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DE RECLAME
UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.

Regelinkstroat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Verschijnt in:

Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

De feestelijke
Kerm/sopfochf

Hengelo Gld.

Zorgboerder//'
'De Meffemaaf'

Hengelo Gld.

Achftrhoeb
Museum 1940-1945

op TV-Gelderland

IVi/f u /n verband mef heme/vaarfsdag uw

adverfenffes en persberichten

dinsdag 22 mei voor 17,00 uur inleveren?

In overleg woensdag 23 mei voor J 7.00 uur.

Stapelbroek & Jansen 25 jaar actiefin constructie- en serie laswerk
Dit jaar is voor Stapelbroek &
Jansen een gedenkwaardig jaar.
25 jaar geleden begonnen bij de
HCI en gebruik makend van de
machines van deze firma, werk-
ten de jongens Theo en Joop
Stapelbroek en Henk Jansen,
hun zwager, aan betonnen
vloerelementen.

Dit gebeurde zo'n 4-5 avonden per

week en op de zaterdagen. Het

door hun geleverde product was

goed en degelijk en de opdrachten

bleven binnenkomen. Na enige tijd

verplaatsten de heren zich naar

de schuur achter de boerderij van

de familie Stapelbroek. De var-

kensschuur werd al snel uitge-

breid, maar ook dit gaf geen soe-

laas, zodat werd uitgezien naar

een groter terrein. In 1986 kwam

Stapelbroek & Jansen naar de

Molenenk. Op dat moment had

men dertien tot veertien man aan

het werk, waaronder een van de

eerste werknemers Chris te

Stroet, die nog steeds werkzaam

is bij de firma. Momenteel werken

er zo'n vijfenzestig mensen (incl.

uitzendkrachten op dit moment

vierenzeventig).

Het stijlvolle kantoorgebouw

vormt een mooie entree naar de

werkplaatsen erachter. Stapel-

broek & Jansen voelt zich hele-

maal thuis op de Molenenk en

voorlopig wordt er nog niet ge-

dacht aan verdere uitbreiding.

Logistiek gezien ligt het bedrijf

heel gunstig.

Op 16 juni zijn er enige bedrijven,

die een open dag zullen houden,

waaronder uiteraard ook Stapel-

broek & Jansen. Iedereen, die

enige belangstelling heeft voor dit

bedrijf kan dan binnen komen

lopen en er zullen mensen rondlo-

pen, die eventuele vragen .
beantwoorden.

Een firma om als Hengeloër trots

op te zijn.

Stapelbroek & Jansen

Op de foto van links naar rechts: Joop Stapelbroek, Henk Jansen en Theo Stapelbroek

Verbindingsroute tussen Hengelo Gld. en Neuenkirchen officieel bevestigd
Bijzondere ontmoeting aan de grens

Op de foto van link naar rechts: de heer J. van Gijssel, burgemeester Van Beek Calkoen (Hengelo), mevr. A. Reinke

en burgemeester Huppe (Neuenkirchen)

Vrijdag 11 mei jl. was een spe-
ciale dag voor de gemeente Hen-
gelo Gld en haar partnergemeen-
te Neuenkirchen uit Duitsland.
Het was de dag van de officiële
presentatie van de brochure
'Toeristische route Hengelo

Neuenkirchen'. Sinds 1997 be-
staat er een partnerschap tussen
deze twee gemeenten. Op 30 au-
gustus 1997 is er een 'Freund-
schafts Vertrag' getekend en
sinds die datum zijn er regelma-
tig contacten geweest. Op initia-

tief van de VW Hengelo Gld. en
de Verkehrsverein Neuenkirchen
is er een toeristische route sa-
mengesteld, die de beide ge-
meenten met elkaar verbindt. In
de kleurrijke brochure staat de
route beschreven.

Op de heenweg naar Neuenkirchen

komt u langs plaatsen als Ruurlo,

Lievelde, Zwillbrock, Stadtlohn en

Schöppingen. De terugweg gaat

via Ochtrup, Gronau, Haaksber-

gen, Barchem en Borculo.

U kunt de route per fiets, motor

of auto afleggen. De route is van-

uit Hengelo naar Neuenkirchen

141 km en terug 121 km. U fietst

of rijdt door schitterende natuur-

gebieden; de plaatsen bieden

prachtige kerken en musea en er

zijn goede restaurants. Wilt u

overnachten dan zijn hiervoor in

de brochure plaatsen genoemd.

De brochure is geschreven in het

Duits en het Nederlands.

De officiële openingshandeling

vond plaats op de het plein bij

Hotel Restaurant 'Zum Kloppen-

diek' te Zwillbrock. Burgemeester

Van Beeck Calkoen, vergezeld

door de heer J. van Gijssel, ge-

meentesecretaris en burgemees-

ter Huppe, vergezeld door me-

vrouw A. Reinke, vertegenwoor-

digster van de Verkehrsverein

Neuenkirchen, fietsten elkaar te-

gemoet.

Burgemeester Van Beeck Calkoen

memoreerde de bijzondere ont-

moeting van deze dag. 'Een ont-

moeting aan de grens is tegen-

woordig met de open grenzen in

Europa een uitzondering. Vroeger

werd je nog wel eens opgemerkt

door een niet al te vriendelijke

douanebeambte. Nu de binnen-

grenzen zijn vervaagd, merk je

van de grens niet zoveel meer.

Deze ontmoeting aan de grens is

dus een bijzonder moment.' Hij

benadrukte ook de 'Freund-

schafts'-gedachte van deze route.

Burgemeester Huppe uit Neuenkir-

chen benadrukte de contacten tus-

sen de beide plaatsen. 'Een vriend-

schap moet langzaam groeien en

doordat we elkaar nu vaker tref-

fen, zal dit alleen maar beter wor-

den.' De brochure is tot stand ge-

komen met gelden van de Euregio

als People-to-people project van

het Interreg programma. Deze

subsidie wordt ontvangen bij een

grensoverschrijdend project.

De route is in eerste instantie uit-

gezet door de toercomrnissie van

Hamove en later uitgewerkt door

vrijwilligsters van de VW Henge-

lo. De brochure is te verkrijgen

bij dezelfde VW, Kervelseweg la,

Hengelo Gld. Tel. 463857.

De kosten van de brochure zijn

ƒ 5,50 per stuk.



KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

«KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 27 mei, 10.00 uur,

ds. A.B. Elbert, Heilig Avondmaal
Goede Herder Kapel
- Zondag 27 mei, 10.15 uur, mevr. H. Luesink,

Hengelo, Jeugddienst
Verzorgingscentrum 'De Bleijke'
- Donderdag 24 mei, 10.00 uur, ds. A.B. Elbert
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Woensdag 23 mei, geen dienst
- Donderdag 24 mei, Hemelvaart, 10.00 uur,

Woord- en Communieviering
- Zaterdag 26 mei, 19.00 uur, Eucharistieviering
- Zondag 27 mei, 10.00 uur,

Woord- en Communieviering
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

NPG 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.

