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Na drie generaties stopt firma Besselink

Het pand van de firma Besselink in de huidige situatie

Op l juli 2001 is het dan zover:
na drie generaties Besselink

houdt de firma op te bestaan. In

1899 is Opa Besselink begon-

nen in het pand hoek Bannink-

straat/Raadhuisstraat. Hij ves-

tigde aan de kant van de Ban-

ninkstraat een smederij. Op de

hoek van het pand was een klei-

ne winkel en daar werden ge-

reedschappen en huishoudelijke

artikelen verkocht. Ook werkte

Opa nog enige tijd bij Reesink

in Zutphen op kantoor, waar hij

iedere dag lopend naar toe ging!

Daarnaast was hij ook nog kas-
sier bij de Boerenleenbank. In het
pand was ook een café aan de
kant van de Raadhuisstraat.
Opoe was de caféhoudster van
café 'De Klok'. Hun zoon , Hen-
drik Besselink nam de zaak in
1928 over en begon in de smede-
rij een electrisch installatiebedrijf

en rijwielhandel. Hij ging samen
met de knecht in die tijd naar de
klanten, waarbij al het materiaal
zoals ijzeren buizen en rollen ka-
bels per fiets werd vervoerd. In
1956 werd het café bij aan de
winkel getrokken.
Hoewel ze ervan droomde onder-
wijzeres te worden, werd in 1953
dochter Ria in de zaak gehaald.
In die tijd werd er nog weinig re-
kening gehouden met de dromen
van kinderen.
Ook zoon Jan werd elektricien en
kwam in 1955 in de zaak en nam
de intallatie-afdeling voor zijn re-
kening.
In 1967 kwam de vrouw van Jan,
Netty, ook bij in de zaak.

Samen hebben zij zich volledig in-
gezet om het bedrijf te maken tot
wat het nu is. Ze hebbben in deze
periode vele veranderingen mee-
gemaakt betreffende electrische

huishoudelijke apparaten, enz.
Ria vertelt, dat ze zelfs in de tijd
van de jaarwisseling 'koekenij-
zers' hebben verhuurd voor een
kwartje per uur. Deze apparaten
werden in die tijd te duur gevon-
den voor aanschaf, dus werden ze
gehuurd. Hiervoor was altijd heel
veel belangstelling.
Acht-urige werkdagen kende de
familie niet. Als de winkel dicht
was, moest er nog tijd en energie
gestoken worden in: inkoop
boekhouding - etalages maken,
enz.
De familie heeft er drie generaties
met inzet en plezier gewerkt,
maar de vierde generatie heeft
andere toekomstplannen, zodat er
geen opvolging is. En ook voor de
hardwerkende familie Besselink
is nu de tijd gekomen om te genie-
ten van hun welverdiende rust.
De Hengeloërs zullen de firma
Besselink missen.

'De Keiaosers'

In 1992 was er een groep en-

thousiaste fietsers in de Keijen-

borg, die eens om zich heen

keek en zich afvroeg of er ook

meer mensen zouden zijn, die

zo'n plezier in fietsen hadden

als zij. Ja, die waren er.

Dus werd er besloten om samen
een club te vormen. Eerst maar
eens kijken hoe het zou gaan.
Zo'n 20 leden gingen vol goede
moed van start en er werd afge-
sproken, dat er een jaar zou wor-
den 'proefgedraaid' Na dat jaar
bleek, dat het enthousiasme nog
steeds even groot was, dus werd
officieel op l juni 1993 de wieler-
toerclub 'De Keiaosers' opgericht.
Er kwam een bestuur en er werd
een kledingsponsor gevonden. De
vereniging werd lid van de Neder-
landse Toer Fiets Unie, waarvan
ze iedere twee maanden een ma-
gazine ontvangen en waarin alle
fietsevenementen in Nederland
worden gemeld en andere leuke
fietsartikelen te lezen zijn.

Twee keer in de week wordt er
zelf een rondje uitgezet, een keer
in het weekend, een keer door de
week. Eens per maand wordt er
ergens anders in binnen- of bui-
tenlandland meegedaan met toch-
ten. Er worden dan tochten gere-
den van 80 tot 200 km.

De vereniging, met inmiddels 35
leden, loopt nog steeds als een
trein en heeft totaal geen behoef-
te aan een eigen onderkomen,
want bij Café 'Winkelman' in Ke-
ijenborg zijn ze altijd welkom.

Moet er vergaderd worden dan
kun je altijd terecht in de zaal.
De leden van 'De Keiaosers' zijn
stuk voor stuk enthousiaste fiet-
sers, waarbij niet alleen wordt
geraced, maar ook wordt genoten
van de omgeving. He.t motto van
de vereniging is dan ook gezellig-
heid en saamhorigheid. Op veilig-
heid wordt goed toegezien.

Ieder jaar wordt door 'De Keiao-
sers' op tweede pinksterdag de
'Omloop van de Graafschap' geor-
ganiseerd, met afstanden van 25
tot 110 km, waaraan iedereen
kan deelnemen en waar zo'n 600
tot 700 mensen op afkomen. Ook
kinderen kunnen zich voor de kor-
tere afstanden laten inschrijven.

Voor deze tocht kan er dit jaar op
twee plaatsen worden ingeschre-
ven, natuurlijk bij Café 'Winkel-
man' in Keijenborg, maar ook bij
'Het Onland' in Doetinchem van
9.30 tot 13.30 uur.

Er zijn nieuwe routes uitgezet en
aan de tocht is een foto-puzzel-
wedstrijd verbonden. Op pagina 7
en 8 van deze 'Reclame' vind u
de foto's, bewaar deze krant dus
en neem hem mee.

Bij de inschrijving krijgt u de rou-
tebeschrijving erbij en de oplos-
sing kan bij terugkomst ingele-
verd worden, waarna prijswin-
naars bericht krijgen.

De Keiaosers hopen, dat er veel
mensen zullen genieten van de
door hen uitgezette tocht.

(advertentie)

GROTE VOORRAAD
LICHT BESCHADIGDE DEUREN

+ UITLOPENDE MODELLEN

Het winkelpand rond 2908 De situatie rond 1949

GAANDEREN
Slak weg 10, • (0315) 326 111

Industrieterrein'Akkermansweide'

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

Zon- en maandag gesloten.



dienstmededelingen
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

«KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 3 juni, 1e pinksterdag, 10.00 uur,

ds. A.B. Elbert/ds. C. Ferrari, Belijdenis, cantorij
- Maandag 4 juni, 2e pinksterdag, 10.00 uur,

ds. J.H. Koerts, Drachten
Goede Herder Kapel
- Zondag 3 juni, 1e pinksterdag, 10.15 uur,

ds. J. Weernekers, Varsseveld
Verzorgingscentrum 'De Bleijke'
- Maandag 4 juni, 10.00 uur, Woord- en

Communieviering van de R.K. Kerk Hengelo Gld.
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Zondag 3 juni, 10.30 uur,

Mevr. J. van der Wijk-Janmaat, Dinxperlo
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 31 mei, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)
- Zaterdag 2 juni, 19.00 uur, Eucharistieviering
- Zondag 3 juni Pinksteren, 10.00 uur,

Woord- en Communieviering
- Maandag 4 juni Pinksteren, 10.00 uur,

Woord- en Communieviering op 'de Bleijke'
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

ü 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 1 juni - Maandag 4 juni (Pinksteren):
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262, Koldeweiweg 6
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.

- Dinsdag 5 juni, dr. Koning, tel. (0575) 461266
- Woensdag 6 juni, dr. v/d Beek, tel. 06-53738359
- Donderdag 7 juni, dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 4622 62
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. wol web. 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.

ü 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.

a 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) 4623 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) 451659 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 IJsselstreek)
- 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)

m 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) 441942
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 Gids.

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.

GRASMAAIEN ZONDER AFVAL?
DAT KAN MET DE TORO WHEELHORSE® RECYCLER®

Verlies gewicht in centimeters met
behoud van energie. Dat kan met

Herbalife! Bel voor informatie:
Annie Haaring, tel. (0575) 467381

Gevraagd: hulp in de huishouding

voor l x per week
Inlichtingen tel. (0575) 46 53 95

Heb jij al een sponsor surf naar
www.megasponsor.f2s.com

of bel met (0575) 463658

Herbalife!
wilt u uw gewicht gaan beheer-
sen en wilt u toch uw normale
warme maaltijd niet missen.

Dat kan met de producten van

HERBALIFE

Bel voor informatie:
Bianca

te Vcldhuis-Greven
tel. (0575)464882

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

• UNIEK EN GEPATENTEERD MAAISYSTEEM

• GEEN AFVAL OPRUIMEN EN GEEN GESJOUW

MET GRASVANGERS

• 40% TIJDSBESPARING

• NATUURLIJKE BEMESTING

EN MILIEUVRIENDELIJK

• EEN KEURIG VERZORGD EN OPGERUIMD

GAZON ZONDER GEBRUIK TE MAKEN VAN

EEN GRASVANGER

GRU5 tuin en parkmachines
Velswijkweg 2.7021 LM Zelhem

(0314) 6416 61

Toro Wheel Horse
tractoren zijn in
vele uitvoeringen
leverbaar.
Met een maaibreed-
te vanaf 76 cm tot
en met 157 cm. Er is
keuze uit motoren
vanaf 8 pk tot en
met 23 pk waterge-
koelde dieselmotor.
Daarnaast is er keuze
uit een ruim scala
van werktuigen die u
veel werk uit handen
zullen nemen, zoals
transport, kunstmest
strooien, beluchten,
ontvilten, walsen,
frezen, grondbewer-
king, vegen etc.

TORO

Wheel Horse

Zaterdag 2 juni 10.00 -17.00 uur PINKSTERSHOW



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

onze zoon en ons broertje

Mick
Ruud Bertjan

Geboren 16 mei 2001.

Ik ben 5286 gram en 58 cm lang.

Rudi, Elise, Iris en Lynn Wiendels-Hermans

Raadhuisstraat 27

7255BLHengeloGld.

Tel.(0575)462547

Op donderdag 7 juni 2001 zijn wij

Gerrit C root Roessink
&

Gerrie Groot Roessink-Klein Sessink

50 jaar getrouwd.

Dankbaaren blij hopen wij dit samen te vieren met

onze kinderen, kleinkinderen, familieen vrienden.

Gelegenheid tot feliciteren 's middags

van 1 5.00 uurtot 16.30 uur inzaai 'Den Bremer'

Z.E.weg37teToldijk.

