 7, Steenderen,

tel. (0575) 45 1659 spreekuur maandag t/m

vrijdag 08.30-09.30 uur

Maatschappelijk Werk Zelhem:
- Stationsplein 2, Zelhem, tel. (0314) 6221 51

spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur

Ned. Patiëntenvereniging (afd. Oude Usselstreek)
- Vereniging op chr. grondslag voor alg. belangen-

behartiging in de gezondheidszorg.

- Voor vragen, hulp of bemiddeling bij problemen,

bel dagelijks van 19.00 - 20.00 uur

tel. (0314) 3412 75 of tel. (0314)326796.

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'
- Informatie en aanmelding:

coördinator mevr. H. ten Hoopen

tel. (0575) 4613 32 (z.m. tussen 19.00 - 20.00 uur)

«DIVERSEN
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

- Lies Erne-Rutjes, Steenderen tel. 06-51318583

- Yvonne Roelofs, Wichmond.tel. (0575) 44 1942

Diëtiste
- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 441809

Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak,

Overgangsverpleegkundige
- José la Croix, tel. (0575) 5603 81

Diabetes Vereniging Nederland
- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 725083

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 van 10.00 tot 16.00 uur

Openingstijden Wereldwinkel
- Dinsdag t/m donderdag van: 10.00-12.30 uur

en 13.30-17.30 uur, vrijdag van 10.00-12.30 uur

en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-15.00 uur

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.
- ledere eerste maandagavond van de maand

vanaf 19.00 uur kunnen mensen goede

gebruikte kleding inleveren op rïet volgende

adres: Fam. Dinkelman,

Beijerinkdijk 1 in Hengelo Gld.

Streekziekenhuis Het Spittaal

- Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 592592.

Bezoektijden dagelijks van 15.00-15.45 en

18.45-19.30 uur.

Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de

hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en

17.45 -19.00 uur.

Hartbewaking en intensive care dagelijks

11.00-11.30 en 18.45-19.30 uur.

Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en

18.45-19.30 uur.

PAAZ-afdeling woensdag 14.30-16.30 uur

zaterdag en zondag 13.00-16.30 en

18.00-20.00 uur.

Slingeland Ziekenhuis
- Kruisbergseweg 25, tel. (0314) 329911

Bezoektijden dagelijks: 11.00-11.30 uur

voor partners en leden van het gezin.

18.30-19.30 uur, op zaterdag, zondag en feest-

dagen ook 15.00-16.00 uur.

Kinderafdeling 15.00-16.00 en 18.30-19.30 uur

PAAZ-afdeling 18.30-19.30,

op woensdag, zaterdag, zondag en
feestdagen ook 14.00-15.30 uur.

De afdeling neonatologie/zieke zuigelingen

heeft een aangepaste bezoekregeling.

Reparatie van a//e merken

wasautomaten, koe/kasten en diepvriezers

Tel.(0575)461806
Zonnestraat 13, Hengelo Gld.

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur

van alle merken elektrische apparatuur zoals

TV's; VïDEp's;AUDIO's enz
In - en verkoop van nieuwe en gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud van satelliet systemen

Sirius Systems Service |
Zelhemseweg 24, Hengelo gld

Tel.0575-46 21 20;mob.06-53 78 43 73;fax.0574-46 20 15
Open; ma.-vr. 13JO-18JO Zat. 10.00-13.00

Dinsdag gesloten.

St. Janstraat 3
Keijenborg

Telefoon 0575 -461267

Het juiste adres voor al uw feesten en partijen met o.a.:

Koude - warme buffetten
Div. diners
Hapjes buffetten
Barbecue
Koffietafeis enz. enz.
Zaal van 25 tot 300 personen
met airconditioning
Gezellige accomodatie en uitstekende keu-

U bent van harte welkom bij Herman en Ria Winkelman

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo ( i ld .
Tel. 0575-461424

Herbalife!
wilt u uw gewicht gaan beheer-

sen en wilt u toch uw normale

warme maaltijd niet missen.

Dat ban met de producten van

HERBALIFE

Bel voor informatie:

Bianca

te Veldhuis-Grcven

tel. (0575)464882

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.
Tel: (0575) 4610 54

Rauwkostreclame

Tropical salade
250 gram 2.98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Franse Golden Delicious
2 kilo

Spinazie 1 kilo

vrijdag - zaterdag:

Blauwe druiven 500 gram

Sperziebonen 500 gram

5.98

1.98

2.98

2.98



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte

van onze dochter en mijn zusje

Lieke

Lieke is geboren op 27 april 2001.

Herman, Hanny en Vera Kamperman-Jolij

Het Karspel 104, 7255 CV Hengelo Gld.

Albert-Jan en Wendy

gaan trouwen op vrijdag 18 mei 2001 om 12.00 uur

in het gemeentehuis van Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaatsom 13.30 uur

inde Remigiuskerkte HengeloGId.

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u van harte

welkom op onze receptie die gehouden wordt

van 15.30 tot 16.30uurinzalencentrum'tWittePaard,

Ruurlosewegl teZelhem.

Albert-Jan Haaringen Wendy Schotsman

Kerkekamp81,7255CN HengeloGId.

HenkLangeler

&

Jenny Wolsink

hebben besloten elkaar hun hart toe te vertrouwen

op vrijdag 18 mei 2001 om 13.30 uur

in het gemeentehuis te Hengelo Gld.

Gelegenheid tot feliciteren

op onze trouwreceptie van 15.00 tot 16.30 uur

in 'Partycentrum Langeler'

Spalstraat 5 in Hengelo Gld.

Ons adres blijft:

Wisselt 69,

7021 EH Zelhem.

Aanbiedingen van de week

Kalkoenfilet soo gram ƒ 9,95

Rundervinken 5 halen - 4 betalen

Grillham loogram ƒ 2,59

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 13 01
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25 mei
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&
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I andlusfweg 2/ 7221 l '>±~> 5

Hierbij danken wij u hartelijk voor de belangstelling,

cadeaus en bloemen, welke wij mochten ontvangen

op ons 25-jarig huwelijksfeest.

A r ie en Ineke te Slaa

Maanstraat18, 7255BB HengeloGId.

't RIEFEL
Riefelerdijk 2, Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 17 60

BOERDERIJ IJS

ELKE DAG VANAF 13.0O UUR

TERRAS GEOPEND

NU OP DE DEEL OOK ZITJES

We staan weer elke vrijdagmiddag

op de markt in Hengelo Gld.

BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating
André Bijenhof

Tel. 0575 - 451944 / 0575 - 461136

06-53212132

Te Koop,
Gevraagd,

Aangeboden,
en andere

"kleintjes"
MNMHHHMMHHHHHlMnMMMH^^

Nog voor uw vakantie op

gewicht? Dat kan met

Herbalife! Bel voor informatie:

Annie Haaring,

tel. (0575) 46 73 81
flMMBMMMMMIMMMMMNMMM^

Schilder biedt zich aan!

Binnen- en buitenwerk,

gratis advies en prijsopgaven.

Tel. 06-28755226.

Hebt u nog bruikbare spulletjes

voor de rommelmarkt van

'Crescendo' op 16 juni 2001?

Bel dan (0575) 46 17 82.

V.O.F. Klompenfabrij

—•—t Ji. "̂~"S \

wtèfs
Uilenesterstraat lOa. 7256 KM<eijenborg

-tel. ( 0 5 7 5 ) 4 6 3 0 3 0 / 4 6 2 5 4 8

fax (0575) 46 25 48

www.sueters.nl

'De Plattelandswinkel'
Kwalliteitsklompen,

klompschoenen, laarzen,

werkschoenen, werkkleding,

vrijetijdskleding

regenkleding, souvenirs

Altijd voordeel!

Te koop - Actie

Vijverfolie
0,5 mm dik a ƒ 4.-p. m2

0,8 mm dik a ƒ 6.- p. m2

1,0 mm dik a ƒ 7,50 p. m2

Standaard maten

4, 6 en 8 meter breed.

Ook andere maten tegen

meerprijs leverbaar.

Bij

Goossens
Atomica

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Correspondente

van 'de Reclame*

Mevr. G. Koldenhof

U kunt contact opnemen met

mevr. G. Koldenhof:

Via drukkerij Uiterweerd

Regelinkstraat 16. 7255 CC Hengelo Gld.

tel. (0575) 46 38 18 • fax (0575) 46 50 88

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Of rechtstreeks: tel. (0575) 46 19 20
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'PiersonschooV succesvol bij Hengelose

voetbalkampioenschappen

Waterpolo He-Key

HENGELO - De jeugdige voetbal-

lers van basisschool 'Pierson' zijn

tijdens de Hengelose voetbalkam-

pioenschappen op het veld van

'Pax' eerste geworden. Zij won-

nen op woensdag 25 april twee

duels en speelden één keer gelijk

tegen de nummer twee 'Rozen-

gaardsweide'. Daarom mag het

jongensteam deelnemen aan de

regionale kampioenschappen die

op 9 mei in Dinxperlo worden ge-

houden.

Daar zijn dan ook de meisjes van

de 'Bernardusschool' van de par-

tij, want zij pakten een eerste

plaats. In de poulewedstrijden
bleven de voetbalsters uit Keijen-
borg drie duels achtereen onge-

slagen. In de spannende finale

bleven ze het B-team van 'Pier-

son' de baas met 3-2. De wedstrij-

den voor de jongenselftallen en de

meisjeszeventallen duurden twee
keer 12'/2 minuut.