Donderdag 24 mei (Hemelvaart) - Zondag 27 mei:
dr. Eyck, tel. (0575) 461277, Kastanjelaan 7
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 28 mei, dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262
- Dinsdag 29 mei, dr. Koning, tel. (0575) 461266
- Woensdag 30 mei, dr. Koning, tel. (0575) 461266
- Donderdag 31 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 Keijenborg:
- 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) 32 67 96.

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'
- Informatie en aanmelding:

coördinator mevr. H. ten Hoopen
tel. (0575) 4613 32 (z.m. tussen 19.00 - 20.00 uur)

P 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) 52 7246
- 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) 72 5083
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 het 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) 3299 11

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.

Voor uw familie-, straat- of per-

soneelsfeestje hebben wij Oud-
Hollandse spellen te huur.
Fam. Janssen te Zelhem,

tel. (0314)621677

Vrijdag 25 mei
(dag na Hemelvaart)

is de bibliotheek in

Hengelo Gld. gesloten.

Hebt u nog bruikbare spulletjes

voor de rommelmarkt van

'Crescendo' op 16 juni?

Bel dan (0575) 461782.

Gevraagd:
hulp in de huishouding l x per
week of l x per 2 weken.

Inlichtingen tel. (0575) 46 33 03

(na 19.00 uur).

Te huur: bedrijfsruimte in de

gemeente Hengelo Gld.

Geschikt voor veel doeleinden.

Tel. 06-23483636

Verlies gewicht in centimeters

met behoud van energie.

Dat kan met Herbalife!
Bel voor informatie:

Annie Haaring,

tel. (0575)467381

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-Greven

tel. (0575) 464882

familieberichten

Te koop:
4 inklapbare, houten tuinstoe-
len met kussens, ronde tafel

0 90 cm en bijpassende parasol.

Tel. (0575)441947

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Harrie Wesselink

&

HildeLueb

gaan trouwen op donderdag 31 mei 2001

om 10.30 uur in het gemeentehuis te Gendringen.

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u

van harte welkom op onze receptie

van 14.30 tot 16.00 uur in zaal Vink,

Dorpsstraat 14 te Etten Gld.

Ons adres:

Ruurloseweg 72

7255 MA Hengelo Gld.

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Er zijn nog enkele

kramen te huur
voor de

braderie in Wichmond

op 4 en 5 augustus

Tel. (0575)44 1285

Uw advertentie in 'de Reclame'?
Drukkerij Uiterweerd

Regelinkstraat 16, 7255 ZH Hengelo Gld. - tel. (0575) 463818 - fax (0575) 465088 e-mail:

drukkerijuiterweerd@planet.nl



Gregoriaans koor

zingt in Hengelo

Komende zondag, 20 mei, zingt

het gregoriaans koor Gaudeamus

in de Sint Willibrorduskerk in Hen-

gelo tijdens de viering van 10.00

uur. De 20 leden van het koor

komen uit verschillende plaatsen

in de Achterhoek. Het koor zingt

de eeuwenoude eenstemmige La-

tijnse gezangen a capella. De wis-

selende gezangen in de viering zijn

van de zesde zondag van pasen en

de vaste gezangen (Kyrie en Glo-

ria) uit mis l, de paasmis.

Vooraankondiging Jeugddienst

De jeugddienstcommissies van

Hengelo en de Veldhoek organise-

ren dit jaar voor het eerst een

openluchtdienst met elkaar.

Andere jaren deden we dat ieder

voor zich met vaak maar een

week tussenruimte. Wij hopen,

nu we het samen organiseren, dat

we de kennis en ervaringen van

beide groepen kunnen bundelen,

om zo een dienst te maken voor

een grote groep mensen.

De dienst zal op zondag 24 juni

worden gehouden nabij de kam-

Schutterij Eendracht Maakt Macht Hengelo Gld.

De feestelijke kermisoptocht

Ieder jaar weer worden de ker-
misdagen op zondag afgesloten
met de kermisoptocht. Oor-
spronkelijk is de optocht de
triomftocht van de koning door
het dorp om te laten zien wie de
nieuwe koning voor het komen-
de jaar is. Later is het fenomeen
uitgebreid met de presentatie
van buurten, straten, verenigin-
gen of vriendenclubs om in een
onderlinge competitie uit te
maken wie er de mooiste en ori-
gineelste wagen van gemaakt
heeft.

Dit spektakel leeft nog steeds

onder de bevolking, hetgeen mag

blijken uit de grote rij van belang-

stellenden langs de route.

Deze route is altijd in het cen-

trum van het dorp om zo de men-

sen bij elkaar te krijgen en samen

de optocht te beleven. Verder zijn

er nog een aantal redenen om

niet uit te wijken naar bijvoor-

beeld de nieuwe buurten. Hoe lan-

ger de route hoe meer de soms

jonge deelnemers moeten lopen,

wat soms niet goed is onder ex-

treme weersomstandigheden.

Verder wordt het moeilijker om

de optocht als een aaneengeslo-

ten stoet intact te houden.

Reeds enkele jaren wordt er door

de deelnemers meer aandacht be-

steed aan de wagens in de Ker-

misoptocht. Toch missen zij, even-

als het bestuur, extra deelnemers.

Daarom wil E.M.M, meer aan-

dacht vragen voor de optocht van

2001 om zodoende meer deelne-

mers bij de optocht te betrekken.

Hierbij valt te denken aan vereni-

gingen die zichzelf willen promo-

ten en om een extra bedrag voor

de vereniging te verdienen. Of bij-

voorbeeld een buurt die in het

kader van saamhorigheid voor

hun jeugd een wagen bouwt.

Kortom, voldoende redenen om

een wagen te maken.

Vaak horen we dat er wel belang-

stelling is, maar dat de opbouw-

ruimte of een wagen (onderstel)

ontbreekt.

Bij de organisatoren is bekend

dat er wagens beschikbaar zijn

voor groepen die een wagen wil-

len bouwen. Nieuwe beginnende

Reglement optocht

1. Iedere straat, vereniging of

groep, die wil meedoen aan

onze kermisoptocht, ontvangt

een startgeld van ƒ 200,-.

Nieuwe beginnende groepen,

die voor het eerst een op-

tochtwagen maken, kunnen

onder bepaalde omstandighe-

den voor een extra bonus van

ƒ 150,- in aanmerking ko-

men. Hierover beslist het be-

stuur van geval tot geval.

2. Wagens, die in Hengelo zijn

gebouwd, doen mee in de prij-

zen en delen mee in de op-

brengst van de collecte.

In principe krijgt iedere Hen-

gelose wagen van voldoende

niveau een prijs.

Ie prijs/450,-;

2e prijs ƒ400-;

3e prijs ƒ 350,- enz.

De eerste prijswinnaar ont-

vangt tevens een wisselprijs.

3. Wagens, die elders zijn ge-

bouwd of in een andere op-

tocht hebben meegelopen,

ontvangen het startgeld van

ƒ200,- en delen mee in de

opbrengst van de collecte.

4. Wagens van elders laten we

ook keuren. Deze worden vol-

gens een puntensysteem ge-

waardeerd en dingen niet

mee naar prijzen.

5. Wagens die meedoen aan de

optocht, dienen een uur voor

aanvang aanwezig te zijn

voor de keuring.

6. Wagens worden voorzien van

een startnummer.