Juni 2001,'t Spittaal

Broekstraat 2a, 7223 KK Baak

Verhaal over 'Mozes' kunstzinnig uitgebeeld

Musical 'Anders dan de nacht
9
 vol inspiratie en emotie

1951 2001

Op 8 juni 2001 hopen wij met onze kinderen en

kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk te vieren.

Wij willen deze dag beginnen met een dankdienst

om 1 3.30uurindeRemigiuskerkteHengeloGld.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in

party-restaurant 'de Smid' in Keijenborg.

Bernarden Gerritje Luesink

Wilhelminalaan 1,72550e Hengelo Cld.

Graag willen wij een ieder hartelijk dankzeggen

voor zijn/haar persoonlijke en/of schriftelijke

gelukswensen ter gelegenheid van de viering van

ons 40-jarig huwelijksfeest op 19 mei jl.

Mede daardoor is deze dag onvergetelijk geworden.

Hendrik en Dinie Groot Roessink

Varsselseweg 6, 7255 NN Hengelo Gld.

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

Maanden van voorbereiding gin-
gen eraan vooraf. Eindelijk was
het zover, dat op 18, 19 en 20
mei de musical 'Anders dan de
nacht' kon worden opgevoerd in
gemeentecentrum 'Ons Huis', aan
de Beukenlaan te Hengelo Gld.
De grote zaal was voor deze ge-
legenheid omgebouwd tot een
echt klein-kunst-theater. Daarbij
gevoegd een goede afstemming
van decor, geluid en belichting en
de juiste sfeer was geschapen.
Zowel regisseur Tine Keizer als
dirigent Gerrit Wolsink waren
meer dan tevreden over de gele-
verde prestaties op het podium.
Tot het succes droegen ook een
goed doordachte grime en fraaie
kleding bij.
Een eeuwenoud verhaal te plaat-
sen in de context van de huidige
tijd is zeer waardevol en actueel.
De boodschap die er van uitgaat,
doet ons te beseffen dat er nog
steeds mensen, waar ter wereld
ook, op de vlucht zijn en aan-
dacht vragen.

De musical laat zien hoe Mozes
tracht, nadat hij gevlucht is uit
Egypte, z'n voorgaande leven
voor de geest te halen en dat op
schrift te stellen. Zo ziet men de
oude Mozes, uitgebeeld door Bart
Elbert, als schrijver en de jonge
Mozes en de middel-oudste Mo-
zes, resp. vertolkt door Maarten
Koning en Stef Disbergen, in het-
zelfde decor in Egypte.
Mozes die door een Egyptische
Prins uit het water van de Nijl

Zo ziet men de oude Mozes in het midden, uitgebeeld door Bart Elbert, als
schrijver en de jonge Mozes (rechts) en de middel-oudste Mozes (links), resp.
vertolkt door Maarten Koning en Stef Disbergen.

wordt gehaald, verborgen in een
rieten mandje, groeit voorbeeldig
op aan het Egyptische Hof. Tot-
dat Mozes op latere leeftijd ont-
dekt, dat hij behoort tot het volk
van de Hebreeën en zich dan
keert tegen de onderdrukkers, de
Egyptenaren. Nadat hij een sla-
vendrijver heeft gedood, besluit
hij te vluchten naar de woestijn
en ontmoet daar Jethro en z'n
schaapskudde.
Daar in de woestijn bij een bran-
dende braamstruik, krijgt hij van
God via engelen de opdracht om
het Hebreeuwse volk uit balling-
schap te geleiden op weg naar
het beloofde land Kanaan.
Het verhaal van de musical ein-

digt indrukwekkend en massaal
met het 'Lied van het volk' (met
alle acteurs, zangers en musici
tegelijk op het podium-).

De laatste strofen daarvan luid-
den als volgt:
Eenmaal zullen de wolken wijken,
eens krijgt het licht de overhand
Eenmaal zullen de wegen reiken,
naar het vreemde vaderland.
Tevreden en glunderende gezich-
ten bij zowel leiding als medewer-
kenden vóór en achter het podium.
Driemaal een uitverkocht huis en
een meer dan tevreden publiek.
Dat zegt veel. Dat nodigt uit om
door te gaan op de ingeslagen
weg met musical-vertolkingen.

Na 35 jaar afscheid als onderwijzer

Pauselijke onderscheiding voor Jan Idink uit Keijenborg

Van links naar rechts: Ria Idink, Jan Idink en Monseigneur De Kok

Totaal verrast en geëmotioneerd
hoorde meester Jan Idink uit Ke-
ijenborg, tijdens de Vormselvie-
ring in de St. Jan de Doper-kerk,
de mededeling aan dat hem de
Pauselijke onderscheiding 'Pro
Ecclesia et Pontifice' was toege-
kend. Monseigneur De Kok speld-
de hem de versierselen op in de
dienst van zaterdagavond 19 mei
en reikte hem daarna de bijbeho-
rende oorkonde uit. Jan Idink
begon in 1966 als onderwijzer op
de St. Bernardusschool te Keijen-
borg. Al die jaren tot nu heeft hij
de hoogste groep (de schoolverla-
ters) voorbereid op het H. Vorm-
sel, zowel inhoudelijk als de bege-
leiding, met muziek en zang tij-

dens de vieringen. Muzikaal is
meester Jan Idink op meerdere
fronten actief geweest. Zo nam
hij in 1969 de leiding over van
het kinderkoor van wijlen Ber-
nard Hoenderboom. De intentie
was en bleef om kinderen te bin-
den aan liturgie. Jan Idink vrees-
de, dat eventuele schoolverlaters
verloren zouden gaan voor zang
en liturgie.
Dat inspireerde hem om tezamen
met enkele anderen in 1971 het
jeugdkoor 'de Keirakkertjes' op te
richten en hij nam meteen de lei-
ding op zich. Tijdens de open-
luchtmis (juni 1984) droeg hij de
leiding over aan Gerrit Wolsink,
die al geruime tijd als organist bij

het jeugdkoor fungeerde.
Het koor 'de Keirakkertjes' on-
derging in de loop der jaren een
naamswijziging, nl. in 'Keirak-
kers' en sinds het jaar 2000 heet
het jeugdkoor 'Rejoice'.
Ook buiten Keijenborg was en is
Jan Idink actief. Zo was hij een
aantal jaren verbonden als zan-
ger aan het kinderkoor van de pa-
rochie 'St. Augustinus' in Gaan-
deren en als dirigent van het kin-
derkoor van de parochie 'St. We-
renfridus' in Westervoort. Al ruim
twaalf jaar fungeert Jan Idink tot
volle tevredenheid als dirigent
van het parochiekoor van de St.
Willibrorduskerk in Hengelo Gld.
Jan Idink en zijn vrouw Ria moch-
ten, na afloop van de Vormselvie-
ring en in de dagen direct daarna,
tal van goede wensen in ontvangst
nemen. Schoolmeester Jan Idink
is blij, dat hij het nu wat rustiger
aan mag doen; hij kan terug zien
op een inhoudsvolle baan als on-
derwijzer te Keijenborg.
Om nog een klein beetje de band
met de 'St. Bernardusschool' te
blijven onderhouden, heeft hij toe-
gezegd de begeleiding van de
E.H.B.O.-lessen voort te zetten.
Op 12 juli 2001, bij de beëindi-
ging van het schooljaar, wordt
officieel afscheid genomen van
meester Jan Idink.
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Kuipers

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

2 mooie

kroppen sla 1.98

18 zoete mandarijnen

zonder pit 5.98

Zaterdag in Hengelo Gld.:
Gratis* Ruit Repareren

It lUN GRAVER

Let op de gele tent van Automark

Zaterdag 2 juni kunt u terecht op de parkeer-

plaats van het marktterrein in Hengelo Gld. en

wel van 9.00 tot 16.00 uur.

Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. N.B.: Kenteken

Graveren kost ƒ 25,- per auto. Voor ƒ 10,- extra kunt u een

speciale reflectielaag over de gravures laten aanbrengen,

waardoor de gravures 's avonds en bij regen goed dicht zicht-

baar blijven. Graveren helpt tegen diefstal: wil een dief een

gestolen auto verkopen, dan moet hij alle ruiten met het oude

nummer vervangen!

Ster in voorruit: meer dan
50% kans op doorscheuren!

Hitte en kou geven grote inspanningen op het glas. Beschadi-

gingen (sterretjes, kleine barstjes) in de voorruit lopen daar-

door een flinke kans tot een grote barst uit te groeien. Volgens

technisch onderzoek zelfs meer dan 50% kans. Dit kan onvei-

ligheid en afkeuring bij de APK tot gevolg hebben. U kunt dit

voorkomen door de voorruit door middel van harsinjectie te

laten repareren.

Tijdige reparatie voorkomt een dure (eigen risico!) en tijdroven-

de vervanging van uw voorruit! Uw ruit op vakantie laten ver-

vangen is lastig en de afwikkeling met verzekeraars (buiten-

land!) ingewikkelder!

*Reparatie van een sterretje/breukje in de voorruit door mid-

del van harsreparatie is daarom voor WA-Plus, Casco en All-

Risk verzekerden zonder kosten. Reparatie is namelijk veel

goedkoper dan vervangen! De rekening gaat rechtstreeks naar

uw verzekeraar. U heeft geen eigen risico en u heeft geen no-

claim verlies. U moet voor de juiste verzekeringsgegevens bij

reparatie wel uw laatste groene kaart meenemen. Let op: deze

aanbieding geldt niet voor verzekerden van Centraal Beheer.

Bent u verzekerd bij een van de andere verzekeraars dan bent

u welkom bij de Mobiele Service van Automark. Specialisten in

harsreparaties. Meldt u zich bij aankomst direct voor een gra-

tis voorruitinspectie: u krijgt ter plekke een vrijblijvend en des-

kundig advies.

('Reflectielaag', 'Automark', het 'Stop'logo, de kleur geel, de 'vorm tent'
en 'Safe Sight' zijn gedeponeerde merken van Automark-Röst)
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Besselink
Stopt!!!

Binnenkort is het zover!
Alles moet weg!!!

En dus gaan onze

OPHEFFINGSKORTINGEN
verder omhoog!

BESSELINK
Elektra
Wassen - Koelen enz.
Verlichting
Huishoud
Cadeaus

Hoek Raadhuisstraat Banninkstraat - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 12 15

REPARATIE
van alle merken elektrische apparatuur zoals

TV
f
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.

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo ( i l d .
Tel. 0575-461424

De Landelijke Lenzen-adviesweken

6 maanden
lenzen én oogzoi
al vanaf

9iijR yojieei yimi»:

ƒ 199,-.