Na afloop reikte wethouder Nees

van Petersen onder grote belang-

stelling de prijzen uit.
André Berends, samen met Ber-

nadette Ruesink van 'Pax' en Jan

Rhebergen verantwoordelijk voor

de organisatie, was naderhand

zeer tevreden over - het verloop

van het groots opgezette toer-

nooi.

'Ondanks de dreigende regenwol-

ken en het uitblijven van de zon

was de publieke belangstelling

goed. Niet alleen de opa's en

oma's, maar ook ouders en leer-

krachten waren rijkelijk verte-

genwoordigd. Dat stimuleert de

jeugdige voetballers enorm.'

Verder was André Berends blij

met de medewerking van voetbal-

club 'Pax' en de scheidsrechters

die de duels in goede banen heb-

ben geleid.

'Het was een zeer sportief gebeu-

ren,' aldus Berends die binnen-

kort met alle Hengelose basis-

scholen contact zal opnemen. 'Ik

ben van plan een enquête te hou-

den om te onderzoeken of er

goede ideeën onder de leerkrach-

ten leven. Wellicht is het een idee

een spandoekenwedstrijd te orga-
niseren, of een bekende voetballer
de prijzen uit te laten reiken.'

De uitslagen waren als volgt:

Jongens A-teams:

Pierson-De Leer 2-0
Rozengaardsweide-Bernardus 3-0

Pierson-Rozengaardsweide 2-2

De Leer-Bernardus 0-3

Pierson-Bernardus 4-0

De Leer-Rozengaardsweide 1-1

Eindstand:

1. Pierson

2. Rozengaardsweide

3. Bernardus

4. De Leer

Jongens B-teams:

Pierson-Bekveld 0-3

Varssel-Rozengaardsweide 4-0

Pierson-Varssel 1-1

Bekveld-Rozengaardsweide 4-0

Pierson-Rozengaardsweide 1-2

Bekveld-Varssel 2-2

Eindstand:

1. Bekveld

2. Varssel

3. Pierson

4. Rozengaardsweide

Meisjes A-teams:

Pierson-De Leer 0-6

Rozengaardsweide-Bernardus 1-3

Pierson-Rozengaardsweide 0-0

De Leer-Bernardus 0-4

Pierson-Bernardus 0-2

De Leer-Rozengaardsweide 1-4

Eindstand:

1. Bernardus

2. Rozengaardsweide

3. De Leer

4. Pierson

Meisjes B-teams:

De Leer-Pierson 1-5

Bernardus-Rozengaardsweide 2-0

De Leer-Bernardus 0-1

Pierson-Rozengaardsweide 9-0

De Leer-Rozengaardsweide 1-0

Pierson-Bernardus 6-0

Eindstand:

1. Pierson

2. Bernardus

3. De Leer

4. Rozengaardsweide

Finale:

Bernardus A-Pierson B 3-2

He-Key Heren l stond op 29 april

voor de belangrijke wedstrijd

tegen De Woelwaters 2 uit Har-

derwijk. In een rechtstreeks duel

tegen de nummer drie kon beslist

worden of He-Key de tweede

plaats zou bemachtigen. Bij winst

van He-Key was dit een feit. In de

eerste periode ging het gelijk op.

He-Key moest eerst een achter-

stand incasseren, maar kon dit

nog in dezelfde periode goed

maken. Geert Memelink scoorde

fraai de 1-1.

In de tweede periode hetzelfde

beeld. Een open wedstrijd met

aanvallen over en weer. De Woel-

waters 2 hadden de beschikking

over een erg sterke midvoor die

met moeite in bedwang gehouden

kon worden. Dit resulteerde nog

wel eens in een doelpunt, maar

He-Key kon de aansluiting behou-

den en zelfs een voorsprong

nemen. Herbert Eggink en Marcel

Janssen scoorden erg nuttige doel-

punten. Vlak voor tijd kwam De

Woelwaters echter langszij 3-3.

In de derde periode begon het

verval van He-Key. He-Key was

niet meer in staat om de aanval-

len succesvol af te ronden en

daarnaast begingen enkele spe-

lers individuele fouten waardoor

De Woelwaters 2 erg gemakkelijk

aan 3-6 voorsprong werd gehol-

pen.

Enkelen lieten de koppen wat

hangen en He-Key kreeg het lek

niet meer boven en verloor de

wedstrijd uiteindelijk met S>-8.

Een pijnlijke nederlaag waarmee

De Woelwaters 2 de Hengelose

ploeg passeerde op de ranglijst.

He-Key heeft nog steeds uitzicht

op de tweede plaats maar is nu

afhankelijk van kampioen Triton

Putten, die in de laatste speelron-

de tegen de Woelwaters 2 speelt

en zijn ongeslagen status dient te

behouden. He-Key moet daar-

naast zelf te winnen van De Ber-

kelduikers 2 om voor een mogelij-

ke promotiewedstrijd in aanmer-

king te komen. Op 6 mei zal alles

duidelijk geworden zijn.

Programma:

Dames

Zaterdag 12 mei 2001
VoiLa 2 - He-Key 2

Lochem 17.45 uur

Heren

Zondag 13 mei 2001

He-Key 2 - Schuurman BZ&PC 5

Borculo 16.15 uur

Damclub Hengelo Gld.

DCH 2 speelde vorige week mee

in de Gelderse finale sneldammen

voor teams. In zeven wedstrijden

kwamen zij niet verder dan twee

keer winst, wat resulteerde in

een lage klassering. B. Harkink,

teamleider van het tweede, be-

haalde zelf wel een positieve

score van 7-9.

DCH l mocht het in de tweede

ronde van de Gelderse beker op-

nemen tegen de landelijk spelen-

de DVD uit Doetinchem. Zelfs en-

kele remisekansen van de DCH-

spelers werden in Doetinchem

nog om zeep geholpen zodat het

een ruime overwinning werd voor

DVD.

Onderlinge competitie:

19 april

E. Hoebink - Y .Schotanus 2-0

A. Hoebink - H. Luimes 0-2

J. Luiten - W. Eijkelkamp 0-2

H. Zonnenberg - J. Schabbink 2-0

B. Harkink - R. Beening 1-1

J. Wentink - L. Koldenhof 0-2

H. Lansink - A. Gr.Kormelink 1-0

B. Goorman - D. Walgemoet 1-1

G. Kreunen - H. Dijkman 2-0

2-0

1-1

26 april

E. Hoebink-H. Vos
H. Zonnenberg - R. Beening

A. Gr.Kormelink -

E. Brummelman 0-2

G. Kreunen - J. Schabbink 1-1

H. Lansink - H. Dijkman 1-1

W. Eijkelkamp - B. Goorman 2-0

Eindstanden:

Groep A:

1. E. Hoebink

2. H. Vos

3. H.Luimes

20-35 Kamp.

19-26

18-25

Groep B:

1. H. Zonnenberg 23-30 Kamp.

2. H. Lansink 23-26

3. W. Eijkelkamp 23-25

Groep C:
1. E. Brummelman 20-24 Kamp.

2. H. Dijkman 22-23

3. B.Rossel 22-22
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Op zaterdag 7 juli en zondag 8 juli organiseren we

weer een weekend vol met activiteiten voor jong

en oud. Iedereen kan overal gratis aan deelnemen.

Zaterdag 7 juli: Zeskamp:

13.30- 16.00 uur:

Zaterdagmiddag om 13.30 voor de basisschooljeugd van

groep 7 en 8, een zeskamp vol spectaculaire uitdagingen

zoals de zeephelling, tapijttrekken, skilattenrace en nog

veel meer. Dit mag je echt niet missen!!!

Zondag 8 juli: Aerofitt Beach Evenement:

10.00 - 18.00 uur: Beach Volleybal Toernooi:

Dit evenement is dé a f s lu i t e r voor seizoen 2000-2001.

12.00 - 14.30 uur: Aerobic Beach Marathon:

Tijdens het Beach Volleybal Toernooi wordt er ook weer een Aerobic Beach Marathon

gehouden. Verder zijn er de hele dag spetterende activiteiten voor iedereen:

luchtkussen in de vorm van een tobbedansbaan, zwembad, handboogschieten,

een clown die de kleintjes schminkt en de nieuwste rage: Steppen:

We hebben een parcours voor je uitgezet waarop je de Step eens kunt proberen.

20.00 - 02.00 uur: Zomeravond Beach Party:

Voor alle leden van Sportcentrum Aerofitt met partners en alle deelnemers van

het Beach Volleybal Toernooi. We starten de avond met de prijsuitreiking van

het Beach Volleybal Toernooi. Daarop aansluitend is er een spetterende zomer

Beach Party in een zomeravond-sfeer, met DJ, Beach cocktails en meer...

sportcentrum

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

Email: aerof i t t@tref.nl Internet: www.Aerofitt.nl

Inschr i j f fo rmu l ie ren z i jn verk r i jgbaar bi j Spor tcen t rum Aerof i t t en bi j spor tkant ine "de Kamp". Voor meer in format ie kun je bellen met Spo r t cen t rum Aero f i t t : 0575 46 50 01

Nieuwe skateroutegids 'Achterhoek In-line'

Volop mogelijkheden voor skaten en skeeleren
Geef het door, rechts gaat voor!