7. Deelnemers doen mee voor

eigen risico.

8. Deelnemers, die met de jury

willen praten over de uitbeel-

ding van hun gebouwde wa-

gen, kunnen dit doen voor aan-

vang van de keuring. Het is

met name voor het publiek van

belang, dat er een titel aan de

wagen wordt meegegeven.

Een omschrijving van het uit-

gebeelde kan worden ingele-

verd bij de jury, zodat er geen

misverstand bestaat over het-

geen wordt uitgebeeld.

peerboerderij 'de Haverkamp' in

Hengelo.

De voorbereidingen zijn in volle

gang. We hebben ds. De Vries

uit Emmen en de 'Local Gospel

Sound' uit Doetinchem bereid ge-

vonden om aan de dienst mee te

werken. Het belooft een heel

mooie en bijzondere dienst te

worden. Op een later tijdstip kun-

nen we u gedetailleerder informe-

ren over hoe de dienst er uit zal

zien. U zult dan weer een stukje

in dit blad vinden.

groepen kunnen zelfs onder be-

paalde omstandigheden voor een

extra bonus van ƒ 150,- in aan-

merking komen.

Ook komt het voor dat mensen

wel ruimte of een wagen beschik-

baar willen stellen, maar zelf

geen kans zien om er een op te

bouwen.

Jammer dat de betrokkenen niet

met elkaar in contact komen.

Mocht u tot de betrokkenen beho-

ren, neem dan contact op met de

contactpersonen van E.M.M. Zij

zullen de contacten verder uit-

bouwen en geven graag verdere

inlichtingen.

De optochtcommissie:

- G.J. Oosterhuis

Waarleskamp 38
7255 WG Hengelo Gld.

Tel. (0575) 463847

- G.J. Berendsen

Zelhemseweg 43

7255 PV Hengelo Gld.

Tel.(0575)463610

- A.B. Oldenhave

Lankhorsterstraat 27a

7255 LC Hengelo Gld.

Tel.(0575)463559

9. De jury beoordeelt de wagens

voorafgaand aan de optocht

vanaf een vaste plaats.

Voorts zal gedurende de op-

tocht nog enkele malen wor-

den beoordeeld hoe de wa-

gens gedurende de optocht

functioneren.

10. Het bestuur kan ten allen

tijde een wagen, die niet vol-

doet aan redelijke schoon-

heidseisen en/of fatsoensnor-

men uitsluiten van deelname

aan of terugtrekken uit de

optocht.

11. Er mag geen opzichtige recla-

me worden gebruikt. De

maximale afmetingen van de

wagens zijn: breedte 300 cm,

hoogte 350 cm.

12. Wagens die goede aandacht

besteden aan uitleg van het

uitgebeelde krijgen extra

punten.

13. Over punten waarin dit regle-

ment niet voorziet, beslist het

bestuur.

Een bloeiend, geurend en
gemeenschappelijk gebeuren

Twaalf jaar Kruidentuin

"t Zunnehöfken' in

twaalfhonderd jaar Zelhem

De vrijwillige werkgroep van deze

tuin stelt zich als doel het promo-

ten van het kruidengebruik uit

lang vervlogen tijden.

In de tuin staan zo'n honderdvijf-

tig soorten verschillende kruid-

achtige en bijbelse planten. Ver-

der komen er enkele bijzondere

vruchtbomen, oude landbouwge-

wassen, bij- en vlindervriendelijke

planten voor. De kruidentuin is

openbaar en door de verharde

paden rolstoel toegankelijk.

De naam van elke plant staat ver-

meld in het Nederlands en in het

Latijns.

'Natuurlijk' is er een aangepast

programma in het kader van

twaalfhonderd jaar Zelhem. Er

worden tijdens de open morgens

hapjes gepresenteerd uit groot- of

overgrootmoeders tijd.

De eerste open morgen is op 31

mei en verder op 14 en 28 juni,

12 en 26 juli en op 9 en 23 augus-

tus, tussen 10.00 en 11.30 uur.

Op 16 en 30 juni is er in samen-

werking met Stichting 'de Maan-

dag', het I.V.N. en 'Heem- en Sier-

tuin Aldenhaeve' een extra activi-

teit. Hierover volgt nadere infor-

matie.

Tijdens de zomerfeesten op 21 juli

en 4 augustus tussen 14.00 en

18.00 uur zullen er eveneens aan-

gepaste activiteiten zijn.

Kruidentuin "t Zunnehöfken', een

klein deel van het Groene Hart

van Zelhem, is gelegen aan de

Piersonstraat naast het NPB-ge-

bouw en nabij de Rabobank.

Twaalfhonderd jaar Zelhem

Op zaterdag 18 augustus organi-

seert de dansgroep 'De Blauwe-

Kielen' en het huisvrouwenorkest

'De Boerinnekes' 's middags van

14.00 tot 18.00 uur een 'pruve-

rieje' in de grote zaal van het

'Witte Paard' te Zelhem!

Dat mag van alles zijn, men moet

wel laten proeven. En dan mag

men ook verkopen.

Er is een jury aanwezig die voor

de origineelste en de leukste aan-

kleding een prijs toekent.

Inlichtingen en opgave bij Mientje

Regelink, tel. (0314) 62 1660.

Voor 15 juli zijn er nog een be-

perkt aantal plaatsen vrij!

Verder zijn er oude ambachten en

dansen van vroeger met harmoni-

camuziek.

De entree is vrij.

's Avonds om 19.00 uur is er dan-

sen met 'De Veteranen' uit Bar-

chem. Entree ƒ 2,50.

Dit alles staat in het teken van

'Zelhem twaalfhonderd jaar'!

Toerrit Eerste Pinksterdag 3 juni 2001

Zelhemse Auto- en Motorclub

De Zelhemse Auto- en Motorclub

(Z.A.M.C.) organiseert evenals

voorgaande jaren op Eerste Pink-

sterdag 3 juni haar jaarlijkse

K.N.M.V.-Z.A.M.C. toertocht voor

motoren.

De inschrijving bij het 'Witte

Paard', Ruurloseweg l te Zelhem,

is geopend vanaf 9 tot 12 uur,

waarbij men deel l van de route

ontvangt; na het eerste gedeelte

van de tocht komt men weer bij

het 'Witte Paard' terug voor een

korte pauze en ontvangt deel 2.

De tocht voert langs de mooiste

plekjes van de Achterhoek en

Twente en is totaal 250 km.

Komt allen Eerste Pinksterdag

naar Zelhem en 'toer mee met de

Z.A.M.C.'

De aanvoerroutes naar het 'Witte

Paard' zijn aangegeven met bor-

den.

Info: tel. (0314)381016.

Correspondente van 'de Reclame'

Mevr. G. Koldenhof

U kunt contact opnemen met
mevr. G. Koldenhof:

Vla drukkerij Uiterweerd

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

tel. (0575) 463818 • fax (0575) 465088

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Of rechtstreeks: tel. (0575) 461920
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Kuipers

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

3 Galia meloenen

5.OO
18 zoete sinaasappels

6.OO

REPARATIE
van alle merken elektrische apparatuur zoals

TV's; VIDEO'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. 13.30-18.30 Zat. 10.00-13.00
Dinsdag gesloten.