Als objectief en ervaren RVO contactlensspecialist kiezen

wij bewust voor kwaliteitslenzen van topmerk Bausch & Lomb.

Deze lenzen* zijn nu extra voordelig: het complete

aanpassingstraject verzorgen wij tijdelijk geheel gratis!

Van de allereerste meting tot en met

uw eerste halfjaar-controle al vanaf

En... als uw nieuwe lenzen u na een proefperiode van

2 weken eventueel niet zouden bevallen, brengt u ze gewoon

weer terug en krijgt u het aankoopbedrag retour**.

Dus Niet goed, geld terug!

* maandlenzen ** deze actie is geldig tot en met 16 juni 2001.

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

(rvo)
Spalstraat 27, 7255 AB Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 17 71

Keurmerk voor objectieve opticiens



portnieuws

Triathlon Hengelo Gld. gaat door!

In verband met de MKZ-crisis gaan veel sportevenementen niet

door. Ook voor de organisatoren van de triathlon in Hengelo Gld.

was de MKZ een dilemma. Moeten we nu wel of niet doorgaan met

de organisatie? Op het moment dat die beslissing moest vallen lag

zondag 10 juni 2001 nog ver weg. Wie weet zou Nederland dan

misschien al MKZ vrij zijn? Het besluit werd genomen om toch door

te gaan en mocht de situatie begin juni van dien aard zijn, dat het

niet verantwoord zou zijn het evenement te houden, dan zou de

triathlon alsnog worden geannuleerd.

Op dit moment lijkt het erop, dat de MKZ tot staan is gebracht en

gaat de organisatie ervan uit dat ze op 10 juni alles gereed moeten

hebben om de sporters en hun aanhang te ontvangen.

Performance Rating Achterhoek

Boesveld toont klasse, Smees pechvol

De deelnemers en het publiek, die
afkomstig zijn van een bedrijf
waar evenhoevigen worden ge-
houden, worden verzocht zich af-
doende te ontsmetten.

2001 is het jaar dat voor de
twaalfde keer een triathlon wordt
georganiseerd.

Dit is slechts mogelijk door de
vele enthousiaste vrijwilligers,
waarvan velen ook al voor de
twaalfde keer acte de présence
geven. Ook deelnemers zijn na-
tuurlijk onontbeerlijk en de orga-
nisatie mag zich gelukkig prijzen
dat vele deelnemers de weg naar
Hengelo Gld. weten te vinden.

Zwembadterrein "t Elderink' is
het middelpunt, zodat het evene-
ment voor de sporters en de toe-
schouwers aantrekkelijk is. Voor-
gaande jaren hebben we ervaren
dat dit de sfeer ten goede komt
De wedstrijd in Hengelo Gld. ken-
merkt zich door het mooie en ver-
keersveilige fietsparcours. Het
heeft een lengte van 20 kilometer
en gaat over veel mooie landwe-
gen. Ook het loopparcours is aan-
trekkelijk

Ys trio-triathlon

Ook dit jaar wordt weer een
l
/s trio-triathlon georganiseerd.

Voorgaande jaren was dit een
enorm succes met de deelname

van een groot aantal teams. Deze
wedstrijd kenmerkt zich door de
ontspannen sfeer. Hoewel er 'pro-
fessionele' teams bij zijn, zijn het
overwegend de echte recreanten
die hieraan deelnemen.
Bedrijven, buurten en vrienden
vormen teams, die op een gezelli-
ge manier de strijd met elkaar
aangaan.
Hier geldt echt de Olympische ge-
dachte: 'Meedoen is belangrijker
dan winnen'.

Kampioenschap

Dit jaar heeft evenals vorig jaar
de triathlonvereniging Triathliem'
uit Didam toegezegd haar vereni-
gingskampioenschap in Hengelo
Gld. te zullen houden.

Verder heeft de triathlontrainings-
groep van de athletiekvereniging
'ARGO' uit Doetinchem deze wed-
strijd in haar wedstrijdcircuit op-
genomen.

Aanmelding

Tot 25 mei was het nog mogelijk
zich aan te melden via
www.triathlonweb.nl/triathlon-
hengelo.gld.

Na die datum is slechts op de
wedstrijddag aanmelding moge-
lijk, waarvoor wel extra adminis-
tratiekosten in rekening worden
gebracht.

P.V. Steeds Sneller Hengelo Gld.

Zo vlogen de duiven

Wedvlucht: Lommei 28 april 2001

Aantal duiven 326, afstand 111 km

A.H. Kamperman
R. Koers
G. Kempers

Wedvlucht: Strombeek 5 mei 2001

Aantal duiven 440, afstand 187 km

1. 2. 3. 6. 7. 8. 9.
4.
5. 10.

L. te Stroet
A.H. Kamperman
B. Ankersmit

Wedvlucht: Nivelles 12 mei 2001

Aantal duiven 358, afstand 210 km

1. 2. 5. 6. 9. 10.
3. 4. 8.
7.

L. te Stroet
A.H. Kamperman
V.C.J. van Melis
E. Koers
R. Koers

1. 2. 3. 4. 5. 8.
6.

7.

9.
10.

Dat geluk en pech dicht bij elkaar liggen in een mechanische sport,

bewezen de leden van Performance Racing Achterhoek (PRA) in de

tweede omloop om het Open Nederlands Kampioenschap 250cc, die

zondag plaatsvond op het TT-circuit in Assen.

Boesveld streed op superieure wijze om de koppositie met een dik

verdiende derde plaats; Hans Smees moest zijn Honda met een vast-

loper aan de kant zetten, waardoor Tonny Wassink doorschoot naar

de elfde plaats.

Tijdens de kwalificatietraining
deed met name Boesveld van zich
spreken; hij wist zijn Yamaha in
een opzienbarende rondetijd van
1.27.31 naar een derde startposi-
tie te sturen.
Smees en Wassink hadden moeite
om de juiste afstelling van hun
Honda's te vinden en moesten
zich tevreden stellen met een
twaalfde respectievelijk achttien-
de startplaats. Smees was slecht
te spreken over zijn startplaats
en was vastberaden om met de
start van de wedstrijd veel goed
te maken.

Toen zondagmiddag om 14.15 uur
de rode startlichten uitgingen,
was Boesveld die er als een kogel
vandoor ging en als tweede man
de eerste ('Nationale') bocht in-
dook. Ook Smees maakte veel
goed van zijn twaalfde startposi-
tie en kwam spoedig als achtste
over de Start-Finish denderen,
terwijl Tonny Wassink strijd le-

verde in het middenveld. Dat de
monteurs van Boesveld overuren
hadden gedraaid, bleek toen het
veld bij de tweede doorkomst
werd aangevoerd door de Dremp-
tenaar op zijn Yamaha; het lukt
hem vervolgens zelfs om enige af-
stand van zijn achtervolgers te
nemen.

Pas tegen het eind van de wed-
strijd kwamen v.d. Langemaat
(Aprilia) en Hoogeveen (Yamaha)
opzetten, waardoor het publiek
een zinderende eindstrijd kreeg
voorgeschoteld.
Terwijl de drie koplopers zich met
rondetijden van rond de 1.26 los
reden, kreeg Smees te maken met
mechanische pech.
In de negende ronde gaf zijn
Honda in de Zuid-lus van het cir-
cuit de geest. Smees werd we-
gens een vastloper gedwongen
tot opgeven en zag de belangrijke
ONK-punten aan zijn neus voorbij-
gaan.

Pas in de laatste ronde moest
'Kipje' Boesveld zijn koppositie
afstaan, vanwege een verkeerd
gekozen lijn bij het inhalen van de
achterblijvers, maar met een der-
de podiumplaats kwam er weer
een brede glimlach op zijn gezicht
te voorschijn. Ook Wassink draai-
de het gas tegen het einde van de
wedstrijd nog even flink open en
pakte met een elfde plaats de no-
dige punten.
Terwijl Smees duidelijk baalde,
beklom Boesveld samen met zijn
jonge zoon het podium.

Smees: 'Dit is echt balen! Dat
mijn Honda chronisch snelheid te
kort komt wist ik, maar dan ook
nog een vastloper?! Ik moest in
de bochten constant alles goed-
maken wat ik verloor op het rech-
te stuk. Er moet duidelijk iets ge-
beuren aan de kt^chtbron . . . "

Boesveld: 'Sjonge, jonge wat ging
die Yamaha zeg, ik had nooit ge-
dacht dat ik die Aprilia van v.d.
Lagemaat zolang achter mij kon
houden. Ik baal wel van die ach-
terblijvers, als ik die aan de ande-
re kant was gepasseerd, dan had
ik hier kunnen winnen! Deze wed-
strijd biedt in ieder geval goede
vooruitzichten voor de wedstrijd
in Eemshaven.'

Activiteiten van de ANBO Hengelo/Steen deren

Senioren gaan enthousiast de fabriek in
De MKZ-crisis heeft de afgelopen
maanden al heel wat activiteiten
getorpedeerd. Diverse afspraken
moesten noodzakelijkerwijs onder
voorbehoud gemaakt worden. Ge-
lukkig kon het bezoek van de
ANBO Hengelo/Steenderen aan de
fijnmetaalfabriek 'Goma' in Henge-
lo wel doorgang vinden. Woensdag
16 mei trok een veertigtal senioren
naar de fabriek om een kijkje te
nemen. Een gastvrij onthaal was
hun deel, waarna een rondgang
werd gemaakt door de onverwacht
grote fabriekshallen.
Daar stond menige grote machine
ijverig te stampen. De uitleg erover
was daardoor niet altijd even goed
te volgen, maar een goede algeme-
ne indruk kon men toch wel krij-
gen. Vol bewondering bleef men
ook kijken naar de 'robots'. Zeer
moderne machines die een groot
aantal handelingen geheel geauto-
matiseerd uitvoeren (u kent ze wel
van het TV-spotje van Citroen, de
'Picasso'). Om zo'n machine ge-

plaatst en aan het werk te krijgen,
moet men er op rekenen dat er on-
geveer twee miljoen gulden op tafel
moet komen. We telden in de gau-
wigheid een zestal robots ... Het
gaat de 'Goma' denkelijk niet zo
slecht. Tussenbeide deden enkele
bezoekers de ontdekking dat de
enorm grote en dikke brandveilig-
heidsdeuren - ironisch genoeg -
zijn geleverd door een bedrijf uit
Enschede ...
Een leuk en leerzaam bezoek. Als
de gemeentelijke herindeling een
feit wordt, kunnen de Steenderense
leden van ANBO mettertijd even-
zeer gepast trots zijn op zo'n mo-
dern bedrijf binnen de gemeente.
Een bedrijf waar de Steenderense
bevolking nu al trots op kan zijn
is de 'Aviko'. Daar zullen de senio-
ren in oktober nader mee kunnen
kennismaken. Dan zal tijdens de
bijeenkomst in 'De Seven Steenen'
een bedrijfsfilm getoond worden.
En wellicht schiet er nog een
zakje friet op over!