Skaten en skeeleren is een mo-
derne vorm van recreatie, met
honderdduizenden beoefenaars.
Die beoefenaars zijn allemaal op
zoek naar goede skateroutes, die
voldoen aan de belangrijkste
eisen voor lekker skaten en
skeeleren: mooi, lekker glad as-
falt en een afwisselend land-
schap. De Achterhoek heeft hier-
voor perfecte troeven en sinds
kort een prachte routegids.

In samenwerking met TE Produc-
ties heeft het Achterhoeks Bu-
reau voor Toerisme de skaterou-
tegids Achterhoek In-line' uitge-
bracht. In deze gids staan zestien
routes, die in lengte variëren van
ca. tien tot vierendertig kilome-
ter. De gekozen trajecten zijn rus-
tig met weinig ander verkeer en
lopen hoofdzakelijk over fietspa-
den, zodat er veilig kan worden
gereden. Uiteraard zijn er onder-
weg voldoende rust- en recreatie-
mogelijkheden. De routegids
wordt voor ƒ 19,90 verkocht bij
VW's, boekhandel en skatewin-
kel, maar is ook te bestellen via
de internetsite van het Ach-
terhoeks Bureau voor Toerisme,
www. achterhoektoerisme. nl of te-
lefonisch, tel. (0900) 26 92 888.

Routegids

De Achterhoekse skateroutegids
is er een uit een landelijke serie
van acht. Elke gids heeft een
praktisch zakformaat (20 x 10,5
cm) en is geheel in fullcolour uit-
gegeven met een vochtwerend
omslag. Van iedere route is er een
gedetailleerde kaart met handige
pictogrammen. Bovendien biedt
een overzichtskaart een schema-
tisch inzicht in alle routes. Ten
slotte is nuttige informatie opge-
nomen over verschillende onder-
werpen: alles over nightskates in
het hele land; alle verhuuradres-
sen en skatescholen in de regio;
literatuur en internet; tips over
veiligheid, materiaal en onder-
houd; overzicht van grote evene-
menten.
De routes kennen een goede ge-
ografische spreiding over de Ach-
terhoek en drie voeren zelfs voor
een deel door Duitsland.

Mond- en klauwzeer

Door de MKZ-crisis zijn veel na-
tuurgebieden afgesloten voor be-
zoekers. Wandelen en fietsen kent
daardoor zijn beperkingen. Skee-
leren daarentegen is volop moge-

lijk. De routes voeren namelijk
voor het grootste deel over geas-
falteerde paden in het buitenge-
bied.

In de zojuist verschenen Achter-
hoekse skateroutegids zijn zes-
tien routes beschreven. Veertien
routes kunnen op dit moment
(vanaf 26 april 2001) probleem-
loos worden gereden.
Slechts twee tochten kennen op
dit moment beperkingen. De ene
route voert voor een deel over af-
gesloten dijken langs de IJssel. De
andere tocht gaat voor een deel
door een als MKZ-toezichtsgebied
aangemerkt gebied (tussen Gors-
sel en Harfsen).

Losse routes

De uitgave van de routegids is
mede mogelijk gemaakt dankzij
financiële ondersteuning van het
Ministerie van Landbouw, Na-
tuurbeheer en Visserij, Provincie
Gelderland en Waardevol Cultuur-
landschap De Graafschap. In de
loop van het komend jaar zal
naast deze routegids een netwerk
worden uitgezet van dagroutes
die elk van routebordjes worden
voorzien.

Op l mei 2001 is de nieuwe ver-
keersregel 'voorrang bestuur-
ders van rechts' in werking ge-
treden. Vanaf deze datum moet
aan alle bestuurders die van
rechts komen voorrang verleend
worden. 'Rechts heeft voorrang'
geldt dus niet alleen meer voor
auto's, maar ook voor fietsers,
bromfietsers, snorfietsers, be-
stuurders van een invaliden-
voertuig, bestuurders van een
wagen, ruiters en geleiders van
rij- of trekdieren of vee. De
regel geldt alleen voor gelijk-
waardige kruisingen. Dit zijn
kruisingen waar de voorrang
niet apart geregeld is.

Voordeel van de nieuwe regel is
dat de voorrangssituatie op ge-
lijkwaardige kruisingen veel dui-
delijker wordt, omdat deze voor-
taan voor alle bestuurders geldt.
De verwachting is dat de nieuwe
regel zal leiden tot minder mis-
verstanden, waardoor de kans op
verkeersongevallen afneemt. Met
de nieuwe maatregel zijn de voor-
rangsregels in Nederland gelijk

met die in de ons omringende lan-
den.
Op kruisingen waar de voorrang
geregeld is, veranderen de voor-
rangsregels niet. Dit zijn kruisin-
gen met bijvoorbeeld verkeers-
lichten, voorrangsborden, haaien-
tanden of een inrit-/uitritcon-
structie. Ook blijven bestuurders
op een onverharde weg voorrang
verlenen aan alle bestuurders op
de verharde weg. Verder blijven
trams op gelijkwaardige kruisin-
gen altijd voorgaan of ze nu van
rechts of van links komen. Voet-
gangers en alle daarmee verge-
lijkbare verkeersdeelnemers, zo-
als skaters, skeelers en steppers,
zijn géén bestuurders en vallen
niet onder de nieuwe voorrangs-
regel.

Tenslotte: voorrang heb je niet,
voorrang moet je krijgen. Het is
van groot belang dat fietsers en
bromfietsers geen voorrang ne-
men als ze op gelijkwaardige
kruisingen van rechts komen,
maar eerst goed opletten of ze
voorrang krijgen.

Geef lief door,
rechts gaat voor
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Zondag 13 mei 'Moederdag' - Qeefje moeder een leuk cadeau!

Sla nu je slag, voor een
grandioze Moederdag!

met flinke "kortingen

50% ' 20%
10%

30 40%

Ook al gaan we binnenkort stoppen.
Nu hebben we nog veel leuke kleine en grote

cadeaus voor Moederdag en voor weinig geld!

BESSELINK
Elektra
Wassen - Koelen enz.
Verlichting
Huishoud
Cadeaus

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat - Hengelo GId.
Tel. (0575) 46 12 15

Donderdag l O mei t/m
zaterdag 12 mei 2001

u\ii in
Lindon in de
spotlights!

Hét merk voor jou
wanneer draagcomfort
belangrijk voor je is...

Doe mee aan
de wedstrijd:
Win Lindon

kleding
ter waarde van

ƒ 300,

mode

Langeler Mode door
de eeuwen heen

Kerkstraat 11, 7555 CB Hengelo GId.

Tel.(0575)461235

Tuinverlichting

Tuinpompen

Tuingereedschap

Droogmolens

Brievenbussen

Scharen/Messen

Huishoudtrappen

Kom gewoon eens kijken!

^ HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (GId.) - Tel. 0575-461220

C A D E A U T I P S
VOOR DE LIEFSTE MOEDER

VVV Geschenkbon
Voor een cadeau naar eigen wens

Nationale Diner Cheque
Cadeau idee? Geef 'n diner

Avondje Uit Cadeau
Verrassend lekker uit!

Charibon
Voor Goede Doelen

Nationale Bioscoopbon
Het leukste cadeau in het donker

Theater- en Concertbon
De enige bon met applaus

Cadeaubonnenwinkel van Nederland

Warme aanbiedingen voor Moederdag
Standenstoelkussens
4 stuks vanaf ƒ 79.-

Zitkussens
4 stuks vanaf ƒ 39.95

Bij 4 Standenstoelkussens

kussentas gratis
(m.u.v. aanbiedingen)

Verder nog veel

tuinaccessoires

Ligbed + kussens
korting

GOOSSENS
A T O M l C A

TUINMEUBELEN • RIOOL-
EN HOGE DRUKBUIZEN •
LAND- TUIN- BOUW- EN

VIJVERFOLIES • WERKKLEDING

Denk eens aan onze cadeaubon!

Bij aankoop van een tuinset

10% korting en 'n attentie

voor Moederdag

Wij hebben in deze regio het

dealerschap van Hartman.

(3 tot 5 jaar garantie)

Steenderenseweg 11, Hengelo GId.
Telefoon (0575) 46 21 39 • Telefax (0575) 46 22 05 • e-mail: info@goossensatomica.nl

Zondag 13 mei 'Moederdag' - Verwen je moeder deze dag!
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Zondag 13 mei 'Moederdag' - Verwen je moeder deze dag!

Voor Moeder
Dat idee van een nieuwe fiets is zo gek nog niet.

Zeker niet als 't zo'n lekker lichtlopende Gazelle is.

Gazelle maakt fietsen leuker!

Rijwielen, Bromfietsen

Kieftendorp 11,7255 MG

Gazelle fietsen rijden opVredestein banden.

Zondag 13 mei Moederdag

Jansen-Smid
heeft voor moeder zeer veel te bieden en

ook nog de nodige kortingen te geven.

Onder andere:

Droogmolen aluminium ƒ 59,50
Strijkijzers vanaf ƒ 29,95
Tuinbanken vanaf ƒ 149.-

Stoelen vanaf ƒ 19,50
Te veel om op te noemen!

Graag tot ziens bij

Fa. Jansen-Smid
Bleekstraat 1, Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 13 60.

Qroot Roessfnk
Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 16 22 - (0575) 46 13 42

Fax (0575) 46 47 82

Moeder laat zich verrassen
met een bloemetje van

Groot Roessink
(verrassend veel keuze)

Leuk om voor
Moederdag te geven!