Aanbiedingen van de week

Zigeunerschnitzels per stuk ƒ1,98

Hamburgers 5 halen - 4 betalen

Katenspek loogram ƒ 1,69

SLAGERIJ
RATERINK

Raadhuisstraat l O
Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01

V.O.F. Klompenfab

Uilenesterstraat lOa. 7256 KD Keijenborg

tel. (0575) 46 30 30 /46 25 48

fax (0575) 46 25 48

www.sueters.nl

'DePlattelandswinkel'
Kwalliteitsklompen,

klompschoenen, laarzen,

werkschoenen, werkkleding,

vrijetijdskleding

regenkleding, souvenirs

Altijd voordeel!

HÖ'SMAN
•• G R O E N S P E C l A L l S T

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies

ontwerpen

aanleg

onderhoud

sierbestrating

kwekerij

Kervelseweg 23
7255 BE Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 2619

Uw advertentie in

'de Reclame'?

Drukkerij Uiterweerd

tel. (0575)4638 18

fox (0575) 46 50 88

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19

Tel. (0575)46 1358

Weekaanbieding
van maandag 21 t/m zaterdag 26 mei

heerlijk pittig meergranenbrood

(met zonnebloempitten. lijnzaad, pompoenpitten en sesamzaad)

van ƒ 2.05 voor ƒ 1.75 f \ .90

Zeebonkie klein van /o . so voor ƒ 0.50

Eigengebakken roggebrood
van ƒ 2.10 voor ƒ 1.75 b i e in /o9o

Speciaalzaak

in groenten en fruit

Klein
Westland

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.
Tel: (0575) 46 10 54

Rauwkostreclame

Confetti salade
250 gram

dinsdag - woensdag:

Nectarines 10 stuks

Spinazie 1 kilo

vrijdag - zaterdag:

Hollandse bloemkool
per stuk s.

Kiwi's 10 stuks

2.98

5.98
1.98

2.98

4.98

Reparatie van alle merken

wasautomaten, koelkasten en diepvriezers

Tel. (0575) 46 18 06
Zonnestraat 13, Hengelo Gld.

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur

Forumdiscussie voor/door VHS ++

Thema: Gemeentelijke Herindeling

Woensdag 30 mei, in zaal 't Witte Paard te Zelhem

Discussieleider: Erik Hagelstein (Omroep Gelderland)
Forum wordt gevormd door: VVD, PvdA, GB, CDA.

Organisatie: w Hengelo Gld., Hummelo & Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem

Zie ook het CDA-informatieblad dat 18/19 mei huis-aan-huis is verspreid!

Bouwbedrijf

Wolbrink-Masselink
Wij zijn een groeiend

bedrijf met een team

van werknemers die

alles aanpakken zoals:

- Nieuwbouw

- Onderhoudswerk

- Verbouw

- Stallenbouw

- Utiliteitsbouw

- Sleufsilo's

Betonvloeren

- Betonkelders

Binnen ons team hebben wij plaats voor:

Metselaars/Leerling Metselaars

U kunt hiervoor reageren op een van de

onderstaande telefoonnummers:

Baak

Toverstraat 5

Tel. (0575)44 1677

Hengelo Gld.

Berendschotstraat 8

Tel. (0575) 46 29 96

KWEKERIJ\

DE WITTE BRINK
KEIJENBORGSEWEG 2 - ZELHEM (RICHTING HUMMELO)

TEL. (0314)64 1647

deze week:

Kwekerspotgrond, (Flora Beiia)
40 uterzakken, 3 halen = 2 betalen

5 StekgeraniumS, (staande) vanaf 5 voor ƒ 10.-

Stuntaanbieding!

Perkgoed
per doos

o.a. Afrikanen, Lobelia's,
Vlijtige Liesjes, Begonia's etc. etc.

(24 of 32 stuks)

per doos ƒ 9,50
(geldig van 21 mei t/m 26 mei)
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Minder last van de

overgangsklachten dankzij

Overgangsconsulente

Zorgboerderij 'De Mettemaat'

Wat kan ik doen om zo min moge-

lijk last te hebben van de over-

gang? Dat is een veel gestelde

vraag aan mij.

Mijn naam is José la Croix en ik

heb als verpleegkundige een spe-

cialistische opleiding gevolgd tot

Overgangsconsulente. Sinds no-

vember vorig jaar heb ik mijn

eigen praktijk en met succes.

De overgang is een belangrijke

periode in het leven van de vrouw.

Tijdens de overgang verandert het

lichaam. Deze veranderingen kun-

nen gepaard gaan met klachten.

Een daling van de hormonen heeft

ook gevolgen voor het ontstaan

van botontkalking en hart- en

vaatziekten. Een periode die je

niet kunt beïnvloeden, maar de

gevolgen van die veranderingen

wel.

De behoefte aan informatie over

de overgang bij vrouwen is groot.

Om uitleg te geven en adviezen te

verstrekken in een persoonlijke

omgeving. Praktische adviezen.

Als wijkverpleegkundige ben ik

gewend om samen de situatie te

beoordelen en naar een prakti-

sche oplossing te zoeken. Een op-

lossing die past in de omgeving

van de klant. Want de overgang

blijft iets persoonlijks, met per-

soonlijke problemen en emoties.

Sinds kort ben ik ook aangesloten

bij de 'Dutch Menopauze Society'.

Dit is een wetenschappelijke ver-

eniging die als doelstelling heeft

het bevorderen van kennis over

de overgangsjaren van de vrouw.

Om in te gaan op de grote behoef-

te aan informatie, geef ik woens-

dag 30 mei een bijeenkomst: 'Hoe

om te gaan met mijn overgangs-

klachten'.

Aanvang: 20.00 uur. Locatie: To-

verstraat 7. Kosten: ƒ 10,-.

Inschrijving via het telefoonnum-

mer (0575) 560381.

Buitenplaats 'De Wiersse'

Door een hoge boog van oude

eiken en beuken nadert men het

huis 'De Wiersse', meer dan drie-

honderd jaar door de familie be-

heerd en bewoond.

Het huis ligt in het midden van

het landgoed, in het voorjaar ver-

fraaid door talloze rhododend-

rons, tachtig jaar geleden door

Alice de Stuers en W.E. Gatacre,

haar Engels-Ierse echtgenoot, ge-

plant, toen zij de huidige struc-

tuur aan de tuin en het park

gaven.

De natuurlijke schoonheid die de

wilde tuin biedt, met zijn stille

vijvers, zijn grote eiken en de

sfeer die van een andere tijd

spreekt, wordt elk jaar verrijkt

met zeldzame overblijfselen uit

dit voormalige moerassige gebied:

de zich nu ontrollende konings- en

tongvarens, kievitsbloemen, bos-

bies, dalkruid, bosanemonen, Gel-

derse roos en mispels naast de in

de loop der tijd verwilderde bos-

hyacint, erythronium, trillium,

camassia en lelietje-van-dalen.

Deze planten zijn te zien langs de

bemoste paden en oevers van vij-

vers en beek en vormen een inlei-

ding tot de verrassingen van ber-

ceau, parterre en pergola.