Koetsentocht

Voor juni staat de jaarlijkse Koet-
sentocht op het programma. Het
is nog niet 100% zeker dat het
door kan gaan, maar de verwach-
tingen zijn zeer positief. Algemeen
verwacht men dat vrij snel een
einde komt aan de beperkende
maatregelen.
En dan wordt het ook voor de
paarden weer eens tijd de benen
flink te strekken. Het is zelfs de
vraag of we ze halverwege de rit
tot stoppen kunnen bewegen,
zodat de deelnemers een pannen-
koekje kunnen verschalken. Het is
elk jaar weer een feestelijk gebeu-
ren.
Zin om mee te gaan? Zeer wel mo-
gelijk als u zich eerst even op-
geeft als lid. Dat kan in Steende-
ren bij:
mevr. Harmsen (0575) 45 12 78,
mevr. Hekkelman (0575) 45 12 81,
mevr. Van Zon (0575) 45 19 34 of
dhr. W de Lange (0575) 45 28 70.

'Hamove' organiseert fietstocht

De sportcommissie van de 'Hamo-
ve' heeft voor zondag 3 juni (eer-
ste Pinksterdag) een fietstocht
uitgezet. De start is tussen 13.00
en 14.00 uur in de Varsselse

molen. De tocht gaat door een
bosrijke omgeving, zodat er wei-
nig last is van wind of eventuele
zon.
Halverwege is er gelegenheid

even te rusten en wat te drinken
of te eten.
Ook in de molen staat de koffie
klaar of als men wat anders wil
wordt daar ook voor gezorgd.
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Zaterdag 2 juni houden wij open huis van 10.00 tot 18.00 uur.

Met om 12.00 uur de officiële opening
met een spectaculaire openingsact!

Diverse activiteiten op deze dag zijn:

bezichtiging

van het
bedrijf

springkussen

voor de

kinderen

diverse

stands met
info over

banden,

velgen,

accessoires
etc.

diverse

nieuwe
showmodellen

een hapje en

een drankje

in de feesttent

autodiagnose-
apparatuur

in werking

Autobedrijf
Melgers

Hoge Wesselink 2, 7221 CJ Steenderen

Tel. (0575) 45 19 74 - Fax (0575) 45 11 89

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

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

Voor de aanbiedingen
zie in de winkel.

Aanbiedingen van de week

Pepersteaks Sstuks f 10,-

Kipfilet Indian mystery, 500 gram ƒ 9.98

Palingworst 100 gram ƒ l, 79

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 13 01

K T U l S B E T G

Hote l Café Restaurant

Partycentrum

Voorgerecht

Gebonden aspergesoep

met room en bosui

of

Salade van gemarineerde asperges
met gerookte zalm

Hoofdgerecht

Asperges met Qeidersche achterham
met een botersaus geserveerd

of

Een duo van iams- en kalfsmedallion

in een zachte rozemarijnsaus

Beide gerechten worden geserveerd met verschillende

verse groenten en aardappelgarnituren.

Nagerecht

Frambozenparfait

chocolade-ijs met vanillesaus

Prijs f 39.50
Reserveren gewenst.

Lunchcafé open van l 2.00 tot 14.00 uur

A la carte Serre-restaurant open van

l 7.00 tot 2 l .00 uur, behalve op maandag.

Dinsdag alleen kleine kaart.

Kruisbcrgscweg 172 7009 B'l' Dociinchcm
Telefoon ( 0 3 1 4 ) 32 41 23 Fax (0314) 36 38 21

Wij hebben alles

voor uw klus!

Ijzersterk in

technisch materiaal!

Hout en Plaat

op maat!

f O U W M A f l t r

DE TOLBRUG

Emmerikseweg 17,
7227 DG Toldijk

Tel. (0575) 45 16 55

Fax (0575) 45 26 79

LEEUWEKEUR
GEBRUIKTE
AUTO'S

introductie Peugeot 307

VOORJMRSSHOW,
Openingstijden: Maandag-Donderdag: 8.00 -18.00 u. Vrijdag: 8.00 • 20.00 u. Zaterdag: 9.00 - 16.00 u.

prolink.nl

Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Internet diensten,
tot in de punten

geregeld.
domeinregiitratie:

éénmalig fl. 95,- plus fl. 30,- per jaar

Voor alle Internet Diensten
• Domeinnaamregistratie

• Site ontwerp, productie en hostmg
• Databasekoppelingen en -management
• Intra- en extranet

• Mail- en webservers
• Cursussen en trainingen

Meer info: www.prolink.nl

Zutphen-Emmerikseweg 127a

7223 DC Baak

Tel: 0575 -441344

STERKE PUNTEN
VAN EEN

LEEUWEKEUR
GEBRUIKTE

AUTO

Altijd 3 maanden BOVAG

plus 9 maanden

aanvullende garantie

•
Altijd gecontroleerd conform

het Peugeot KeurmerK

•
24 uur mobiliteitsgarantie in

binnen- en buitenland

•
Altijd geprepareerd volgens
de Peugeot kwaliteitsnorm

•
14 dagen of 1000 kilometer

omruilgarantie

•

Gegarandeerde kilometerstand
•

Comfortabele regeling voor
een gespreide betaling

PEUGEOT 106 l .5 d 3 drs.

Donkergroen metallic, trekhaak, stuurbekr, centr. vergr, el.r.

PEUGEOT 205 l.4 Géneration 3 drs.

Rood, centr.vergr, el.r,

PEUGEOT 206 I.4 XR 3 drs.

Donkelblauw metallic, 15" lichtmetalen velgen

PEUGEOT 306 l .4 XR 5 drs.'Belfort'

Blauw metallic, trekhaak, centr. vergr, stuurbekr, mistl. voor

PEUGEOT 306 l .4 S 5 drs.

Blauw metallic

PEUGEOT 306 l.9 XRD 5 drs.

Groen, centr. vergr, el.ramen voor, regensensor, mistl. voor

PEUGEOT 406 l .8 I6V ST 4 drs.

Donkergroen metallic, clim.contr, centr.vergr,ABS, el.r, trek.h.

PEUGEOT Expert I.9TD Comfort

Blauw metallic,

77.000 km juni 98 ƒ 22.950,-

80.000 km mrt97 ƒ 14.000,-

17.000 km jan. 00 ƒ 26.950,-

98.000 km juni 96 ƒ 17.950,-

58.000 km. okt.97 ƒ 21.000,-

72.000 km. mrt.98 ƒ 27.950,-

35.000 km nov.99 ƒ 41.000,-

IO l.000 km jan. 99 ƒ 24.250,-ex.

Meer informatie over gebruikte occasions:WWW.PEUGEOT-RIDDERHOF.NL

AUTOBEDRIJF RIDDERHOF
OFFICIEEL PEUGEOT-DEALER

Molenenk 2 - 7255 AX Hengelo Gld.-Tel. (0575) 46 19 47

J E V O E L T J E L E K K E R D E R I N E E N P E U G E O T PEUGEOT

pagina



2e Pinksterdag, 4 juni 2001̂
/—i^~i rkrz—ir* n /^/TÏ Jt _>^TÏ XT/n

Voorwoord:
Op 2e Pinksterdag, 4 juni, wordt al-
weer de 5e Omloop van de Graaf-
schap vanuit Keijenborg verreden.
Voor de 25, 30 en 45 km fietstochten
kunt u van 9.30 tot 13.30 uur ver-
trekken bij café 'Winkelman'. Er is
ook een startpunt bij café 'Het On-
land' in de Wrange bij Doetinchem.
We hebben weer onze uiterste best
gedaan om u de mooiste delen van de
Achterhoek te laten zien. Bij de ge-
zinstochten kan er ook dit jaar weer
deelgenomen worden aan een fotopuz-
zel. Bij de route van 25 km zult u en-

kele foto's missen. Hier wordt echter
rekening mee gehouden.
De uitgepijlde tocht gaat, via rustige
weggetjes en goed berijdbare paden,
richting het Kasteel en de Abdij in de
Slangenburgse bossen.
De 45 km tocht gaat dan via een klei-
ne omweg naar de omgeving van
Varsseveld en komt weer op de geza-
menlijke route bij de koffiestop in de
Wrange. Hierna gaat het verder langs
het stadion van voetbalvereniging
'De Graafschap' en leidt de tocht, via
een mooie weg om Doetinchem heen,

richting de Witte Brink en terug naar
Keijenborg.
De foto's die u voor de puzzeltocht
nodig hebt staan op deze pagina's.
Bewaar dus de krant en neem hem op
2e pinksterdag mee. Na afloop kunt u
de oplossing inleveren. Voor de men-
sen die in Keijenborg starten is dit bij
café 'Winkelman' en voor degenen die
in de Wrange starten is dit bij café
'Het Onland'. De prijswinnaars krijgen
automatisch bericht.

Toerclub Keiaosers

Regelinkstraat 16,
7255 CC Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 38 18
f m (0575) 46 50 88
E-mail:
drukkerijuiterweerd(" planet.nl

i te
d r u k k e r i j

r w e e r d

Kwatiteitsgereedsehap!

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Bannlnkslraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220

De regels:
De opgaven zijn niet moeilijk. Tijdens het uitzetten van
de route zijn een aantal foto's genomen. Deze foto's
zijn hier in willekeurige volgorde afgedrukt. Tijdens de
tocht kunt u opschrijven in welke volgorde de onder-
werpen op de foto's te zien zijn.
Alle onderwerpen bevinden zich zowel aan de rech-

terkant als aan de linkerkant van de weg.

Bijvoorbeeld: ^
nr. l is foto d, nr. 2 is foto h, nr. 3 is foto p etc.

St. Janstraat 3, Keijenborg - Telefoon (0575) 46 12 67

Het juiste adres voor at uw

feesten en partijen met o.a.:

Koude - warme buffetten
Diverse diners
Hapjes buffetten
Barbecue
Koffietafels enz. enz.
Zaal van 25 tot 300 personen
met airconditioning
Gezellige accomodatie en uitstekende keuken.

U bent van harte welkom bij
Herman en Ria Winkelman

Rijwielen, Bromfietsen

Kieftendorp 11,7255 MG

Accessoires

Hengelo Gld.

Helpathome biedt u o.a.