Cadeau
D«/« c«d»«s*«i kunt n
tosttton bil

OSMAN
OiOÉNSPECIAUSr

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

13 mei: cadeautjes voor moeder!

De Wereldwinkel is de
cadeautjeswinkel van

de derde wereld.

Speciaal voor Moederdag
hebben we de mooiste en leukste

cadeautjes bij elkaar gezet.

Wereldwinkel
Spalstraat 16 - Hengelo Gld.

Kuipers
Bloemen

Groente en Fruit
Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

Moederdag Bloemendag
Grote Sortering - Gemengde Boeketten

Bloeiende Planten • Groene Planten

Bloemstukjes

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19

Tel. (0575)46 1358

Weekaanbieding
Van maandag 7 mei t/m zaterdag 12 mei

Pro kor n - Bruin
van ƒ 2.05 voor ƒ 1.50 gesn. ƒ i.65

Van maandag 7 mei t/m zaterdag 12 mei

Moederdag-bavaroisevlaai
van ƒ 15.00 voor ƒ 13.50

Voor Moederdag de lekkerste
ontbijtmanden en het fijnste gebak!

Natuurlijk bij uw

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

Er kan er maar één de echte zijn.

Lentekriebe/s bij Expert

Voor al uw Moederdagcadeautjes!

KTV -VIDEO - HIFI - ELECTRO

etcpert ARENDSEN

Raadhuisstraat l 5 - tel. (0575) 46 25 l l

moeder v zij die een of meer kinderen heeft; ~ de \-ron\\' de moeder als

huisvrouw; bij moeders pappot blijven niet graag van huis gaan

moederbinding r abnormaal sterke verbondenheid met de moeder

moederdag m dag waarop men aan de moeder
des huizes bloemen geeft, de 2e zondag in mei

moederen (moederde, h. gemoederd) als een moeder optreden; (>ver iemand

~ hem verzorgen en leiden als een moeder

moederliefde v liefde van de moeder voor de kinderen; ook wel: liefde van

de kinderen voor de moeder

v.o.f.
Zelhem - Hengelo - Varsseveld - Doetinchem

Zondag 13 mei 'Moederdag' - Geef je moeder een leuk cadeau!
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Ambiance zonweren en sfeer creeeren.

Vernieuwde showroom bij Disbergen.

De showroom bij Disbergen is ver-
nieuwd. U vindt er sfeervolle zon-
neschermen, praktische screens
en horren, veilige rolluiken en ga-
ragedeuren, elegante markiezen
en mooie lamellen, jaloezieën en
andere soorten raamdecoraties.
De onderlinge verschillen kunt u
in de showroom bekijken. Ook de
bediening van de zonwering is af

te stemmen op persoonlijke wen-
sen. Handbediend, elektrisch, op
afstand of automatisch reagerend
op het zonlicht, alles is mogelijk.
Deze verschillende soorten bedie-
ningsmechanismen zijn in de
showroom aanwezig. De firma
Disbergen zorgt daarna voor een
perfecte montage. Alles wordt
voor u op maat gemaakt. U kunt

Toch nog een 'vleugje' Koninginnedag

'Oranje boven9 in Keijenborg

De bronzen klanken van de kerk-
klokken uit de wijk "t Gooij' (de
St. Janskerk van Keijenborg) ver-
meldden het al vroeg in de mor-
gen: Vandaag is het Koninginnedag!

Net als vele andere verenigingen
in de regio had men uit solidari-
teit het grootste gedeelte van de
Koninginnedagviering geschrapt.
Het Oranjecomité had toch nog
iets voor de kinderen georgani-
seerd in de vorm van een kinder-
vrijmarkt (mini-rommelmarkt). Al
ruim voor het begin kwamen ou-
ders en kinderen om een plekje op
en rond 'Het Booltinkplein' (te-
genover de kerk) te bemachtigen.
De 'Schutterij St. Jan' met tam-
boers, muzikanten, vendeliers en
boogschutters verzorgde in sa-
menwerking met de muziekver-
eniging 'St. Jan' een kleurrijke
marstocht. Deze tocht ging van
etablissement 'De Gasterij' via de
Hengelosestraat naar de Pastoor
Thuisstraat. Aangekomen op die
plek werd een Vaandelhulde ge-
bracht aan het Oranjecomité en
haar gasten: Pastoor Jacobs, in
gezelschap van huisgenote en
kosteres. Dit onder leiding van de
nieuwe fiere kapitein John Ron-
deel.

Zijn oom Joop Rondeel, actief be-
stuurslid van het Oranjecomité,

begroette de aanwezigen en no-
digde Pastoor Jacobs uit het feest
officieel te openen.

In zijn korte toespraak zei hij
onder meer: 'Al ben ik geen bur-
gemeester, toch wil ik aan het
verzoek voldoen dit (Oranje)feest
te openen en doe dat met plezier.
Vandaag een feest van onze sa-
menleving in ons land in het groot
en het klein, de viering van Ko-
ninginnedag. Alhoewel een feest
op een wat lager pitje, toch nog
een 'vleugje' Koninginnedag.'
Het Wilhelmus werd zo links en
rechts toch meegezongen.

Voor de kindervrijmarkt waren er
'bergen' goederen aangevoerd,
zoals speelgoed, spellen, poppen,
puzzles, leesplankjes, boekjes,
skeelers, kinderkleertjes, boeken,
planten. Maar ook zelfgemaakte
kaarten, koekjes, koffie en ge-
zondheidsbroodjes werden aan de
man of vrouw gebracht. Er was
gemiddeld een goede afname,
zodat de kinderen glunderend de
behaalde 'winst' aan hun ouders
konden laten zien.

Het weer hield zich goed, eerst
licht bewolkt en later op de dag
zou het stralend weer worden.
Veel mensen trokken er verder op
uit, per fiets of per auto.

niet alleen bij Disbergen terecht
voor zonwering, maar ook voor
de aankleding van uw woning,
zoals overgordijnen, vouwgordij-
nen, vitrages en zachte en harde
vloerbedekking.

U vindt de vernieuwde showroom
aan de Varsselseweg 25,
Hengelo Gld. Tel. (0575) 461425

Ledenwerfactie

van de K.B.O.

Keijenborg een

groot succes

Na een goede voorbereiding is de
K.B.O. Keijenborg gestart met een
ledenwerfactie; mede dank zij het
parochiebestuur van Keijenborg
was het mogelijk alle 55+ te be-
zoeken, die behoren bij het dorp
Keijenborg.

In onze prognose waren wij er
van uitgegaan dat we 60 nieuwe
leden mochten inschrijven, maar
we hebben onze doelstelling met
verve overwonnen, want we
mochten 91 nieuwe leden in-
schrijven, een stijging van maar
liefst 42%.

Het bestuur is zich er echter wel
van bewust, dat de aanwas van
nieuwe leden met name jongere
leden, veel extra werkzaamheden
met zich mee zal brengen.
Er zal geïnformeerd moeten wor-
den naar de behoeften en wensen
van de leden en antwoord worden
gegeven op de verwachtingen die
nieuwe leden hebben. Tevens zal
er worden gewerkt aan een blij-
vend hechte samenwerking tus-
sen bestuur en leden zodat de
K.B.O. staat voor de belangen van
senioren in Keijenborg en omge-
ving.

Slaatjes-actie

uitgesteld

In verband met de MKZ-crisis
wordt de jaarlijkse slaatjes-actie
(de zaterdag voor Moederdag) van
de Christelijke muziekvereniging
'Crescendo' uit Hengelo Gld. uit-
gesteld.

Er wordt een nieuwe datum ge-
prikt in het najaar.

Kerk en Radio
op radio 'Ideaal'

De heer Dijkman uit Vorden zal
in de uitzending van maandag
14 mei een overdenking verzor-
gen.

Het programma 'de Muzikale
Ontmoeting' wordt iedere maan-
dag tussen 19.00 en 20.00 uur
uitgezonden.

Drukbezochte ledenavond met diaserie Drente

Onlangs (3 april) kon de leden-

avond van de Oudheidkundige

Vereniging in partycentrum

'Langeler' niet doorgaan. Deze

avond vond nu plaats op woens-

dag 25 april met een zeer hoge

opkomst.

Aan de orde was een boeiend

programma met allerhande dia's
over het coulissenlandschap van
Zuid-West-Drente en dan met

name het gebied tussen Hooge-

veen en Meppel.

De heer J. Berends, onderwijzer
uit Doetinchem, maar ook al

jaren voorzitter van de 'Oud-

heidkundige Vereniging Doetin-

chem', was uitgenodigd om

daarover te vertellen, omdat hij

ook de reisleider zal zijn voor

de binnenkort te ondernemen

reis.

De spreker voor deze avond was
een boeiend verteller, beschikte
over een grote, adequate, parate
en historische kennis en toonde
zich een goede pleitbezorger voor
het fraaie en zeer toeristische
Drente. Hij is geboren in Hooge-
veen en een echte Drent, al
woont hij al ruim 35 jaar in Doe-
tinchem.
Tot nu toe hebben zich 45 perso-
nen opgegeven voor de reis van
19 mei, een geschikt aantal voor
een kleine bus. Wil men een wat
grotere bus laten rijden, dan moet
men zich zo spoedig mogelijk bij
het secretariaat opgeven: Rozen-
straat 16, Hengelo Gld. (tel.
(0575) 46 41 63.