Open dagen voorjaar 2001

donderdag 24 mei - Hemelvaart

zaterdag 2 juni

zondag 3 juni - Pinksteren

Open van 10.00 tot 17.00 uur.

Entree ƒ 10,-. Kinderen tot negen

jaar gratis. Honden niet toegela-

ten. Koffie onder de luifel van het

koetshuis.

Rondleiding

Elke donderdag 10.30 uur, 17 mei

t/m 13 september, voor een be-

perkt aantal liefhebbers, ƒ 12,50.

16 ha tuinen om het omgrachte

huis - fonteinen en beelden, moes-

tuin en verdiepte tuin, berceau en

pergola.

31 ha landschapspark in een 300

ha landgoed, bestaande uit klein-

schalige Achterhoekse bossen,

weilanden en akkers, lanen en

beken.

Ingang aangegeven bij km 16,7 aan

de N319 van Zutphen naar Win-

terswijk (tussen Vorden en Ruurlo).

Parkeren gratis. Vanaf NS-station

Ruurlo 5 km lopen (via de lande-

lijke Wiersseweg).

Inlichtingen, reserveringen voor

rondleidingen, afspraken voor een

groepsbezoek buiten de open dagen:

(0573)451409,

fax (0575) 556240

of VW Vorden (0575) 55 32 22.

Grote keus aan dia's, alsmede 'De

Wiersse, beschrijving van de tui-

nen' door Romke van de Kaa, 36

pagina's, beschikbaar.

Te bevragen bij (0573) 451409

of fax (0575) 556240.

Op de foto van links naar rechts: Feiko, Joke en Jan Groot Roessink en Ben

In een idyllische omgeving, net

even buiten Hengelo Gld., daar

waar het leven nog goed is,

woont het gezin van Jan en Joke

Groot Roessink met hun drie

dochtertjes.

Op hun boerderij huizen heel wat

dieren: varkens, ezels, geiten, la-

ma's, alpaca's, honden en nog

veel meer. Deze dieren vereisen

uiteraard veel verzorging. Daar-

naast is er bij de boerderij een

groenten-en bloementuin en ook

een stuk grasland, want 's zo-

mers moet er gehooid worden om

de dieren 's winters te kunnen

voeren. Jan en Joke ervaren hun

boerderij als een rustpunt in onze

hectische samenleving. Daarom

hebben ze zo'n drie jaar geleden

besloten om opvang te bieden aan

mensen met een (verstandelijke)

handicap en anderen, die zorg be-

hoeven en toch hun tijd op een

nuttige manier willen besteden.

Ongeveer twee jaar zijn Jan en

Joke bezig geweest om een juiste

vorm te vinden voor hun 'zorg-

boerderij'. Ze zijn nu zover, dat ze

een paar vaste cliënten hebben

voor enige dagdelen per week.

Omdat ze nu het idee hebben de

goede vorm te hebben gevonden,

kunnen ze voor een of meerdere

dagdelen per week er wat cliën-

ten bij hebben.

Water
Nieuwe impulsen voor verdrogingsbestrijding

Er wordt hard gewerkt aan het
bestrijden van de verdroging in
Gelderland. De afgelopen vier
jaar zijn in een kwart van de
verdroogde gebieden maatrege-
len getroffen, of nu in uitvoe-
ring. Veel effect op de grondwa-
terstand is daarvan echter nog
niet te merken. Slechts in drie
procent van de gebieden is er
een aanzienlijk herstel en in
tien procent enig herstel, maar
in de andere gebieden is de ver-
droging nog niet afgenomen.

Rob Immink van de provincie ver-

wacht dat de provinciale doelstel-

ling toch wordt gehaald. Die is

dat in 2010 veertig procent van

de in 1996 verdroogde gebieden

volledig is hersteld. Het optimis-

me heeft een reden: waterschap-

pen, waterleidingbedrijven en ge-

meenten hebben nieuwe projecten

in voorbereiding en er zijn meer

impulsen voor de verdrogingsbe-

strijding. Zo is er de start-

overeenkomst 'waterbeheer in de

eenentwintigste eeuw'. Daarin

heeft een groot aantal instanties

afspraken gemaakt om de water-

huishouding op een andere leest

te schoeien.

Neerslag zal zo lang mogelijk

worden vastgehouden in hoge ge-

biedsdelen, vervolgens in lagere

gebieden worden 'geborgen',

waarna alleen het restant wordt

afgevoerd. De reconstructiewet is

een tweede impuls. In het lande-

lijk gebied worden maatregelen

getroffen die goed zijn voor de

landbouw, maar ook voor de na-

tuur- en landschapsontwikkeling.

Daarbij speelt de verdrogingsbe-

strijding een belangrijke rol.

Ook gemeenten kunnen bijdragen

aan de verdrogingsbestrijding. In

de eerste plaats door preventieve

maatregelen te treffen. Zo helpt

het om bij de ontwikkeling van

stedelijke ontwikkelingsgebieden

aandacht te besteden aan de

effecten op de grondwaterstand.

Daarnaast zijn bestemmingsplan-

nen belangrijk. Die kunnen voor-

komen dat kwetsbare gebieden

verder worden aangetast en dat

al getroffen maatregelen onge-

daan worden gemaakt. Voor de

provincie is verder de monitoring

van de effecten van de verdro-

gingsbestrijding een belangrijk

punt. Nu worden de effecten aan

de hand van de grondwaterstand

bepaald. Die is afhankelijk van de

getroffen maatregelen, maar ook

van het weer. Gelderland zoekt

naar betrouwbaarder bepalings-

methoden.

De mensen, die er nu werken, er-

varen hun aanwezigheid op 'De

Mettemaat' als eefr- stimulerende

en nuttige dagbesteding. De doch-

tertjes van Jan en Joke dragen

ook bij tot de prettige verstand-

houding met de gasten. Ook Opa

en Oma hebben een positieve en

bijna onmisbare invloed op de

cliënten.

Wanneer mensen meer informatie

willen en het leuk zouden vinden

om voor dagbesteding op 'De

Mettemaat' te komen, kunnen ze

contact opnemen met Jan en Joke,

Varsselseweg 4 in Hengelo Gld.

Tel. (0575) 463289.

VW-Hengelo Gld.

Agenda

Woensdag 23 mei: 'Tuin kijken'

Oude fruit- en notenbomen,

hagen, bloeiende heesters en

borders. Dijenborghs Hof, Dij-

enborghsestraat 4.

11.00-17.00 uur Prijs ƒ 5.-

Vrijdag 25 mei: 'Warenmarkt'

Marktplein, 13.00-17.30 uur.

Zaterdag 26 mei: 'Stratenvistoer-

nooi' Team bestaande uit drie

personen, inschrijfgeld ƒ 5.- Op-

geven voor 22 mei bij

G. Wentink, tel. 464640 of

D. Gotink, tel. 462465. Loting

plaatsnrs. om 15.15 uur aan de

Berkel te Zwiep.

Aanv. 15.15 uur, prijs/5.-

Zaterdag 26 mei: '40+ Springen

LRV de Bosruiters' De Hiet-

maat, Aanvang 13 uur

Zondag 27 mei: 'Stockcarraces'

De Woage, Koningsweg 2.