- Deskundig advies bij problemen met uw PC

- Service aan huis of aan de zaak

- Gratis helpdesk

- Verkoop van computers op maat

- Installatie en reparatie van hard- en sotfware

- Internet design en hosting

Helpdesk (0575) 46 50 57 of helpdesk@helpathome.nl

Info (0575) 46 03 61 of info@helpathome.nl

pa&na



Café - Zaal - Petit Restaurant

OHfauwt,"

Bij inlevering
van deze bon

ontvangt uw
ƒ 1,50 korting

op een

kop cappuccino
met appelgebakHET ONLAND'

Anno 1790

Alleen geldig op tweede pinksterdag 4 juni
voor deelnemers van de fietstocht.

Fa. Jansen'
Bleekstraat 1, Hengelo Gld.

Tel. (0575)461360.
m

ROOZEGAARDE
Sport & Mode

SPALSTRAAT 13 - HENGELO GLD

V.O.F. Klompenfabrij

wtëfs*
'De Plattelandswinkel'
Uilenesterstraat lOa, 7256 KD Keijenborg

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

Kwalliteitsklompen,

klompschoenen, laarzen,

werkschoenen, werkkleding,

vrijetijdskleding

regenkleding, souvenirs

Altijd voordeel!

Rabobank
Graafschap-West

VALLE VERZASCA
V.O.F.

Bronkhorsterstraat 9, Keijenborg

Tel. (0575) 46 11 95 • Mob. 06-53182829

AUTXJXJKEMP
St. Janstraat 28, Keijenborg - Tel. (0575) 46 19 77

OBDVAG < in èlle auto's

DEDRIEVETOL
speelgoed en hobby

Spalstraat 29. 72S5 AB Hengelo G. tel. 0575 - 46 38 28

Leer succesvol autorijden!!

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 - Keijenborg - tel. (0575) 46 13 07

C

r̂jM 4 ***" de
^ï^~ ^S

:afe - Speeltuin - Klein-camping
Tevens voor al uw feestjes

Coen Evers
Velswijk- Tel. (0314)641392

'ui hier uw oplossing in!

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Telefoonnr.:

Aantal km:

nr.l is foto: nr.5 is foto: n r. 9 is foto: nr. 13 is foto:

nr.2 is foto: nr.6 is foto: nr. l O is foto: nr.l4 is foto:

nr.3 is foto: n r. 7 is foto: nr.l l is foto: nr. 15 is foto:

nr.4 is foto: nr.8 is foto: nr. 2 is foto: n r. 6 is foto:

g) pagina



column
AUTOVERZEKERING: BLIJFT DE PREMIE WEL BETAALBAAR?

Begin dit jaar zijn de premies

voor autoverzekeringen op-

nieuw verhoogd. En dat zal in

de toekomst nog wel vaker

gaan gebeuren. Winst voor de

verzekeraar? Neen, de voortdu-

rende toename van schade-

claims maakt deze verhoging

noodzakelijk.

Deelname aan het verkeer bete-
kent natuurlijk risico lopen. lede-
re autobezitter is wettelijk ver-
plicht zijn voertuig minimaal
tegen W.A. (Wettelijke Aanspra-
kelijkheid) te verzekeren, en dat
is maar goed ook. Je moet er niet
teveel bij stilstaan wanneer je
aan het verkeer deelneemt, maar
een ongeluk zit in een klein hoek-
je. Jaarlijks zijn in Nederland zo'n
1200 doden en 20.000 gewonden
te betreuren bij verkeersongeval-
len.
Naast verkeersongevallen is ook
autocriminaliteit een groot pro-
bleem voor verzekeraars. Gemid-
deld worden in Nederland per et-
maal 100 auto's gestolen en
wordt er in 1400 auto's ingebro-
ken. Dat laatste komt neer op één
inbraak per minuut!
Cijfers waar je niet vrolijker van
wordt en die verzekeraars grote
zorgen baren.

Wanneer je wat overkomt geeft
het vanzelfsprekend een goed ge-
voel te weten dat je verzekerings-
zaken goed zijn geregeld en scha-
des op een correcte wijze worden
afgehandeld.

Er wordt vaak verondersteld dat
autoverzekeraars goede zaken
doen, maar niets is minder waar.

De afgelopen twee jaar is er in de
autoverzekeringsbranche zelfs
met verlies gedraaid. Meerdere
factoren zijn hiervoor verant-
woordelijk. Het gaat niet alleen
om een forse toename van het
aantal schadeclaims, ook het ge-
middeld bedrag per claim is flink
gestegen. Letselschade blijft de
boventoon voeren, dit wordt mede
veroorzaakt door de steeds stij-
gende kosten in de gezondheids-
zorg.
Ook de cascoschades blijven stij-
gen: 12.600 diefstallen in de eer-
ste helft van 2000 en nog steeds
een grote toename van het aantal
ruitschaden. Door het stimuleren
van diefstalbeveiligingen en het
actief deelnemen aan verkeersvei-
ligheids-campagnes wordt door
de verzekeringsbranche gepro-
beerd de schadelast zoveel moge-
lijk te beperken.

Het verleden heeft aangetoond
dat het aantal schadeclaims in
Nederland verschilt per gebied,
vandaar dat het land is opgedeeld
in regio's. Zo betalen autobezit-
ters in de grote steden een hogere
premie dan op het platteland. Wie
schadevrij rijdt wordt beloond
met een korting op de premie en
wie regelmatig schade claimt
moet een toeslag betalen; het zo-
genaamde Bonus-Malus systeem.
Ook de leeftijd van de verzekerde
speelt mee bij de bepaling van de
premie.

Door al dit soort maatregelen pro-
beren de schadeverzekeraars de
premie voor autoverzekeringen
betaalbaar te houden.
Naast de verplichte autoverzeke-

A
Ton Lauckhart.

assurantieadviseur Rabobank

ring is het altijd zinvol om een
rechtsbijstandverzekering af te
sluiten. Deze verzekering geeft je
recht op deskundige bijstand
wanneer je problemen ondervindt
bij het verhalen van schade. Een
dergelijke verzekering is niet al-
leen voor autoschade, er kan een
beroep worden gedaan op rechts-
kundige hulp bij alle vormen van
geschillen.
Dus ook wanneer een conflictsitu-
atie ontstaat over bijvoorbeeld de
garantievoorwaarden van uw de-
fecte wasmachine of bij de leve-
ring van een nieuwe keuken. Een
rechtsbijstandverzekering kan
voor één persoon worden afgeslo-
ten, maar ook voor het hele
gezin. Wanneer het hele gezin op
één polis wordt ondergebracht
heeft dit natuurlijk een aantrek-
kelijker premietarief dan wanneer
individuele polissen worden afge-
sloten.

CDA organiseert avond met medewerking van WD, PvdA en GB.

Forumdiscussie over herindeling

Op woensdagavond 30 mei a.s.

organiseert de gezamenlijke

PR-groep van de CDA-afdelin-

gen van Hengelo, Hummelo &

Keppel, Steenderen, Vorden en

Zelhem een politieke forumdis-

cussie over herindeling.

In het forum zitten vertegenwoor-
digers van WD, PvdA, Gemeen-
tebelang en CDA. Dat wil zeggen
dat verschillende meningen in het
forum vertegenwoordigd zijn; er
zijn voorstanders van een fusie
met vijf gemeenten (VHS + ), met
drie gemeenten (VHS) en aanslui-
ting bij Doetinchem. Het CDA ziet
deze gezamenlijke discussieavond
als een goede aanvulling op de in
de VHS-gemeenten op 22 mei j.l.
afzonderlijk gehouden formele
hoorzittingen.

De verwachting is dan ook dat de
aanwezigen uit alle vijf gemeen-
ten aan een levendige discussie
zullen kunnen deelnemen.
De avond wordt gehouden in zaal
't Witte Paard te Zelhem, aan-
vang 20.00 uur.

Partijen

Hoewel de meningen van de poli-
tieke partijen al wel grotendeels
gevormd zijn, vindt de definitieve
besluitvorming over de keuze in
de VHS-gemeenten plaats in de
raadsvergaderingen van juni. In
dit kader heeft het CDA een infor-
matieblad uitgebracht dat in een
oplaag van 16000 stuks in de vijf
gemeenten huis-aan-huis is ver-
spreid. Maar daarnaast wil het
CDA de burgers graag de gelegen-
heid geven zich over dit thema uit
te spreken en met anderen te dis-
cussiëren.
Daarom is voor de opzet van een
forumdiscussie met brede politie-
ke vertegenwoordiging gekozen.
Medewerking is toegezegd door
mevr. M. Eggens (fractievoorz.
PvdA Steenderen), dhr. B. Eijkel-
kamp (fractievoorz. WD Hengelo
Gld.) en dhr. J. Termaat (Gemeen-
tebelang Zelhem). De fractievoor-
zitter van het CDA uit Vorden en
tevens oud stuurgroeplid dhr. A.
Boers zal het 4-persoonsforum
completeren.

Discussie.

Omdat uiteindelijk de provincie
een voorstel voor de herindeling
in Gelderland formuleert, waar-
over in den Haag dan besloten
wordt, is ook inbreng van de zijde
van de provincie aanwezig. Dhr.
H. de Vries, voorzitter van de
CDA-fractie in Provinciale Staten,
is bereid gevonden een toelichting
vanuit dat gezichtspunt te geven.
Na de inleiding en de korte ver-
klaringen van de forumleden zal
worden gediscussieerd zowel aan
de hand van enkele stellingen, als
ook naar aanleiding van vragen
uit de zaal.

Om het geheel in goede banen te
leiden is een ervaren discussielei-
der aangezocht in de persoon van
Erik Hagelstein, chef redactie
Achterhoek van Omroep Gelder-
land.
In verband met de te verwachten
belangstelling is de grote zaal
van 't Witte Paard te Zelhem op
woensdagavond 30 mei gereser-
veerd.

L I T I 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 donderdag 15 t/m 21 mei 2001

Dinsdag 15 mei

- 's Morgens kwamen bij de poli-
tie diverse meldingen binnen
van diefstal uit personenauto's,
inbraken die 's nachts waren
gepleegd.
In Hummelo vond een poging
auto-inbraak plaats.
In de gemeente Hengelo werd in
twee auto's ingebroken, waarbij
een geldbedrag, een radardetec-
tor en geluidsapparatuur werd
ontvreemd.

Donderdag 17 mei

- In Halle vond 's morgens op het
kruispunt Dorpsstraat-Molen-
weg een verkeersongeval plaats
tussen een automobilist en een
motorrijder. De bestuurder van
de personenauto verleende geen
voorrang aan de voor hem
rechts komende motorrijder die
op een voorrangsweg reed.
Hierdoor kwamen beide partij-
en met elkaar in botsing en
werd de motorrijder met letsel
per ambulance naar het zieken-
huis gebracht.