Drenthe (historisch geschreven
met een h) kende al bewoning
tienduizend jaar voor Christus en
is tevens het oudst bewoonde ge-
bied van Nederland. Het land-
schap is ontstaan in de Ijstijd,
toen grote ijsklompen vanuit de
Noordpool zuidwaarts werden ge-
drukt en grote zandbergen ont-
stonden.
Het midden van de provincie is
bolrond en aan de zijkanten naar
de grenzen toe ontstond veen,
door het vele aflopende water.
Denk maar o.a. aan de naam
Hoogeveen. Ook een unicum zijn
de ruim 53 hunnebedden; dat zijn
oude begraafplaatsen, afgedekt
met enorme veldkeien.
Eveneens een gevolg van de voor-
laatste Ijstijd. In de bodem be-
vonden zich enorme hoeveelheden

kleine en grote keitjes, waarvan
men dan vaak pleintjes rond boer-
derijen in brinkdorpen kon ver-
harden.

Drente, een bij uitstek toeristisch
land, heeft veel te bieden aan na-
tuurschoon, fraaie landschappen
en tal van historische gebouwen,
welke van oudsher bewoond zijn
gebleven; heel anders dan in de
Achterhoek. Dat komt door het
feit, dat in Drente tal van invloed-
rijke personen woonden, in het
bezit van macht, geld en kennis.
Dit in tegenstelling tot de Achter-
hoek, waar de arme bevolking
meer bezig was met het 'overle-
ven', dan te denken aan histo-
risch besef en cultuurwaarde.
Juist door het rijke bezit aan his-
torische-, cultuur- en landschaps-
waarden is Drente enorm in trek
bij de toeristen. Denk alleen maar
aan de talloze fietsroutes en fiets-
tochten, o.a. langs havezathen,
langgevelboerderijen, kerken en
gebouwen, zoals 'het Posthuus'.
De deelnemers zullen worden
overweldigd door het enorme
aanbod op voornoemde reis, gelet
op de uitgebreide diaserie. Drente
met haar lange geschiedenis
heeft een uitgebreid scala aan be-
stuursvormen gekend. De reis ein-
digt in Staphorst met een bezoek
aan het boerderijmuseum.

Na de inleiding van de avond door
voorzitster mevr. D. Hissink-
Menkveld, opende Eddy Geurtsen
(ex-redacteur van 'de Olde
Kaste') het programma met een
verhaal in het Achterhoeksche
Proathuusken'. In een smeuïge
stijl vertelde hij over de belevenis
van een avontuurlijke oom in het
Keijenborgse Veld. De leden van
de familie Geurtsen zijn goede
vertellers maar ook vaardig met
de pen, tot het schrijven van ver-
halen.
Niemand verveelde zich op de le-
denavond van 25 april, omdat
men ook diep onder de indruk
was van de diareis door Drente,
als voorschot op de reis van za-
terdag 19 mei a.s.
Wie dus nog mee wil, moet zich
snel opgeven. Vereist is een
nieuw minimum aantal deelne-
mers voor een grotere in te scha-
kelen bus. Zij die zich al opgege-
ven hebben, zijn al volop in reis-
stemming. Hoera!
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LI T l E
Politieteam Zelhem
(Hengelo, Hummelo & Keppel en Zelhem)

Alarmnummer Politie
-Alarmnummer 112

(alleen voor noodgevallen)
Politie Bureau Hengelo Gld.
- maandag van 9.00 tot

12.00 uur geopend
- overige dagen kan het bureau

alleen op afspraak worden

bezocht voor overleg met een
politieagent.
Deze afspraak kan gemaakt
via tel. 0900-8844 (bureau
Zelhem) of via de intercom
(voorgevel) van het bureau
Hengelo Gld.

- Telefoonnummer 0900-8844

Periode zaterdag 21 april t/m zaterdag 28 april

Zaterdag 21 april

- In Hengelo reed 's middags een
bromfietser over de Sarink-
kamp en verleende op de krui-
sing geen voorrang aan de van
rechts komende automobilist.
Hierdoor ontstond een aanrij-
ding.

- Aan de Westerbeek van Eer-
tenweg werd een geparkeerde
personenauto door een onbe-
kend motorvoertuig aangere-
den. Hierdoor ontstond flinke
schade aan het geparkeerde
voertuig.

Maandag 23 april

- Een inwoner van Zelhem kwam
aan het bureau aangifte doen
van diefstal van dieselbrand-
stof uit zijn tractor en een dek-
zeil. De tractor stond tussen
donderdag 19 april en zaterdag
21 april geparkeerd aan de
Stephanotisweg te Zelhem. Te-
vens deed een vrachtwagen-
chauffeur aangifte van diefstal
van diesel uit zijn vrachtwagen
die daar ook geparkeerd stond.

- Bij de nieuwbouw van de Rond-
weg zijn ter hoogte van de Hai-
tinkweg te Zelhem door nog
onbekende dader(s) zware ver-
nielingen aangericht aan de
machines.

Dinsdag 24 april

- In Drempt vond 's middags op
de Torenallee een aanrijding
plaats tussen twee automobi-
listen en een bedrijfsbusje. De
automobilist die in de richting
Doetinchem reed kon niet meer
op tijd remmen voor de links

afslaande bedrijfsbus. Hierdoor
botste hij achterop en als ge-
volg van deze aanrijding
schoot hij de weg over en
kwam vervolgens in botsing
met een tegemoetkomende au-
tomobilist.
De bestuurder van de bedrijfs-
bus werd met letsel per ambu-
lance naar het ziekenhuis ge-
bracht. Aan alle voertuigen
ontstond materiële schade; van
de bus en één auto werd het
kenteken ter plaatse ingeno-
men.

- Op de Rijksweg in Laag Keppel
werd een groot bloedspoor aan-
getroffen. De politie heeft ter
plaatse een onderzoek inge-
steld en vermoedt dat het bloed
afkomstig is van een dier.

Woensdag 25 april

- Op de kruising Burgemeester
Langmanweg - Handelsweg te
Zelhem werd 's avonds door
een automobilist geen voorrang
verleend aan een tegemoetko-
mende motorrijder. Hierdoor
ontstond een aanrijding met de
nodige schade.

- In Laag Keppel op de Rijksweg
stak plotseling een ree de rij-
baan over en een automobilist
kon een aanrijding niet meer
voorkomen. Het dier overleed
ter plaatse.

- Tussen 16.45 en 17.45 uur
werd op de Ruurloseweg buiten
de bebouwde kom van Wolfers-
veen een snelheidscontrole ge-
houden. Tijdens deze controle
reden zes bestuurders te hard,
waarvan de hoogst gemeten
snelheid 115 km per uur be-
droeg.

Donderdag 26 april

- Aan de Prinses Irenestraat in
Zelhem werd 's middags op de
parkeerplaats een geparkeerde
personenauto door een onbe-
kend motorvoertuig aangere-
den.

Vrijdag 27 april

- Op de Ruurloseweg in Zelhem
kwam 's middags een vracht-
wagenchauffeur tijdens een in-
haalmanoeuvre in aanrijding
met een personenauto met ca-
ravan. Aan beide voertuigen
ontstond hierdoor schade.

Zaterdag 28 april

- 's Morgens vond op de kruising
Vordenseweg-Rondweg te Hen-
gelo een aanrijding plaats.
Doordat een automobiliste op
deze kruising geen voorrang
verleende, botste een vracht-
wagen achterop de personen-
auto en kwam tot stilstand in
de sloot. Aan beide voertuigen
ontstond schade.

- In Halle op de Halseweg kwa-
men 's middags twee automobi-
listen met elkaar in botsing
doordat er door één van de be-
stuurders geen voorrang werd
verleend. De bestuurders ble-
ven hierbij ongedeerd.

- Een bromfietser reed in Halle
vanuit de berm de Halle-Nij-
manweg op. Hij liet een nade-
rende automobilist niet voor-
gaan en zij kwamen hierdoor
met elkaar in botsing; er ont-
stond aan beide voertuigen
schade.

Saskia Visscher

Op dinsdag 8 mei om 20.00 uur
houdt het 'Hengelo's Gemengd
Koor' haar jaarlijkse contact-
avond in zaal 'Langeler'. Het
koor heeft ook dit jaar een drietal
koren uit de regio uitgenodigd,
die elkaar willen laten horen wat
ze de afgelopen tijd hebben inge-
studeerd. Op 8 mei zijn dat, naast
het 'Hengelo's Gemengd Koor',
het 'Borculo's Mannenkoor', 'Ge-

mengd Koor Doesburg' en onze
dorpsgenoten 'Soli Deo Gloria'.

Als u die dinsdag vrij bent en u
denkt erover om tezijnertijd lid te
worden van een koor, dan is dit
een uitgelezen avond om eens te
komen luisteren en zo een indruk
te krijgen van het repertoire van
de verschillende koren.
U bent van harte welkom mét

onze onmisbare donateurs. De
toegang is gratis en de avond zal
om ongeveer 23.30 uur afgelopen
zijn. Graag tot ziens!

Een eigen onderneming starten is niet iets wat van de één op ande-
re dag gerealiseerd is. Een goede voorbereiding is onontbeerlijk.
Uit recente publicaties blijkt dat één op de drie gestarte onder-
nemingen binnen drie jaar niet meer bestaat. Wie een eigen onder-
neming start, krijgt met verschillende instanties en regelingen te
maken. Kamer van Koophandel, bank, verzekeraar, belastingdienst,
bedrijfsvereniging, ziekenfonds, gemeente, provincie, accountant en
belastingadviseur zullen of kunnen een rol spelen bij het starten
van een onderneming.