Aanvang 15 uur

Zondag 27 mei: 'Concours Hippi-

que' De Hietmaat, Zelhemse-

weg Aanvang 9 uur

Woensdag 30 mei: 'Tuin kijken'

Oude fruit- en notenbomen,

hagen, bloeiende heesters en

borders. Dijenborghs Hof, Dij-

enborghsestraat 4. 11.00-

17.00 uur. Prijs/5.-

Woensdag 30 mei: 'Autotocht'

door Winterswijk en omgeving

'Ons Huis', Aanvang 13.30 uur
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sportnieu

Achterhoekse judodames jeugd beste van Oost Nederland, heren jeugd tweede!

Zaterdag 12 mei 2001. - Op deze mooie zomerse dag scheen een
heerlijk lentezonnetje naar binnen in sporthal 'de Haverkamp' in
Markelo; de finaleronde van de Oost Nederlandse teamcompetitie
barstte in alle hevigheid los!
Voor aanvang van de wedstrijden werd een minuut stilte gehouden
ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de vuurwerkramp in En-
schede. Vorig jaar op het moment dat de ramp zich voltrok, waren
veel Enschedese judoka's in Markelo op een judokampioenschap
aanwezig. De gehele judotop, zowel jeugd als senioren, van Oost
Nederland komende uit de drie provincies Gelderland, Overijssel en
Flevoland, kwam op de mat!

Heren jeugd

De jeugdheren selectie van de

Ruurlose judoleraar Leo Buitink

begon met winst op 'Ten Tije' l

(Apeldoorn) 4-3, daarna volgde

'Judo Losse' ook met 4-3.

De halve finale tegen het combi-

natieteam van 'Hofte'/Enschede -

'Hantei'/Oldenzaal werd een re-

gelrechte thriller; met de standen

3 - 3 en 30 - 30 moest namelijk één

wedstrijd, die onbeslist was geëin-

digd, opnieuw gespeeld worden.

Jan Willem Mennink uit Halle

(Zelhem) kon de beslissing bren-

gen, maar opnieuw eindigde deze

wedstrijd in een gelijk spel. De

beslissing lag nu in handen van

de scheidsrechters en de uitslag

hiervan was uiteindelijk unaniem

in het voordeel van Jan Willem.

'Ten Tije' 2 (Apeldoorn) won de

andere halve finale van 'Hartman'

(Almelo).

De finale ging dus tegen het team

uit Apeldoorn en het werd hierdoor

een Gelders onderonsje. Apeldoorn

won met 5 - 2, de cijfers gaven ech-

ter niet helemaal de strijd weer;

twee judoka's van het judoteam

Leo Buitink stonden tot 10 secon-

den voor het verstrijken van de

wedstrijdduur op voorsprong.

Het heren jeugdteam

Maar dat is judo! Eén moment

van onoplettendheid kan beslis-

send zijn!

In het team stonden de volgende

judoka's:

- 28 kg Jan Willem Mennink

uit Halle (Zelhem)

- 31 kg Rutger Koeling

uit Hengelo Gld.

- 34 kg Sjoerd Schierboom

uit Hengelo Gld.

- 37kgStefanAbbinkuit

Hengelo Gld. en Jasper Jurg

uit Lochem

- 41 kg Mark Geurds uit

Hengelo Gld. en Niels Gude

uit Ruurlo

- 45 kg Christiaan Hollander

uit Ruurlo en Chiel Dommerholt

uit Laren Gld.

+ 45 kg Sil van Brummen uit

Borculo

Het komende weekend zijn zeven-

tig judoka's drie dagen op judo-

kamp in 'Pretpark Slagharen' met

judolessen van Anton Geesink.

Zondag 20 mei staan vijftien wed-

strijdjudoka's op de mat in Arn-

hem tijdens het Internationaal

Open K.A.N. Toernooi.

Dames jeugd

De dames kwamen als nummer

twee in de poule naar de finale-

ronde op 12 mei 2001. In de pou-

lewedstrijden, die in januari en

maart plaatsvonden, hadden de

dames twee keer verloren van het

combinatieteam 'Kleinhuis'/ Zut-

phen - 'Robs Sport'/Winterswijk.

De dames stonden daardoor op de

fmaledag in de halve finale tegen

'Hartman' (Almelo) de winnaar

van de andere poule uit de voor-

ronde.

'Hartman' (Almelo) werd door de

Achterhoekse dames van judo-

school Leo Buitink met 3-2 ver-

Het dames jeugdteam

slagen en door deze zege stonden

ook de dames in de finale!

De andere halve finale werd

gewonnen door 'Kleinhuis'/'Robs

Sport'; zij versloegen het com-

binatieteam 'Hofte' (Enschede)/

'Hantei'/(Oldenzaal).

Alle finales werden in een soort

'Arena' gespeeld, op één centrale

mat omgeven door tribunes met

daarboven zéér professionele

spotlampen moesten de judoka's

één voor één de mat op.

Opnieuw een Gelderse finale en

ditmaal zelfs een streekderby;

wederom stonden de dames tegen

het combinatieteam van 'Klein-

huis'/'Robs Sport' en na verlies in

alle overige confrontaties werd

het een zinderende finale met

prachtige judopunten en een be-

slissende wedstrijd, die in de laat-

ste tien seconden eindigde met

een gelijk spel.

De wedstrijd die gelijk eindigde,

moest nu worden overgespeeld.

Kirsten Nales, pas twee jaar op

judo en dochter van oud Neder-

lands Judokampioene Maria Na-

les-Nijland, kon nu de beslissing

brengen. Koel en beheerst als een

echte toekomstige kampioene won

ze de partij en ditmaal zelfs met

overmacht.

De dames van judoleraar Leo Bui-

tink mogen zich nu een jaar lang

kampioen van Oost Nederland

noemen. (Alle vooraf bedachte

aanvals- en overnametechnieken

bleken goed te werken.)

In het dames jeugdkampioens-

team stonden:

- 28 kg Martine Uiterweerd uit

Hengelo Gld. en Carmen Nales

uit Rietmolen

- 33 kg Leonie Schieven uit

Hengelo Gld. en Lisa Rondeel

uit Hengelo Gld.

- 38 kg Anne Evers uit Borculo

- 44 kg Kirsten Nales

uit Rietmolen

-l- 44 kg Lotte Jansen

uit Hengelo Gld.

•••••̂

Achilles viert 75-jarig jubilieum met een receptie op 26 mei

In een sterk veranderende tijd,

waarbij het aanbod aan vertier

voor de jeugd heel groot is, be-

wijst een gymnastiekvereniging

als 'Achilles' door de jaren heen

haar belangrijke rol in het bewe-

gingsonderwijs.

Vooral nu, waar de computer met

zijn internet en spelletjes een

grote uitdaging vormt voor jonge

mensen, is het extra belangrijk

om te blijven bewegen en te spor-

ten.

'Achilles' zet zich inmiddels al 75

jaar in om ervoor te zorgen, dat

op een plezierige manier aan be-

wegingsonderwijs wordt gedaan.