- Op de kruising Slondeweg-Jon-
ker Emielweg te Hoog Keppel
vond 's middags een aanrijding
plaats tussen twee personen-
auto's, doordat één van de be-
stuurders geen voorrang verleen-
de. Hierdoor ontstond aan beide
voertuigen materiële schade.

- 's Nachts vonden in de schil-
dersbuurt van Zelhem drie auto-
inbraken plaats, waarbij de da-
ders geluidsapparatuur, een le-
renjas en waardepapieren buit
maakten.

Zaterdag 19 mei

- Een automobilist reed in Drempt
met haar personenauto vanuit
een inrit de Rijksweg op. Hierbij
verleende zij geen voorrang aan
een tegemoetkomende personen-
auto en veroorzaakte een aan-
rijding tussen beiden. Aan beide
voertuigen ontstond materiële
schade.

Zondag 20 mei

- Op de Sliekstraat in Hummelo
kwamen 's avonds twee auto-
mobilisten met elkaar in bot-
sing, doordat één van de be-
stuurders geen voorrang had
verleend. Hierbij raakten beide
bestuurders en twee inzittenden
gewond en werden allen per
ambulance naar het ziekenhuis
gebracht.

- Een bestuurder, 29-jarige inwo-
ner uit Doesburg, trachtte straf-
vervolging te voorkomen, door
te verklaren dat zijn vrouw had
gereden. Uit onderzoek is geble-
ken dat de hij wel degelijk had
gereden, na confrontatie hier-
mee bevestigde de man dit ook.
Zijn rijbewijs werd ingevorderd
ter zake rijden onder invloed en
tegen hem werd een proces-ver-
baal opgemaakt.

Maandag 21 mei

- De eigenaar van een kwekerij
uit Zelhem deed aangifte van
diefstal van twee kruiwagens.

Saskia Visscher.

(advertentie)

2de PINKSTERDAG OPEN!
Maandag 4 juni (2de Pinksterdag) van l 1-17.00 uur verkopen wij

NOV/
C O L L E C T I O N

met o.a. deze 3 zits design-bank

'AMBIANCE'. Nu als Collectors

Item van NovaStyl. Tot 31 juli a.s. van

ƒ 2.595,- voor ƒ 2.195,- De bank is

bekleed in een trendy stof leverbaar

in de actuele kleuren van nu.

VOOR W / £ VAN

M E U B E L E

W O N E N W E E T

N

WEHLSEWEG 4 KILDER -TEL. 0314 6 8 3 0 4 1

pagina (9



VALLE VERZASCA
V.O.F.

Bronkhorsterstraat 9, Keijenborg

Tel. (0575) 46 11 95 • Mob. 06-53182829

Tijdens de OPEN HUIS DAGEN
op 2 en 4 juni a.s.

• 3 bossen zuurstofplanten ƒ 10.-

• Steur Guldstaedtie 30 cm. ƒ 45.-

• Steur baeri 20-25 cm. ƒ 25.-

• UV-lamp11 watt ƒ150.-

• Koi karper A kwaliteit 10 cm. 4 voor ƒ 25.-

• Top kwaliteit rubberfolie

(20 jaar garantie) per m2 ƒ 15.-

• Gratis wateranalyse

Tijdens de open-huis-dagen en elke zaterdag

geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

Voorkom inbraak!

Wij beveiligen uw woning volgens de eisen

van het Politie Keurmerk Veilig Wonen*

Onze voordelen:

• Politie erkend PKVW bedrijf

• Gediplomeerd Preventie adviseurs

• Gratis vrijblijvend advies/offerte

• Eigen montage service

• Winkel voor vakman en doe-het-zelvers

• Zie tevens op www.politiekeurmerk.nl

voor meer info over het keurmerk

• zeer groot assortiment beveiligingsartikelen

INBRAAKPREVENTIE

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

vvv hengelo gelderland

Algemene ledenvergadering
maandag l l juni in zaal Leemreis

aanvang 20.00 uur

1 Opening

2 Notulen vorige vergadering

3 Regiovorming

4 Verslag secretaris

5 Financieel verslag penningmeester

6 Aftredend en herkiesbaar:

A. Dinkelman, H. Langeler en K. Lubbers

7 Rondvraag

8 Pauze

9 Lezing J. Kreunen

mheids Club

Wij als trainers van Banninkhof en jullie als hondenlief-

hebbers zitten met smart te wachten om weer te begin-

nen met de trainingen.

Nu het Ministerie van Landbouw het fiat heeft gegeven om

de parken, natuurgebieden, kinderboerderijen etc. open te

stellen, maar landelijk nog geen groen licht heeft gegeven

MKZ vrij te zijn, hebben wij als trainers van Banninkhof

besloten, solidair te zijn met onze boeren en omgeving.

Daarbij is de zomervakantie in aantocht.

Banninkhof begint weer met de gehoorzaamheidstraining

voor huishonden op:

zaterdag 25 augustus a.s. om 14.00 uur

Hopelijk hebt u begrip voor deze situatie.

Hebt u problemen met uw hond dan kunt u altijd bellen.

T. Cornelissen, tel. (0575) 46 26 98

H. Lichtenberg, tel. (0575) 46 20 42

vvv hengelo gelderland

Maak kennis met de mooiste

plekjes tussen Hengelo Gld.

en Neuenkirchen.

Nieuwe toeristische route voor auto,

motor en fiets. Lengte circa 260 km.

Verkrijgbaar bij de VW Hengelo Gld.

Kervelseweg la - tel. (0575) 46 38 57

Cadeau-Tip

Cadeau

MAN
G f t O E t t t P E CIAI IST

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

Forumdiscussieavond voor/door VHS++
Gemeentelijke herindeling
Forum:

- Dhr. A. Boers, fractievoorzitter CDA Vorden
- Mevr. M. Eggens, fractievoorzitter PvdA Steenderen

- Dhr. E ij kei kam p, fractievoorzitter VVD Hengelo Gld.

- Dhr. J. Termaat, Gemeentebelang Zelhem

Inleider: Dhr. H. de Vries, voorzitter CDA Statenfractie
Discussieleider: Dhr. Erik Hagelstein, chef redactie

Achterhoek Omroep Gelderland

Alle inwoners van harte welkom!!!

Woensdag 30 mei 2001

in zaal 't Witte Paard te Zelhem

Aanvang 20.00 uur

Organisatie: f afdelingen van:

Hengelo Gld., Hummelo & Keppel,
Steenderen, Vorden en Zelhem

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

OOK IN BAAK - OOK l N BAAK

BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek18 Tel. : 0575-441123
7223 DV Baak Mob.: 06-53212132

U kunt ook in Baak terecht voor allerlei bestratings-
materialen voor uw tuin en erf o.a.

OUDE GEBAKKEN STENEN IN VERSCHILLENDE FORMATEN;
ALLE SOORTEN GETROMMELDE STENEN;
BETONKLINKERS ALLE SOORTEN EN MATEN;
TEGELS IN VEEL KLEURIGE SOORTEN EN MATEN;
SIERGRINV IN ZAKJES EN BIG BAGS;
SIERELEMENTEN VOOR WATER, STAPELBAKKEN ENZ;
TUINHUISJES EN TUINPRIÈLEN.

Geopend: vrijdag van 10.00 -12.30 en 13.30 -18.00 uur
zaterdag van 8.00 -16.00 uur
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Tien jaar 'Valk Verzasca'

Open huis dagen bij vijvercentrum
'Vatte Verzasca'

Twee modelvijvers van Valk Verzasca

Het is alweer tien jaar geleden,

dat wij zijn begonnen met het

aanleggen van vijvers en water-

partijen. Na de start in 1991 in

een klein schuurtje waarin de

werkzaamheden een uit de hand

gelopen hobby zijn geworden,

werd er ai gauw gezocht naar

een grotere locatie om de pro-

ducten te presenteren en een

vijvercentrum op te bouwen tot

wat het nu is.

Om dit heuglijke feit te vieren,
worden er op zaterdag 2 en
maandag 4 juni (tweede Pinkster-
dag) Open Huis dagen gehouden
van 9.00 tot 17.00 uur. Iedereen
is van harte welkom om ons be-
drijf te komen bezoeken aan de
Bronkhorsterstraat 9 te Keijen-
borg onder het genot van een
hapje en een drankje.
Tevens kunt u op deze dag te-
recht voor een gratis waterana-
lyse en kunt u een kijkje komen
nemen wat er zoal in tien jaar is
ontstaan op het gebied van vijver-
aanleg en vijverbenodigdheden,
tuinornamenten en interieurarti-
kelen. Verder vindt u er tuinhout
en bamboe-artikelen, een groot

Pinkstervuur in Baak

assortiment vijverplanten en di-
verse soorten natuursteen en
teakhouten tuinmeubelen en aan-
verwante artikelen, kortom te
veel om op te noemen.
Als dealer van Messner vijver-
pompen en filters is ook de firma
Messner vertegenwoordigd met
een grote demonstratie-truck,
waarin alle nieuwe snufjes op het
gebied van vijverpompen, filters
en UV-lampen en accessoires zijn
te vinden. Tevens is de firma
Velda Enschede aanwezig met
een stand waarin waterverbete-
raars worden gepresenteerd en
wateranalyses worden uitge-
voerd.
Ook is fishes Delight uit Spijke-
nisse aanwezig, die op het gebied
van ozon filters en bactapur pro-
ducten zeer goed in de markt ligt.
Met deze producten kunt u tij-
dens de Open Huis dagen advies
krijgen en kennis maken en er
zijn verschillende actie-artikelen
tegen aantrekkelijke prijzen te
verkrijgen, dus kortom zeker een
bezoekje waard.
Uw komst wordt door ons erg op
prijs gesteld en wij zien u graag op
2 en 4 juni van 9.00 tot 17.00 uur.

Op zaterdag 2 juni a.s. wordt

aan de Bonte Koeweg in Baak

een pinkstervuur ontstoken.

Het traditionele paasvuur van

de stichting 'Open Jeugd- en

Jongerenwerk Baak' kon dit

jaar wegens het heersende

mond- en klauwzeervirus geen

doorgang vinden. De houtstapel

is echter blijven liggen en deze

wordt nu dus op de dag voor

pinksteren ontstoken.

Aangezien de situatie rond MKZ
op dit moment zeer positief te
noemen is en hopelijk nog beter
wordt, heeft de stichting 'Open
Jeugd- en Jongerenwerk Baak' in
nauw overleg met de gemeente
besloten er alsnog een evenement
van te maken.