Een startende ondernemer krijgt
te maken met administratieve
verplichtingen. Vanaf de start
van de onderneming moet de
boekhouding aan bepaalde voor-
waarden voldoen. Verder is van
belang dat men aantoont welke
aanloopkosten zijn gemaakt vóór
de onderneming werd gestart,
omdat deze kosten uiteraard af-
trekbaar zijn. In het kader van
deze column beperken we ons tot
de fiscale faciliteiten ten aanzien
van (startende) ondernemers.

Fiscale faciliteiten

Een ondernemer heeft recht op
een aantal aftrekposten voor de
inkomstenbelasting/premie volks-
verzekeringen. De volgende af-
trekposten zijn speciaal voor on-
dernemers (de bedragen en per-
centages gelden voor het belas-
tingjaar 2001):
- Zelfstandigenaftrek (afhankelijk

van de winst, tussen ƒ 6.576 en
ƒ 13.408 per jaar); geldt voor de
ondernemer die gedurende het
kalenderjaar ten minste 1225
uren aan werkzaamheden voor
de onderneming(en) besteedt
waaruit hij winst geniet, mits de
totaal bestede arbeidstijd, inclu-
sief tijd voor werkzaamheden
voor belastbaar loon, voor meer
dan 50% wordt besteed aan die
onderneming(en). Deze '50%-eis'
geldt niet voor een startende on-
dernemer.

- Aftrek speur- en ontwikkelings-

werk (S&O-aftrek, ƒ 10.997);
geldt voor de ondernemer die
per kalenderjaar voor ten min-
ste 625 uur besteedt aan
speur- en ontwikkelingswerk.

- Meewerkaftrek (afhankelijk van
het aantal meewerkuren 1,25%
tot 4,00% van de winst); geldt
voor de ondernemer wiens part-
ner zonder vergoeding mee-
werkt in de onderneming.

- Kleinschaligheidsin vesteringsaftrek

(afhankelijk van de totale in-
vesteringen aflopend van 28%
naar 0%); de ondernemer kan
ter zake van investeringen in
bepaalde bedrijfsmiddelen een
aanvullend bedrag op de winst
in mindering brengen.

- Energie-investeringsaftreh (55%
van energie-investeringen boven
ƒ 3.967); kan worden toegepast
indien de ondernemer investeert
in nieuwe bedrijfsmiddelen die
op de energielijst 2001 staan.

- Milieu-investeringsaftrek (15%
of 30% van milieu-investerin-
gen boven ƒ 3.746); kan wor-
den toegepast indien de onder-
nemer investeert in nieuwe be-
drijfsmiddelen die op de milieu-
lijst 2001 staan.

- Scholingsaftrek (bij totaal aan
scholingskosten tot ƒ 63.909:
40% van de kosten voor perso-
nen tot 40 jaar en 80% van de
kosten voor personen van 40
jaar of ouder); indien de onder-
nemer kosten maakt voor cur-
sussen of opleidingen en stu-
dies voor beroep t.b.v. de on-
dernemer zelf of zijn personeel
mag een deel van de kosten
aanvullend ten laste van de
winst worden gebracht.

Specifiek voor startende onderne-
mers bestaan naast de genoemde
aftrekposten nog een aantal ex-
tra aftrekmogelijkheden zoals:
- Startersq/m?£ L/"3.909perjaar,

max. 3 jaar); geldt voor de on-
dernemer die in l of meer van 5
voorgaande kalenderjaren geen
ondernemer was en in max. 2
van 5 voorgaande kalenderja-
ren zelfstandigenaftrek heeft
toegepast.

- Starters-S&O-aftrek (f 5.498);
geldt voor de ondernemer die
in l of meer van 5 voorgaande
kalenderjaren geen onderne-
mer was en in maximaal 2 van
5 voorgaande kalenderjaren
S&O-aftrek heeft toegepast.

- Willekeurige afschrijving; star-
tende ondernemers mogen op
bepaalde bedrijfsmiddelen, die
in jaren waarin recht bestaat
op startersaftrek worden aan-
geschaft, volledig vrij afschrij-
ven. Het af te schrijven bedrag
mag bijvoorbeeld in één keer
ten laste van de winst worden
gebracht. Dat hoeft overigens
niet altijd voordelig te zijn.

De genoemde energielijst 2001 en
milieulijst 2001 zijn gratis publi-
caties van de overheid en op ons
kantoor verkrijgbaar.

Leningen aan startende onder-

nemers (de Agaathregeling)

Er is een regeling die het voor
particulieren fiscaal aantrekkelijk
maakt geld aan startende onder-
nemers te lenen (durfkapitaal).
De startende ondernemer heeft er
misschien geen rechtstreeks voor-
deel van, maar de regeling kan
het wel een stuk gemakkelijker
maken om het beginkapitaal voor
de onderneming bij elkaar te krij-
gen. De voordelen voor de geldge-
ver zijn o.a. vrijstelling voor de
vermogensrendementsheffing in
box 3 gedurende 8 jaar tot maxi-
maal ƒ 103.539 per jaar en een
extra heffingskorting van 1,3%
over de gemiddelde beleggingen
in durfkapitaal.

Deze column werd verzorgd door
Accountantskantoor Th.J. Sloot b.v.
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Verslag van een reisje naar Roemenië Een culinaire snack bij

de 'Echte Bakkers'

Op maandag 9 april jl. vertrok om
vier uur 's morgens een groepje
van vier vrouwen en een man per
auto naar Roemenië. Na twee

:'ange dagen en 1850 kilometer
kwamen wij aan in de stad Ocna
Mures.
Ons doel was het voorbereiden
van een stichting in Roemenië als
overkoepeling voor al de activitei-
ten die we daar op humanitair ge-
bied verrichten. We moesten gaan
kijken hoe het in de tweedehands
goederenwinkel ging en horen hoe
de zaken er daar financieel aan
toe gingen. En we hadden nog
een hele leuke missie en dat was
het opstarten van het schoolmelk-

project.

Over dit project wil ik het in dit
artikel voornamelijk hebben, wel-
licht een volgende keer weer
meer over de winkel en de zegel-
tjesactie die prima verloopt, maar
zeker nog ondersteuning kan ge-
bruiken.

Wat betreft het schoolmelkproject
hadden we eerst nog een gesprek
met de directeur van de zuivelfa-
briek om alle zaken nog even
goed door te spreken. Er werd af-
gesproken dat hij iedere school-
dag rond 10 uur de melk op de
school zal afleveren. Op dit mo-
ment was het paasvakantie,
maar er was gezorgd dat de kin-
deren op donderdagmorgen om 10
uur op school zouden zijn zodat
we hen zelf de eerste keer melk
uit konden delen.

Donderdagmorgen waren wij om
10 uur op school. Van de 45 kin-
deren op school waren er 32 op
hun paasbest aangekleed en
zaten kaarsrecht op hun stoeltjes
te wachten op de dingen die
komen gingen. De auto van de
melkfabriek kwam, terwijl wij
ondertussen al de bekers aan het
uitpakken waren; er was een heel
stel bekers van de kinderen uit

Keijenborg die communie gaan
doen. Voor het feestelijk begin
waren er ook koekjes, snoepjes
en versierde rietjes.

Wij vonden het leuk om ook met
de kinderen wat te zingen, dus
hebben wij voor hen 'Op een grote
paddestoel' gezongen. Daarop
hebben de kinderen onder leiding
van hun twee leraressen voor ons
eerst Roemeense liedjes en daar-
na Engelse liedjes gezongen. De
nieuwe juf is jong en heeft engels
geleerd en had de kinderen een
paar Engelse liedjes geleerd.
Daarna hebben we de melk en het
lekkers uitgedeeld; niet alle kin-
deren vonden dat lekker, het was
te koud en dat zijn ze niet ge-
wend. De juffen zullen voortaan
de melk van tevoren wat opwar-
men. We hopen dat door onze
actie meer kinderen naar school
komen. De eerste tekenen in die
richting zijn heel hoopgevend.

Wilt u meedoen aan deze actie, dan kunt u een machtigingsformulier invullen en voor slechts ƒ 25,
per jaar geeft u dan een Roemeens kind iedere schooldag een glas melk.

Ja, ik wil donateur worden voor de schoolmelkactie van de stichting C.O.E.H.
Ik/wij machtig(en) de Stichting om met ingang van
n éénmalig D éénmaal per jaar
voor kind(eren) ƒ 25,- per kind af te schrijven van mijn/ onze giro/bankrekening
nummer ...

VoorlettersDe heer/mevrouw
Straat
Postcode/Woonplaats Datum

Handtekening

U kunt deze periodieke machtiging te allen tijde zonder opgaaf van redenen weer intrekken.

Warnsveldse Overtuin weer voor publiek open

ZUTPHEN - De Warnsveldse Over-
tuin wordt dit voorjaar weer voor
het publiek opengesteld. Dit zal
zijn op zaterdag 12 en zondag 13

mei. De tuin is dan open van 10.00
tot 17.00 uur.

De historische Overtuin werd aan-
gelegd in 1832 door mr. Willem
van der Muelen en zijn echtgenote
Franc, oise Balfour of Burleigh. In
datzelfde jaar werd ook 'Huize
Welgelegen' gebouwd. Het huis
was echter al in de zestiende eeuw
bekend. In 1832 werd het huis, dat
toen in gebruik was als herberg,
omgebouwd tot buitenplaats en
werd de parktuin aangelegd in En-
gelse landschapsstijl.