Dit onder leiding van enthousias-

te medewerkers, met hulp van

jonge meisjes, die een assistent-

opleiding hebben gevolgd.

De vereniging telt zo'n 250 leden

in de leeftijd van 3 tot 80 jaar,

waaruit blijkt, dat niet alleen

door de jeugd gesport kan wor-

den, maar ook de wat ouderen in

groepsverband de spieren los kun-

nen houden. De jaarlijkse uitvoe-

ringen in de sporthal.waaraan

ook de allerjongsten hun mede-

werking verlenen, zijn altijd weer

een hoogtepunt in het gymnas-

tiekgebeuren.

Toch blijkt, dat de belangstelling

voor 'de gymnastiek' langzaam

afneemt en vooral is dat te mer-

ken aan het bestuur. Momenteel

is er geen voorzitter en geen se-

cretaris en voor zo'n grote, tot nu

toe goed lopende vereniging is

dat heel moeilijk. Mevr. N. Besse-

link probeert dan ook de vereni-

ging bij elkaar te houden en doet

een dringende oproep aan belang-

stellenden om zich aan te melden

voor een functie in het bestuur.

Op 26 mei a.s. van 15.00 uur tot

17.00 uur houdt 'Achilles' bij Lan-

geler een receptie ter ere van

haar 75-jarig bestaan.

Het zou een extra tintje aan dit

feest geven wanneer op die dag

een volledig bestuur zou kunnen

worden gepresenteerd.

'De Reclame' wenst 'Achilles' nog

een goede en sportieve toekomst

toe met inzet van vele vrijwilli-

gers.

Op de foto rechts:
De kleutergroep van 'Achilles' met

gymjuffrouw Berna Lebbink en
assistente Marloes Zielhorst
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Manifestatie 'Dicht op Zutphen9

Pax E3 kampioen!

Staand v.l.n.r.: Mark Geurtsen, Gerard Geurtsen, Peter Eskes, Mart Noevers,
Frank van der Kamp en Chris Ehrens. Knielend v.l.n.r.: Maarten Ehrens,
Jelle Koers, Mark Lubbers, Jos Meier en Wouter Zweverink.

Woensdag 9 mei was de laatste

wedstrijd van de spannende com-

petitie, waarin de jongens van

Pax E3 net voor bleven op Wol-

versveen.

Kunst en bouwen

Het tentoonstellingenbeleid in
ons project 'Kunst en Bouwen'
is er op gericht dat de volgende
in contrast staat met de vorige.
Maar wel zo dat er telkens, op
de één of andere manier, een
link met het bouwen gemaakt
kan worden.
Dit is bij het werk van Jan Bag-
gen niet zo moeilijk. Als impres-
sionist en IJsselschilder heeft hij
bekendheid verworven. Ook zijn
strips in het 'Gelders Dagblad'
over de schoonheid van de ker-
ken, de architectuur en het
landschap in het Gelderse zal
menigeen zich nog goed kunnen
heugen. Dus architectuur is dan
ook één van de inspiratiebron-
nen van deze Zutphense kunste-
naar.

In een fijnzinnige kleurgeving en

penseelvoering weet hij de sfeer

van statige oude gebouwen goed

te bewaren. Dat geldt ook voor

het zo typische IJssellandschap,

waarin hij soms urenlang baggert

om de juiste atmosfeer te proeven

en schetsen te maken.

Door de vlotheid van de rietpen-

techniek weet hij daar dan ook

nog een zekere expressie aan toe

te voegen.

Jan Baggen werd in 1952 in Zut-

phen geboren. Hij studeerde gra-

fisch ontwerpen aan de 'Academie

Voor Beeldende Kunsten' in Arn-

hem. Naast zijn werk als graficus

is hij blijven tekenen en aquarel-

leren.Tijdens dat plein-air werken

gebruikt hij het water uit de IJs-

sel als medium en het daar voor-

komende riet voor zijn pennen.

Janny Pol is beeldhouwster, twee-

de exposante en tevens impressio-

niste. Daarin zit een overeen-

Zoals gebruikelijk kregen de trai-

ners een bloemetje en de boys een

rondrit door Hengelo op de platte

wagen, getrokken door een stoere

Unimog.

komst met de stijl van werken

van de aquarellist.

De mens in zijn eigen leefomge-

ving is haar inspiratiebron. Ook

dieren en planten in relatie tot

die mens boeien haar enorm. Al

deze onderwerpen worden ruim-

telijk uitgewerkt. Ondanks de

speelse opzet van haar figuren,

ademen zij vlotheid, spanning,

emotie en betrokkenheid.

Janny Pol werd in 1939 in Waar-

der geboren. Sinds een lange tijd

woont en werkt zij in Nunspeet.

In 1980 begon zij te experimente-

ren in klei. Zij ontwikkelde zich

hierin en zocht naar nieuwe mo-

gelijkheden van andere materia-

len. Ze ging in hout, was en brons

werken.

Aanvankelijk volgde zij lessen bij

Linda Verkaik. Deze stimuleerde

haar enorm. Na enige tijd bleek

dit niet voldoende. Om meer ken-

nis van de materialen en de tech-

nieken te krijgen, ging zij naar de

Vrije Academie in Nunspeet. Dat

heeft zij acht jaar gedaan. In die

periode heeft zij zich goed kunnen

bekwamen.

De expressie van vooral menselij-

ke gestalten en houdingen zijn als

lijnen in de ruimte. Vol van inge-

houden spanning en dynamiek.

Evenals Jan Baggen heeft ook

zij een indrukwekkende lijst van

tentoonstellingen op haar naam

staan.

De tentoonstelling met aquarellen

en rietpentekeningen van Jan

Baggen en bronzen beelden van

Janny Pol is tot 6 juli 2001 tij-

dens werkdagen en op kantoortij-

den te bezichtigen bij Architec-

tenbureau Alfonso Wolbert, Ro-

zenstraat 16 in Hengelo Gld.

Van hemelvaartsdag tot en met

tweede pinksterdag (woensdag

23 mei t/m maandag 4 juni 2001)

vindt in Zutphen de manifestatie

'Dicht op Zutphen' plaats, de heer

B. van Osch, wethouder van

kunstzaken zal op 23 mei om

17.00 uur, de dag voor Hemel-

vaart, de opening verrichten door

de eerste Prent van Zutphen te

onthullen.

De prent is gemaakt door Vincent

van Ojen, een bekend, grafisch

kunstenaar, van wie o.a. het Hen-

riëtte Polakmuseum werk in de

collectie heeft.

's Avonds vindt in de Burgerzaal

een concert plaats met Frank

Fahner, piano; Anja Koldenhof,

zang en Marieke Verkruisen, kla-

rinet. Zij spelen werk van Fauré,

Poulenc en de Falla. Fahner en

Koldenhof treden ook op tijdens

de opening van de manifestatie.

De grafiektentoonstelling in de

Burgerzal met o.a. werk van Vin-

cent van Ojen duurt tot en met 4

juni. Op de Schupstoel wordt voor

de duur van een jaar het werk

van Jan Ros geplaatst dat tijdens

de Try-Out in maquettevorm te

zien was.