De houtstapel wordt ontstoken op
de Paasweide aan de Bonte Koe-
weg te Baak. Op het terrein zal

muziek aanwezig zijn en er zal
genoten kunnen worden van een
drankje.

Bij het betreden van het terrein
zal naar een vrijwillige bijdrage
gevraagd worden. De stichting
gebruikt de opbrengst van het
pinkstervuur om activiteiten te
organiseren voor de Baakse
jeugd, zoals onder andere een
kamp en een playbackshow.

Op dezelfde avond zal de in Baak
en omgeving inmiddels zeer be-
kende band 'Silhouette' optreden
in de feesttent tegenover 'Huize
Baak'.

Dezelfde tent wordt op Eerste
Pinksterdag 's middags gebruikt
voor het jaarlijkse Kasteelfestijn,
waar de bands 'Shit Happens',
'Gewoon Jansen' en 'Kas Bendjen'
zullen optreden.

Zaterdag 2 juni in Hengelo Gld.

Gratis* ruit repareren

* Gratis Voorruit Repareren en

Ruit Inspecteren vanaf WA+

Een sterretje zit er zo in. Vroeger
knalden de ruiten er in zijn ge-
heel uit. De huidige gelaagde rui-
ten doen dat weliswaar niet,
maar scheuren veelal in een later
stadium alsnog door. Dit soort
dingen gebeurt ook nog, als de
ster er al een tijdje in zit. Dat be-
tekent voor u dan uiteindelijk
toch weer een tijdrovende ruitver-
vanging en voor u als verzekerde
het betalen van een eigen risico
van normaal ƒ 300,-. Echter, in-
dien u WA-Plus, WA-Extra, Casco
of All-Risk verzekerd bent, is hars-
reparatie van de ster voor u zon-
der kosten. Sterreparatie is daar-
om veel aantrekkelijker dan ver-
vanging! Uw verzekeraar heeft
dan ook voorkeur voor harsrepa-
ratie boven vervanging.

Doorscheurkans sterretjes:

minstens 50%!

Neem dus geen risico voor uw

vakantie!

Op gelijmde voorruiten staan
enorme spanningen. De stijfheid
en daarmee de sterkte van de
carrosserie wordt voor 40% be-
paald door een goede, verlijmde
voorruit. Een zwakkere voorruit
betekent dus een zwakkere auto.
Breuken in het glas verzwakken
de voorruit. Door hitte (zon!) of
kou (afkoeling door plotselinge
regenbuien) ontstaan er extra
spanningen in het glas. Ook het
dichtgooien van een deur (lucht-
druk) veroorzaakt extra span-
ning. Door al die spanningen is de
kans op doorscheuren van een
barstje of ster ruim 50%, zo blijkt
uit technisch onderzoek! Uw ruit
op vakantie laten vervangen is
lastig en de afwikkeling met ver-
zekeraars (buitenland!) is inge-
wikkelder! Tijdige reparatie van
een ster is daarom zeer aan te
raden. Bent u voor ruitschade
verzekerd en wordt u doorverwe-

zen naar een ruitschadespecia-
list, dan kunt u bij Automark te-
recht.
Automark werkt voor iedereen
die voor ruitschade verzekerd is
en stuurt de rekening rechtst-
reeks naar de verzekeraar. Voor u
zijn er geen kosten of moeite ver-
bonden aan ruitreparatie. U be-
taalt geen eigen risico en heeft
geen no-claim verlies (behalve bij
Centraal Beheer). Automark ge-
bruikt voor reparatie de meest
moderne harsinjectiemethode. U
moet bij ruitreperatie voor de
juiste verzekeringsgegevens wel
uw laatste groene kaart meene-
men.

Goedkoop Kenteken Graveren

Graveren van het kenteken met NL
in alle ruiten kost slechts ƒ 25,-
per auto, inclusief twee waarschu-
wingsstickers. Voor ƒ 10,- extra
kunt u een speciale reflectielaag
over de gravures laten aanbren-
gen, waardoor de gravures bij
regen en 's avonds goed zichtbaar
blijven. Graveren helpt tegen dief-
stal: wil een dief een gestolen auto
verkopen, dan moet hij alle ruiten
met het oorspronkelijke kenteken-
nummer vervangen!

Gratis Voorruitinspectie op de

parkeerplaats van het

marktterrein

Deze week komt de^obiele Ser-
vice van Automark in Hengelo
Gld. voor een actie Ruit Repare-
ren / Kenteken Graveren. Op uw
verzoek wordt uw voorruit ter
plekke gratis geïnspecteerd en
krijgt u een deskundig en vrijblij-
vend advies met betrekking tot
eventuele beschadigingen.
U hoeft niet van te voren een af-
spraak te maken. Meldt u zich
voor Voorruitinspectie of Ruitre-
paratie direct bij uw reparateur.
Reparatie van de voorruit is voor
WA-Plus, Casco en All-Risk verze-
kerden geheel zonder kosten. U
moet voor de juiste verzekerings-
gegevens bij reparatie wel uw
laatste groene kaart meenemen.
Klaar terwijl u wacht/winkelt!
Let op: deze aanbieding geldt niet
voor verzekerden van Centraal
Beheer.

Zaterdag 2 juni kunt u terecht
van 9.00 tot 16.00 uur op de par-
keerplaats van het marktterrein.
Bij regen kunt u rustig in de auto
blijven zitten. Let op de gele tent
van Automark.

Prins Bernard Cultuurfonds

Anjeractie van 27 mei t/m 2 juni 2001

Het Prins Bernhard Cultuur-

fonds steunt jaarlijks vele ini-

tiatieven. Deze projecten varië-

ren van operaproducties tot het

uitgeven van boeken en van

concerten tot het restaureren

van glas-in-loodramen van ker-

ken.

Het benodigde geld voor het ver-
lenen van subsidies wordt onder
meer door de Anjeractie bijeenge-
bracht. Tijdens de Anjeractie gaan
dit jaar ongeveer vijfduizend men-
sen van culturele verenigingen in
Gelderland met een collectebus
langs de huizen. Van eenderde
van de opbrengst mogen de ver-
enigingen een culturele activiteit
binnen de eigen vereniging beko-

stigen. Met de overige inkomsten
van de Anjeractie in Gelderland
worden subsidies verstrekt ten
behoeve van de cultuur en het na-
tuurbehoud in deze provincie.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds
Gelderland steunde in 2000 on-
geveer vijfhonderdvijftig culturele
projecten in Gelderland. Enkele
voorbeelden van toekenningen:
jubileumconcerten, instrumenten,
compositieopdrachten, expositie-
materiaal, vitrines voor musea en
lesmateriaal voor natuurprojec-
ten.

In Hengelo Gld. en Keijenborg
wordt gecollecteerd door het Hen-
gelo's Gemengd Koor.

Toewijzingen Prins Bernhard

Cultuurfonds Gelderland aan

Hengelo Gld.

15000400
Oudheidkundige

Vereniging Hengelo f 2.500

15000493
Uitgeverij Smit

van 1876 f 7.500
Hengelo: publicatie 'Op kracht
van stromend water, negen
eeuwen watermolens op de
Veluwe' door H. Hagens.

Totaal Hengelo ƒ 10.000

pagina



Introductie PEUGEOT 307 in Hengelo Gld.

Voorjaarsshow bij Ridderhof

Activiteiten op 2 juni in Velswijk

Op donderdag 31 mei, vrijdag l

en zaterdag 2 juni en ook op 2e

Pinksterdag wordt er flink uit-

gepakt bij Peugeot-Ridderhof.

Op deze vierdaagse voorjaar-

show is veel autonieuws te zien

en te bewonderen. Het grootste

nieuws is natuurlijk de introduc-

tie van de Peugeot 307; 'het

nieuwe gezicht voor ruimte'.

Door een revolutionaire aanpak

van design biedt deze nieuwste

telg uit het Peugeot geslacht

veel ruimte.

Ook is er veel aandacht besteedt
aan veiligheid en milieu. Doordat
de 307 in standaarduitvoering al
is voorzien van vier airbags, win-
dow-airbags en ABS met noodre-
massistentie, is het veiligheidsni-
veau voor deze typisch Europese
gezinsauto bijzonder hoog.

Nouveautés

Naast dit 'grote nieuws' zijn er
ook belangrijke nouveautés te
zien; de tijdloos fraai vormgege-
ven 406 Coupé die nu ook lever-
baar is met de al vele malen ge-
prezen HDi-dieselmotor. Deze
combinatie biedt niet alleen zui-
nigheid maar ook vele kilometers
in stijl. De onlangs geïntroduceer-
de Peugeot 206 cc krijgt ook een
prominente plaats op de show
toebedeeld. Een uniek concept;
zowel cabrio als coupé, voor het

'vivre la liberté gevoel en voor de
sportieve automobilist. Voor de
liefhebbers van een 'grand voitu-
re' biedt Peugeot haar nieuwe
vlaggeschip de 607; dit nieuwe
topmodel biedt 'Grand Comfort'
met distinctie en elegantie.

Peugeot modellengamma

Er is op deze show nog veel meer
te bewonderen. Het zeer complete
modellengamma van Peugeot
biedt voor elk wat wils. De comp-
acte 106, de zeer succesvolle 206
en niet te vergeten de 406 die
zijn kwaliteiten inmiddels ruim-
schoots heeft bewezen. De zake-
lijke markt wordt vertegenwoor-
digd door het bekende trio Part-
ner, Expert en Boxer.

Leeuwekeur gebruikte auto's

Naast al het 'nieuw' staat er bij
Peugeot-Ridderhof ook een selec-
tie gebruikte auto's die op maar
liefst 120 punten zijn gecontro-
leerd voordat zij de weg op
mogen. Deze jonge occasions ver-
keren haast in absolute nieuw-
staat.

Kortom, genoeg redenen om een
bezoek te brengen aan Peugeot-
Ridderhof. De familie Ridderhof
en haar medewerkers heten u van
harte welkom aan de Molenenk in
Hengelo Gld.

Zaterdag 2 juni 2001 is er volop

bedrijvigheid aan de Velswijk-

weg te Velswijk. GRUS tuin- en

parkmachines en Boenink Hout-

producten houden pinkstershow.

Dit betekent dat er veel te be-

zichtigen valt.