Rond 1870 werd de bestemming
van het huis veranderd in meisjes-

kostschool. In 1991 is het huis ge-
restaureerd en sindsdien in ge-
bruik bij Uitgeverij Terra en Stich-
ting Warnsveldse Monumenten.
Tijdens de openstellingsdagen zul-
len veel stinse-voorjaarsplanten in
bloei staan. De oude paardekas-
tanje en andere oude bomen bloei-
en in deze periode, evenals de
lelietjes-van-dalen, salomonszegel
en de eerste rododendron. Ook de
honingboom is te bewonderen, het
oudste geregistreerde exemplaar
in het land.
Tijdens de open dagen is een expo-

sitie van schilderijen van Mariene
Deurvorst te bezichtigen.
Ook de week daarop volgend kun-
nen de kunstwerken worden be-
wonderd, tot en met 20 mei, iedere
middag van 14,00 tot 17.00 uur.
Op zondag 13 mei zijn bijzondere

(vaste) planten te koop van Plan-
tenkwekerij 'Hof te Dieren'. Op
zondag vindt eveneens een Piano-
Inn plaats onder begeleiding van
Sem van Gelder. Het 'Leeuwenkop-
penhuisje' dat grenst aan de Over-
tuin, is op deze dag toegankelijk
voor iedereen die van muziek
houdt.De Overtuin ligt in het oude
hart van het dorp Warnsveld, tus-
sen de kerk en de molen en bevat
fraaie oude bomen, bloeiheesters
en een grote verscheidenheid aan
vroeg bloeiende stinse flora. En er
staat de oudste honingboom van
Nederland.

De entree voor de Overtuin be-
draagt ƒ3,50 per persoon, voor
65+ ƒ2,50 en kinderen tot 12
jaar gratis. Honden worden niet
toegestaan.

Mei is de maand van de asperge-
oogst. De 'Echte Bakkers' hebben
hierop ingespeeld door de bijzon-
dere smaak van 'het witte goud'
te gebruiken bij de ontwikkeling
van een nieuw product, het Ham-
Aspergebroodje. Vanaf 3 mei
vindt de introductie plaats bij alle
'Echte Bakkers' in Nederland.

Uniek en exclusief

Het Ham-Aspergebroodje heeft de
vorm van het welbekende saucij-
zenbroodje, maar wijkt af door
haar vulling: ham en asperges.
Deze unieke combinatie zorgt
voor een nieuwe en exclusieve
smaaksensatie. Het broodje is
ook nog eens heerlijk krokant
doordat de 'Echte Bakker' bij het

bakken van het Ham-Asperge-
broodje gebruik maakt van het
juiste korstdeeg en de juiste tem-
peratuur.

Het 'Echte Bakkersgilde'

Vanaf 3 mei is het Ham-Asperge-
broodje verkrijgbaar bij de 'Echte
Bakker' Hekkelman . In Neder-
land zijn ± 300 ambachtelijke
bakkers toegelaten tot het 'Echte
Bakkersgilde'. Deze 'Echte Bak-
kers' wisselen onderling vakken-
nis en recepturen uit. Alleen een
'Echte Bakker' mag het gele logo
voeren, omdat hij voldoet aan de
hoogste kwaliteitseisen. Niet al-
leen op gebied van brood en ban-
ket, maar ook op gebied van be-
diening, hygiëne en presentatie.

Nieuwe Mariakapel in Hengelo

Op zaterdagavond 5 mei om
19.00 uur wordt de nieuwe Ma-
riakapel in de Sint Willibrordus-
kerk in Hengelo plechtig ingeze-
gend. Een jaar geleden was de
oude doopkapel niets meer dan
een ruimte waar de rijdende baar
voor de uitvaarten bewaard
werd.
Na een tijd van hard werken en
creatief denken is de oude doop-
kapel door twee vrijwilligers om-

getoverd tot een ruimte waarin
gebeden en gemediteerd kan wor-
den, of om zo maar even stil zijn.
In de kapel staat een mooie icoon
van Onze Lieve Vrouw van Altijd-
durende Bijstand. Gedeelten van
het oude zijaltaar dat eind jaren
zestig afgebroken is maken van
het geheel een waardige indruk.
Vanaf l juni is het ook mogelijk
om door de week overdag een
kaarsje bij Maria op te steken.

Broodlevering 'Muldersfluite'

Hierbij delen wij u mee dat wij
hebben besloten, gelet op de
mond- en klauwzeerepidemie, om
de jaarlijkse broodlevering op de
'Muldersfluite' op Hemelvaarts-
dag, donderdag 24 mei 2001, niet
door te laten gaan.
Voor ons is dit een moeilijke be-
slissing geweest, echter dit eve-

nement wordt te zeer overscha-
duwd door de problemen in de
agrarische wereld waardoor be-
sloten is de broodlevering voor dit
jaar af te gelasten.

De WV's van Hengelo Gld.
en Zelhem, de diaconieën en
caritasinstellingen aldaar.

(advertentie)

Moederdag aanbieding
2 T-shirts nu ƒ 30.-

Leuke en modieuze
damesmode

in de maten 34 t/m 54

vindt u bij

Schröder Mode
Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld.

Tel.(0575)461232



UW-middag dia-presentatie 'Oud Hengelo Gld.'

Wanneer men een dia-presentatie laat verzorgen door de heren W.

Luimes, cameraman en A. Lubbers als presentator kan men er van

op aan dat dit goed voorbereid is. Zo ook deze middag. Voor een

groot geïnteresseerd publiek konden zij veel dia's laten zien en ver-

halen vertellen.

Opmerkelijk was te zien, de
vrouw met de pijp, mevr. Anna
Koenders. Zij schijnt rond 1900 al
een geëmancipeerde vrouw te zijn
geweest. Roken en dan uit een
pijp ...

De 'Muldersfluite' was in beeld.
Nog steeds bewijst zij haar dien-
sten, namelijk op Hemelvaarts-
dag wanneer er door de jaren
heen duizenden mensen kwamen
en nog komen om getuige te zijn
van een gebruik zoals men die in
de Achterhoek kende.
Het brood wegen en leveren aan
de armen. Tegenwoordig wordt
vanuit de kerken een project aan-
gewezen waar de opbrengst naar
toe gaat. De familie welke het
grootste en zwaarste brood had
gebakken en/of leverde, was/is
de winnaar. De prijs was twee
flessen wijn. Het brood werd
daarna bij opbod verkocht.
Dat was een unieke gebeurtenis.
Heel lang is dat gedaan door de
heer H. Lubbers, toen koster van
de N.H. gemeente. Dit werd/
wordt samen met de gemeente
Zelhem gedaan. Men drinkt daar-
bij rode wijn met suiker en rookt
een goudse pijp. Ook treden daar-
bij de boerendansers op met
volksdansen.
De molens zijn helaas uit het
beeld verdwenen. De oude Stan-

daardmolen van de 'Olde Kaste'
is in 1933 afgebroken.
In de Keijenborg was de Gaar-
stroom- en windkorenmolen ge-
gaan naar de familie Sloot voor
de bakkerij, welke nog volop in
bedrijf is. De 'Molenhoek' in Hen-
gelo herinnert aan de molen van
de familie Lebbink.

Het worden allemaal herinnerin-
gen met tal van toen bekende
mensen en families. De Tram-
straat roept herinneringen op aan
de Tramweg Maatschappij en
heren met hoge hoeden. Later is
dit terrein gebruikt voor kennis-
sen. Een leuk verhaal van de vis-
handel van de familie Prins. De
vis kwam nl. met de tram aan en
wanneer er geen vis was, kregen
de klanten te horen: 'Er was
storm op zee.'

Een plaatje uit 1950 met de 'Vol-
harding' met onder andere de
heer Heerink.

Dan de zuivelfabriek met de vele
werknemers die helaas ook niet
behouden kon blijven. Kwaliteits-
boter maakte men daar. Een
grote supermarkt kwam er voor
in de plaats.

Ook 'Concordia' waar heel veel
jonge mensen elkaar door de

jaren heen ontmoetten, moest
plaats maken. Ook hier een grote
supermarkt. De middenstand
moet met de moderne tijd mee en
er verandert gigantisch veel door
de jaren heen.

Vele voorbeelden van de midden-
standers kwamen in beeld. Oude
auto's uit de twintiger jaren. De
familie Jolink met de eerste bus-
en taxidienst. Familie Wolsink
met hun garagebedrijf. Café 'de
Zon', een van de eersten waar je
televisie kon gaan kijken. Smede-
rij Harmsen en het Armenhuis'
aan de Banninkstraat. Het voor-
huis staat er nog, men had ka-
mers van eensteensmuren. Koud
in de winter.

Fietsenmakers en Klompenma-
kers waarvan aan de Uilennestor-
straat de familie Sueters nog een
prachtig bedrijf heeft, met een
klompenmuseum, zeer geschikt
voor uitstapjes. De gebroeders
Arendsen, hier genoemd en alom
bekend. Ze maakten prima klom-
pen.

Er zijn nog tal van 'oudheid-kun-
dige' bezienswaardigheden te
zien en er over te horen. Voor
heel veel mensen leuke herinne-
ringen. Vele bekende gezichten,
uit vervlogen tijden.

Het leven gaat verder en steeds
spreken we van een andere 'mo-
derne' tijd. Hengelo Gld. veran-
dert en de mensen veranderen
mee.