Op tweede pinksterdag treden

dichters op in een aantal fraaie

kelders en op twee andere loca-

ties. O.a. de kelders van de Wijn-

huistoren en de modezaak Boga

gaan gebruikt worden voor het

dichtersevenement.

Ter gelegenheid van deze dag

wordt een bundeltje met de voor-

gedragen gedichten uitgegeven.

Twee dichters hebben speciaal

voor deze manifestatie een ge-

dicht over Zutphen geschreven.

De volgende dichters verlenen

medewerking aan de manifesta-

tie: H.C. ten Berge, Tonnus Oos-

terhof, Piet Gerbrandy, Hanz

Mirck, Mustafa Stitou, Albertina

Soepboer, Anne Vegter, Hagar

Peeters en Ingmar Heytze.

Reserveringen voor het concert

en voorverkoop van kaartjes en

passe-partouts voor het dichters-

evenement kunnen gedaan wor-

den bij boekhandel Hautvast &

Nuis, Lange Hofstraat 11.

Achterhoeks Museum 1940-

1945' op TV Gelderland

Woensdag 9 mei was er een TV-

ploeg van Omroep Gelderland op

bezoek in het 'Achterhoeks Mu-

seum 1940-1945'.

Angelique Kruger interviewde

Jean Kreunen en was buitenge-

woon geïnteresseerd in de bevlo-

genheid waarmee het museum er

is gekomen. Ook werd een oproep

gedaan om de spullen uit de pe-

riode 1933-1945, het liefst met

het verhaal van de huidige eige-

naar erbij, veilig te stellen voor

de toekomst.

De opnamen zullen na montage te

zien zijn bij TV Gelderland op

maandag 28 mei a.s. vanaf 18.00

uur en worden dan ieder uur her-

haald. Het programma heet 'Kru-

ger's Aanbod'.

Het museum is dagelijks open van

woensdag tot en met zondagmid-

dag van 13.00 tot 17.00 uur.

'Remigius zingt9

Op zondagavond 27 mei 2001, is

er een samenzang onder de naam

'Remigius zingt' in de Remigius-

kerk te Hengelo Gld. De aanvang

is om 19.30 uur.

Het thema is 'verlangen'. Er wor-

den weer allerlei liederen gezon-

gen: Psalmen, Gezangen, Opwek-

king en Joh. de Heer. Zo is er voor

elk wat wils.

Graag tot ziens.

Inlichtingen: E. Wentink,

tel. (0575)462104

Feestelijke opening van autobedrijf Melgers

Zaterdag 2 juni open dag met veel activiteiten

Zaterdag 2 juni a.s wordt auto-
bedrijf Melgers officieel ge-
opend. Vanaf l januari 2001
hebben Theo en Vincent Mel-
gers het voormalige autobedrijf
Wieggers overgenomen. Auto-
bedrijf Melgers is een autobe-
drijf voor zowel nieuwe als ge-
bruikte auto's en is lid van de
BOVAG.

U kunt bij autobedrijf Melgers

ook terecht voor inbouw van; een

autoradio, een autotelefoon,

alarm of autonavigatie. Is de auto

voor een onderhoudsbeurt in de

garage, dan wordt een gratis

leenauto ter beschikking gesteld.

Er is 24 uur per dag gelegenheid

om te tanken. De wasserette is

geopend tot 12 uur 's nachts. Ook

voor schadeherstel van auto's en

ruitreparaties is autobedrijf Mel-

gers een prima adres. Theo en

Vincent vinden het belangrijk

klanten niet alleen een deskundig

advies te geven, maar ook service

en klantvriendelijkheid staan

hoog bij hun in het vaandel.

U kunt zaterdag 2 juni met Theo

en Vincent kennis te maken en

het bedrijf bezichtigen. Er zijn

verschillende nieuwe showmodel-

len te zien er zijn diverse stands

aanwezig met info over o.a. ban-

den, velgen en accessoires.

De broers kijken met een voldaan

gevoel terug op de afgelopen

maanden. 'Wij zijn blij dat de

overname voorspoedig is verlopen

en dat de klanten van autobedrijf

Wieggers ook in ons vertrouwen

hebben.'

U zult de naam van autobedrijf

Melgers ook nog op een andere

manier tegenkomen, ze zijn name-

lijk shirtsponsor van het tweede

voetbalelftal van S.V. Steenderen

geworden.

Zaterdag 2 juni bent u van harte

welkom van 10.00 tot 18.00 uur.

Om 12.00 uur zal de officiële ope-

ning plaatsvinden door middel van

een spectaculaire openingsact.

•̂ ••••••••«•«••w^̂
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bar discotheek

'De Zwaan9

Trendsetter

Bruin café

Grieks-Romeins terras

Flitsende discotheek

Grill-resto 'Smikkel-corner'

net

Café 'de Zwaan
organiseert i.s.m.

Schutterij E.M.M.
in het kader van de 50-jarige heroprichting

van de E.M.M. een

Tuinfeest
op donderdag 24 mei 'hemelvaartsdag9

vanaf 16.00 uur zijn optredens van

Vet Leg' en 'Dogz'
Entree gratis

Discotheek vanaf 21.00 uur geopend

Café Heezen
Marktplein 5, Steenderen

Tel. (0575)45 12 04

Woensdag 23 mei

Oxx-Band
(cd-presentatie)

aanvang 21.00 uur

Zondag 22 juli

Marktpop

Eddie de Gi
D'n Draejer Velswijk

Hemelvaartsdag 24 mei a.&.
in de gezelligste kroeg van de Velswijk

D'n Draejere Disconight
'Kaap your body moving'

DJ's: Martino Seat & El Puta 13irtraguena

The best 'R&D' hits from: 197O t/m 2OO1

Aanvang 2O.OO uur, entree gratis

Po n't miss it, b<5 thereü!

Eddie de Gier d'n Draejer Velswijk: (0314) 64 14 50 of 06-53362230

Hebt u ook nog niet dat lentegevoel,
wij verlangen al naar de zon en hebben

Daarom organiseren wij op

zaterdag 26 mei
een gezellige markt met allerlei leuke

nevenactiviteiten. Dit alles is aan de

Rijksstraatweg voor de winkel van

Kok Bloemenservice te Warnsveld.

De markt is van 10.00 uur tot 16.30 uur.

Met onder andere:

• eenjarige bloemen
• een stand van KMTP
• demonstraties bloemschikken
• een leuke kinderworkshop
• diverse terrasaankledingen met

potten, metaalproducten etc.
• een imker
• diverse kuip-, vaste- en klimplanten

/C\)/C
Rijksstraatweg 64-68, 7231 AH Warnsveld

Tel.(0575)522704

Grand café

Op hemelvaartsdag
presenteren wij:

Hengelo's Eerste
Rock and Roll band

The Hurricanes
aanvang 21.00 uur

Onze keuken is op hemelvaartsdag
vanaf 19.00 uur gesloten.

> Spalstraat 44 - 7255 AD Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 37 78. .

NEGEN

MILJOEN

MOBIELE

TELEFOONS

EN TOCH

KRIJGEN

SOMMIGE MENSEN

GEEN CONTACT

Giro 37Q71
w w w . l e g e r d e s h e i l s . n l
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