GRUS tuin- en parkmachines,
Velswijkweg 2 toont u een breed
assortiment tuin- en parkmachi-
nes zowel voor particulieren als
voor de professionele markt. Te
denken valt aan gazonmaaiers,
zitmaaaiers, bosmaaiers, motor-
heggenscharen etc. Er worden die
dag met verschillende machines
gratis maaidemonstraties gege-
ven. Ook is er een specialist aan-
wezig die met de motorzaag vo-
gelhuisjes maakt uit een boom-
stam. Deze speciale techniek is
interessant om naar te kijken en
geeft tevens een fraai resultaat,
de huisjes zijn ook te koop.

Boenink Houtproducten, Velswijk-
weg 5a laat u de grote diversiteit
zien in picknicksets, speeltoestel-
len, bloembakken, kleindierhok-
ken etc. Alle houtproducten zijn
in overleg met de klant naar
diens persoonlijke wens op maat
te maken.

Om deze pinkstershow extra fees-
telijk te maken is er naast boven-
genoemde activiteiten echter nog
veel meer te beleven.
Er wordt een wandelroute 'ge-
opend' door wandelsportvereni-

ging De Ploeg vanuit 'BUSSINKS
BANKJEN'. Bussinks Bankjen is
een picknickplaats aan de Vels-
wijkweg welke vorig jaar in ge-
bruik is genomen. Deze picknick-
plaats is speciaal bedoeld voor
fietsers die onder andere over de
Velswijkweg komen als ze de
Oude IJsselroute volgen. Er is ge-
legenheid om (gratis) een kop kof-
fie te pakken en op een prachtig
plekje onder oude eiken te genie-
ten van het landschap, de boter-
ham op te eten en/of iets te drin-
ken. De reacties van met name
toeristen die gebruik maakten
van dit voor ons land unieke ini-
tiatief, waren eenduidig positief.
Dit heeft Harry ten Tije (GRUS)
en Henk Boenink (Boenink hout-
producten) gemotiveerd om ver-
der te denken over een manier om
de mensen nog meer in aanraking
te brengen met onze mooie
streek. Het resultaat is een wan-
delroute die vanuit Bussinks
Bankjen door middel van een
korte route door het buitengebied
alsmede in combinatie met een
wandeling naar Zelhem (de lange
route) te lopen is. Ook is er de
mogelijkheid om vanuit de WV
in Zelhem te starten. De wande-
ling is zeer afwisselend en dus de
moeite waard.

Henry Scholten, de bakker uit de
Smidsstraat te Zelhem -en u wel-
bekend van onder andere het
Smoks Hanne en het Spoken-
brood- heeft speciaal voor wande-

laars een KNAPZAK ontwikkeld.
Deze bestaat uit een soort rugzak
gevuld met diverse broodjes. Op 2
juni wordt ook de KNAPZAK
geïntroduceerd.

Maar we zijn er nog niet. Tijdens
de open dag/voorjaarsshow kunt
u ook kennis maken met de
BEEFTINK BURGER. Dit is een
initiatief van Henk Boenink in sa-
menwerking met slager Uytten-
boogaart uit de Stationsstraat te
Zelhem. Het is een broodje ham-
burger dat zich onderscheid door
zijn afmeting, het warme-bakker-
broodje van Henry Scholten, de
smakelijke kruiden en -het be-
langrijkste- het kwaliteitsrund-
vlees van koeien afkomstig van
de boerderij van de familie Boe-
nink. U kunt de BEEFTINK BUR-
GER op 2 juni gratis proeven.
Boenink Vleesproducten wil
rechtstreeks aan de klant ook ge-
varieerde rundvleespakketten
gaan verkopen. Henk en Jannie
Boenink kunnen u tijdens de voor-
jaarsshow alle informatie hier-
over geven.x

Dit zijn de belangrijkste activitei-
ten tijdens pinkstershow. De acti-
viteiten zijn met name geconcen-
treerd op Velswijkweg 2 (GRUS
tuin- en parkmachines), uiteraard
kunt u hier ook verdere informa-
tie krijgen over de gebeurtenissen
op deze naar wij hopen mooie
dag. Bel gerust voor informatie
0314-641681.

Mantelzorg Hengelo/Keijenborg

Dinsdag, 15 mei werd op initiatief
van de Hulpdienst Hengelo/Ke-
ijenborg bij 'Leemreis' te Hengelo
Gld. een thema-avond georgani-
seerd met als onderwerp 'Mantel-
zorg'.
Mevrouw Anita Smeets, Coördi-
nator Steunpunt MantelZorg te
Beltrum, hield een inleiding over
wat mantelzorg inhoudt.

Het steunpunt Mantelzorg is een
project van de Vrijwillig Intensie-
ver Thuiszorg (VIT) Oost-Gelder-
land. Na het vertonen van een
film, waarin duidelijk naar voren
kwam wat de taken en moeilijk-
heden zijn, waarmee iemand die
mantelzorg verleent, in aanra-
king kan komen, konden door de
aanwezige vrijwillige hulpverle-
ners vragen worden gesteld.

Het begrip mantelzorg is mi-
schien wel bekend bij de vrijwilli-
gers, maar het werd deze avond
wel duidelijk, dat er een groot
verschil is tussen vrijwilligers-
werk en mantelzorg. Een vrijwil-
liger steekt veel vrije tijd en en-
thousiasme in het helpen en 'hel-
pen helpen', maar doet dit op vrij-
willige basis.
Daarbij heeft de vrijwilliger het
recht om bepaalde werkzaamhe-
den te weigeren of juist te kiezen
voor bepaalde activiteiten. Ie-
mand die mantelzorg verleent,
doet dit uit verantwoordelijk-

heidsgevoel en liefde voor een fa-
milielid, vriend of vriendin.
Meestal is de zorg voor de ander
geleidelijk gegroeid en een vast
onderdeel geworden van het da-
gelijks leven. Maar het kan ook
gebeuren, dat iemand van de een
op de andere dag mantelzorger
wordt. Mantelzorgers leveren de
zorg vanuit liefde, plicht en een
gevoel dit te moeten doen.

Het kan gebeuren, dat het de
mantelzorger te veel wordt.
Hij/zij heeft geen vrije tijd meer,
is dag en nacht bezig met het ver-
lenen van zorg, heeft vaak geen
aanspreekpunt en verliest vaak
het contact met de buitenwereld.
Om deze groep mensen morele en
daadwerkelijke steun te geven, is
het Steunpunt Mantelzorg opge-
richt, waar zij terecht kunnen
met hun vragen en problemen.
Met ingang van 12 juni wordt er
elke dinsdagmiddag een spreek-
uur voor mantelzorgers gehouden
van 13.30 uur - 15.30 uur in de
thuiszorgwinkel, Sleeswij kstraat
66 te Winterswijk.
Verder kan er altijd contact opge-
nomen worden met:

Anita Smeets, coördinator
Steunpunt Mantelzorg VIT
Oost-Gelderland,
Mariaplein 6,
7156 MG te Beltrum.
Tel.: 0544-482323.

Varssel, een

uniek gebeuren

Eindelijk is het dan zover, op 30

juni a.s. willen wij in Varssel

een Rommelmarkt-fancyfair or-

ganiseren.

We hebben getracht om een paar
goede veilingmeesters in huis te
halen. Deze veilingmeesters zul-
len een paar antieke schoolspul-
len bij opbod moeten verkopen.
Ook moeten de veilingmeesters
een kaas (waarvan eerst het ge-
wicht moet worden geraden) bij
opbod verkopen. Dus het zal
zeker de moeite waard zijn om
een kijkje te nemen.
Verder is er natuurlijk een kinder-
vrijmarkt aanwezig en de tradi-
tionele rommelmarkt.

Aan vermaak is er natuurlijk ook
gedacht. Er zijn namelijk diverse
activiteiten aanwezig, zoals het
springen in een trampoline en
'wie schiet de meeste goals', of
wie kan er in Varssel de beste
spijkers slaan.

Ach mensen, het is eigenlijk te-
veel om op te noemen wat we al-
lemaal in huis hebben gehaald.

U moet gewoon komen kijken op
30 juni. Vanaf 11.00 uur bent u
van harte welkom op ons school-
plein. Hopelijk kunnen we zeg-
gen: 'tot dan'.

'Steenrewalt'

zingt voor u in

'De Bongerd'

Het valt niet altijd mee voor een
koor een goede 'afzet' te vinden
voor je 'product'. Het plan van
'Steenrewalt' was om nog voor de
zomer(vakantie)periode medewer-
king te verlenen aan kerkdiensten
en zangcontactavonden. Door al-
lerlei omstandigheden is daar
niets van terecht gekomen. Daar-
om is 'Steenrewalt' heel blij op te
kunnen treden in verzorgingshuis
'De Bongerd' in Steenderen zelf.

Het Christelijk Gemengd Koor
'Steenrewalt' geeft op 12 juni
2001 een 'kleine' uitvoering in
'De Bongerd'. De aanvang is ge-
steld op 20.15 uur. Eerst zal het
koor een aantal liederen ten geho-
re brengen. Waarschijnlijk zes
nummers, waaronder het mooie
Ave Verum van Edward Elgar en
een moderne (Engelse) zetting
van Psalm 133, onder de titel 'Be-
hold how good and joyful', van de
hand van John Clarke-Whitfeld.
Dan wordt het programma even
onderbroken voor een kopje koffie.
Daarna stelt het koor zich voor
samen met de toehoorders een
aantal 'gouwe ouwen' uit de be-
kende bundel 'Kun je nog zingen,
zing dan mee' door te nemen. Het
gehele programma zal uiterlijk
21.30 uur afgerond zijn.

Christelijke

Maatschappelijke

Vrouwenbeweging

'Passage'

De jaarlijkse fietstocht is op do-
derdag 7 juni. We vertrekken om
9.00 uur bij 'Ons Huis' en zijn ±
16.00 uur weer terug. We bren-
gen onder andere een bezoek aan
de Bronkhorstermolen.
Opgave voor 5 juni bij:
A. Lebbink, tel. (0575) 46 12 14 of
M. Droppers, tel. (0575) 4622 79.

'Lindon week9

bij 'Langeler

De 'Lindon week' bij 'Langeler
Mode' bleek een groot succes.
De vrolijke zomermode van het
Deense merk 'Lindon' spreekt een
ieder aan. Er werd eindeloos ge-
combineerd met de verschillende
mogelijkheden die 'Lindon' biedt.
Natuurlijk was er ook de bekende
'Lindon actie'. De hoofdprijs, een
'Lindon cadeaubon' van ƒ300,-,
werd gewonnen door mevr. Wolfe-
ring uit Doetinchem.
De prijswinnaars van een cadeau-
bon van 'Langeler Mode' zijn
mevr. Weustenenk uit Hengelo en
mevr. Snellink uit Vorden.