Donderdag 10 t/m zaterdag 12 mei 2001

'Linden9 kleurrijk gepresenteerd

bij 'Langeler Mode'

Kosteloos voetonderzoek bij LOV-voetverzorgers

Week van de voet van 7 tot en met 12 mei

Dit jaar vindt de Week van de
Voet plaats van 7 tot en met 12
mei.

Er is dit jaar opnieuw aandacht
voor schimmelinfecties (schim-
melnagels, voetschimmel), want
dit zijn de meest voorkomende
aandoeningen aan voeten in Ne-
derland (een op de drie Nederlan-
ders heeft een schimmelinfectie
aan de voeten). Daarnaast zal dit
jaar speciale aandacht worden
gegeven aan de zogeheten 'diabe-
tische voet'.

Diverse activiteiten:

Tijdens de 'Week van de Voet'
wordt via diverse kanalen infor-
matie verspreid en zijn er uiteen-
lopende aktiviteiten waarbij de
voet centraal staat:

- In de Week van de Voet zijn er
in geheel Nederland inloop-
spreekuren bij voetverzorgers,
aangesloten bij de Landelijke Or-
ganisatie Voetverzorging (LOV).
Geïnteresseerden kunnen dan
kosteloos een voetonderzoek
laten doen. Met name de condi-
tie van de nagels en van de
huid worden dan nader ge-
checkt.

Eenieder die vragen heeft over
voeten en voetaandoeningen
kan tijdens de Week van de
Voet via internet f info (a voetin-
form.nl) deze voorleggen aan
een deskundigenforum, be-
staande uit onder anderen der-
matologen, podotherapeuten,
voetverzorgers en huisartsen.
Daarnaast bieden ook steeds
meer Service Apotheken voe-
tenchecks voor diabetici aan
tijdens speciale diabetes-
spreekuren.
Ook zijn hier informatiebrochu-
res verkrijgbaar over diabeti-
sche voet en diabetes in het al-
gemeen (voor meer info
www.serviceapotheek.nl)
Via de Nationale Voet-informa-
tielijn (0900) 4636863) kun-
nen mensen 24 uur per dag ge-
richte informatie krijgen over
schimmelinfecties en over de
diabetische voet.
Verder worden breed voorlich-
tingsfolders verspreid, onder
meer via huisartsen, apothe-
ken, voetverzorgers, podothe-
rapeuten en fysiotherapeuten.

Voeten uit het verdomhoekje

Voeten staan niet direct op de
lijst van meest geliefde lichaams-
delen. Voeten worden vaak als
onaantrekkelijk en 'onbelangrijk'
beschouwd en blijven verscholen
in schoenen. Maar aandacht voor
voeten is belangrijk en noodzake-
lijk, met name ook voor diabetici.
Voetinform wil daarom de ko-
mende jaren de voet uit het ver-
domhoekje halen en meer onder
de aandacht brengen. Voetinform
is een breed gedragen initiatief.
Daarin participeren de LOV (Lan-
delijke Organisatie Voetverzor-
ging), de NVvP (Nederlandse Ver-
eniging van Podotherapeuten),
het Nationaal Huidfonds en een
aantal Nederlandse dermatolo-
gen. Voetinform beschouwt het
als haar doel dat Nederlanders
verantwoorde keuzes kunnen
maken voor de eigen gezondheid,
met name voor gezonde voeten en
nagels.
In de week van 7 tot en met 12
mei kunt U een afspraak maken
voor een kosteloos voetonderzoek.

Uw LOV voetverzorgster in de
buurt is Lida Evers-Jansen, Hen-
gelosestraat 67A, Keijenborg.
Telefoon: (0575)462515.

'Lindon's hoogzomercollectie' is nu
in de winkels te vinden.
Om te vieren dat de zomer in aan-
tocht is, heeft u de mogelijkheid
om een gratis 'Lindon set' ter
waarde van ƒ 300,- te winnen.

Deze wedstrijd wordt gehouden
van donderdag 10 tot en met za-
terdag 12 mei, de dagen waarop
wij tevens onze nieuwe 'Lindon
hoogzomercollectie' presenteren.
De zomercollectie biedt vele frisse
kleuren als pink, hot cherry en
purple, maar ook de klassieke
kleuren als wit, zwart en marine
bepalen het zomermodebeeld.
U zult kleding vinden voor elke
gelegenheid. In de vrouwelijke
look zijn vele pepitaruitjes, ter-

wijl de feestelijke look elegante
chiffonkwaliteiten brengt voor
zwoele zomerfeestjes. Daarnaast
zijn er ook talrijke mogelijkheden
voor de druk bezette zakenvrouw.
'Lindon' is het merk voor u wan-
neer draagcomfort, lange duur-
zaamheid, goede pasvormen en
talrijke combinatiemogelijkheden
belangrijk voor u zijn.

Niet voor niets vormen bij 'Lin-
don' de begrippen als hoogwaar-
dige kwaliteit, draagbaarheid en
goede wasmogelijkheden de uit-
gangspunten bij het ontwerpen
van de collectie.

Bezoek uw 'Lindon zaak' en laat
u verrassen!

Hemelvaart 2001

Activiteiten Jongeren Werkgroep Roemenië afgelast

Na een jaar er tussen uit te zijn
geweest had Jongeren Werkgroep
Roemenië (JWR) voor dit jaar
weer het plan opgevat om rond
het Hemelvaart weekend ver-
schillende activiteiten te organi-
seren. Het doel van deze activitei-
ten was tweeledig. Een, geld op-
halen voor onze projecten en
twee, wat organiseren voor de
Hengelose gemeenschap.
De activiteiten zouden vier dagen
bestrijken en er stonden activitei-
ten voor jong en oud op het pro-
gramma, waaronder een mini
playback show, bloemetjesmarkt,
koffieconcert en als klap op de
vuurpijl een groot opgezet tent-
feest getiteld "t Hengelsfeest'.
Maar net als vele andere organi-
saties kregen ook wij te maken
met het besmettingsgevaar van
het mond en klauwzeer virus rond

onze activiteiten en rees de vraag
of we onze activiteiten doorgang
moesten laten vinden. Na overleg
met LTO-Gelderland, de gemeente
en een aantal plaatselijke agra-
riërs hebben wij besloten om het
evenement af te blazen. Gezien de
vele uren van organisatie, een
pijnlijke maar noodzakelijke be-
slissing. Het draaiboek ligt er
echter en we hopen hier volgend
jaar gebruik van te kunnen
maken.

Wij willen iedereen die zich sterk
gemaakt heeft bedanken voor de
geboden steun en wij hopen dat
we met ieders hulp er volgend
jaar een knallend feest van kun-
nen maken.

Namens Jongeren Werkgroep
Roemenië, JURGEN MEMELINK
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Zondag 13 mei 'Moederdag' - Geef je moeder een leuk cadeau!

MOEDERDAG
Spalstraat 13 - Hengelo Gld.

Bu GROOTBOD LOOPT ü TEGEN DE LEUKSTE
MOEDERDAGCADEAÜS AAN! VOOR MOEDER.

U weel niet wat u ziet:
zoveel mooie cadeau-ideeën en

decoratie-acessoires liggen voor u
uitgestald. Daarnaast vindt u bij
Grootbod interieurs met altijd

bijpassende lampen, gordijnen, tapijt,
parket en matrassen.

Kortom: een prachtige gelegenheid om
ideeën op te doen. Om te beginnen bij

Grootbod Woninginrichting.

Grootbod Woninginrichting, Raadhuisstraat 11-13,
7255 BK, Hengelo (Gld). Tel. (0575) 46 14 69.

,

PHILIPS PORTABLE

RADIO CASSETTE CD-SPELER
• Design model • Dynamic Bass Boost

• 30 Voorkeurzenders • Digitale tuner

• Programmeerbare CD-speler

• Geschikt voor net- en batterijvoeding

M TypeAZl 140 • Adviesprijs ƒ 342.-

Winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 12 80

13 mei

Moederdag
Verwen 'Moeder' eens £oed?

* Glaasjo met roosje (waxinelichtje)

ƒ 9.95
* m0ederda£boeket

ƒ 15.
Vele terras/kuipplanten!

Kom gerust eens kijken bij
Bloemsierkunst

'Jolanda9

Keijeiibori; tel (0575) 46 29 77

1000
gebruikte
fietsen

op voorraad

alle nieuwe
modellen

op voorraad

op Moederdag
gratis

verzekering
zonder inruil

Fluit Tweewielercentrum
Hengelosestraat 14 - 7256 AC Keijenborg

Tel. (0575) 46 34 41 - Fax (0575) 46 47 45

DE WITTE BRINK
KEIJENBORGSEWEG 2 - ZELHEM (RICHTING HUMMELO)

TEL. (0314)641647

deze week:

Buxus voor haag, nu 10 voor ƒ 10. -

Lavendel, nu 6 voor ƒ 10. -
Vaste planten, ±200 soorten, 10 voor ƒ 15.-

Volop Zomerbloeiers, meer dan 100 soorten

5 Stekgeraniums, (staande) vanaf 5 voor ƒ 10.

Moederdag tip !

Grote gemengde hangpotten
0 25 cm - normaal f 19.50

Tegen inlevering van deze waardebon

2 voor ƒ 25.-
(geldig van 7 mei t/m 12 mei)

Zondag 13 mei 'Moederdag' - Verwen je moeder deze dag!


