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Frans Roes (1902-1974)

Frans Roes

De oudheidkundige vereniging
Hengelo Gld bestaat inmiddels
zo'n dertien jaar. De doelstelling
van deze vereniging is ervoor te
zorgen, dat oude gebruiken,
streekgewoonten en niet te ver-
geten het dialect van Hengelo,
niet uit de herinnering zullen
verdwijnen. Zo worden er regel-
matig excursies georganiseerd
en wordt er een kwartaalblad
'De Olde Kaste' uitgegeven.

Natuurlijk komen de leden van

deze vereniging regelmatig bij el-

kaar en werd het idee geboren om

extra aandacht te gaan besteden

aan Frans Roes, bij iedereen beter

bekend als 'Herman van Velzen' of

Aornt Peppelenkamp' (hoofdfiguur

in vele van zijn verhalen). Volgend

jaar, en wel op 15 maart, is het

honderd jaar geleden dat Frans

Roes werd geboren. De vader van

Frans was een al oudere boer, die

na een kinderloos huwelijk en na

het overlijden van zijn eerste

vrouw, begreep, dat zijn familie al-

leen maar op z'n geld uit was. Hij

besloot toen een jongere vrouw te

zoeken, die hem nog kinderen kon

schenken. Daartoe vroeg hij de

vroegere hulp van zijn vrouw,

Geertruida Zaalberink, ten huwe-

lijk en uit deze verbintenis werd

op 15 maart 1902 een zoon gebo-

ren: Franciscus, Johannes, Domini-

cus Roes. Frans Roes, een bijzon-

dere Achterhoeker, heeft ook voor

Hengelo Gld. en omstreken veel

betekend met zijn verhalen en to-

neelstukken.

Er is een bijeenkomst belegd met

'De Hengelose VVV.', de 'Dialect-

kring Graafschap', het 'Staringin-

stituut' en Theo, de zoon van

Frans, om te gaan werken aan het

'Frans Roes-jaar 2002'.

Er zal een speciale kalender wor-

den uitgebracht met unieke foto's

en teksten. Verder is het de bedoe-

ling, dat een nog niet eerder opge-

voerde eenakter op de planken

wordt gezet.

In de bibliotheek van Hengelo zal

een doorlopende expositie worden

gehouden. Ook is men bezig een

website op internet te maken.

De jeugd van Hengelo zal via de

scholen in aanraking worden ge-

bracht met werken van Frans

Roes, want vooral zij moet het cul-

turele erfgoed verder uitdragen.

Verder is men van plan contact op

te nemen met 'Radio Gelderland'

in de hoop, dat via het dialect-pro-

gramma van Arie Ribbers de aan-

dacht voor 'Herman van Velzen' of

'Aornt Peppelenkamp' levendig

blijft.

Wanneer er nog mensen zijn met

ideeën of het plezierig vinden om

mee te werken aan het 'Frans

Roes-jaar', dan kunnen ze contact

opnemen met de heer B. Hiddink,

Waterslagweg 4 te Baak.

Frans Roes met zijn ouders

Boek Historie Hengelo verschijnt half juni

Het boek 'Daar midden in de

Graafschap', de kroniek van Hen-

gelo over de jaren 1900-1919, zal

half juni verschijnen.

De exacte datum van de start van

de verkoop wordt nog bekend ge-

maakt.Auteur Hermans heeft in-

middels besloten niet met het

Staring Instituut samen te wer-

ken, maar het boek in eigen be-

heer op kleine schaal uit te

geven.

Hierdoor is het mogelijk dat de

uitgave nog voor de vakantie uit-

komt en valt ook de prijs aanzien-

lijk lager uit.

De verkoopprijs is nu bepaald op

ƒ 49,50 (€22,50).

Vanaf heden kan men zich verze-

keren van een exemplaar door

contact op te nemen met:

W.J.M. Hermans,

Plataanweg 40,

7255 AZ Hengelo Gld.

tel.(0575)463515.

Stichting Tanwalbougou

Educatie Project

STEP
Het is in Nederland gewoon, dat
ieder kind genoeg te eten krijgt,
naar school gaat en ook na de
lagere school, verder onderwijs
kan volgen.

We kennen hier een 'leerplicht-
wet', waarvan vele kinderen bij
ons vaak het nut niet inzien. In
de armere landen is het niet zo
gewoon, dat je leert lezen en
schrijven en vooral voor meisjes
is het al heel erg moeilijk 'door
te leren'. Voor de ouders is het
te duur om hun kinderen naar
de middelbare school te sturen.
Alleen de reis Tanwalbougou -
Fada N'Gourma kost al ruim een
dagloon. De kinderen moeten
dus op kamers of in een gastge-
zin.

In Burkina Fasso, het op één na

armste land in West Afrika, kan

slechts 19% van de bevolking

lezen en schrijven. Van alle vrou-

wen in dat land is 92% analfa-

beet!

Gelukkig is er steeds meer be-

langstelling voor dit land, zodat

er vooral in de grotere plaatsen

^scholingsprojecten worden opge-

start. 38% van de kinderen gaan

inmiddels naar school. Maar op

het platteland gaat nog geen 20%

naar de lagere school. Om over

middelbaar onderwijs maar te

zwijgen.

Het initiatief tot het opzetten van

STEP is genomen na een bezoek

van de ouders van Bernadette

Kuijpers aan het dorp Tanwalbou-

gou. Tijdens hun gesprekken met

de dominee en de schooldirecteur

is het idee geboren om het niet bij

mooie woorden te houden, maar

om de woorden om te zetten in

daden.

STEP is officieel opgericht op 20

september 2000. De bestuursle-

den zijn Greet v.d. Boom, Maria

Kuijpers, Marion Zielhorst. De

link tussen het STEP comité Ne-

derland en STEP Burkina Faso

wordt gevormd door Bernadette

Kuijpers (Hengelo Gld.) en Arnold

Sikking. Beide zijn werkzaam bij

lokale projecten in Burkina Faso.

Samen runnen ze het lokale

STEP team, bestaande uit Amina

Nana en dominee Rufus Kormah

en de activiteiten van STEP in

Burkina Faso.

Kaart van Afrika <pi

Het STEP studentenhuis staat in

een buitenwijk van Fada N'Gour-

ma, ongeveer 4 km lopen van het

lycee Biada Lompo. Dat lijkt niet

zoveel, maar deze afstand moeten

ze wel vier keer lopen, omdat er

geen tussenschoolse opvang is en

op het heetst van de dag is onder-

wijs niet mogelijk. Dus lopen /e

per dag zo'n 16 km. Wanneer de

kinderen uit school komen, moe-

ten ze hun eigen potje koken,

hout zoeken, water halen. In hun

ogen is Fada een grote stad (zo

groot als Hengelo Gld.), maar er

is geen water, geen electriciteit,

geen telefoon.

STEP zorgt voor huisvesting

van leerlingen in het STEP stu-

dentenhuis, ze betaalt schoolgeld

en schoolbenodigdheden, betaalt

kleedgeld, medische kosten en

geld voor dagelijks levensonder-

houd, geeft begeleiding aan leer-

lingen, wanneer ze naar de grote

stad gaan en probeert ook nog

een spaarpotje aan te leggen voor

die leerlingen, die hun diploma in

de zak hebben.

OBS 'Rozengaardsweide' houdt

ieder jaar een aktie 'heitje voor

een karweitje' en zoekt voor de

opbrengst een goed doel uit.

Dit jaar is hun keuze op STEP ge-

vallen. Alle leerlingen van Rozen-

gaardsweide hebben meegedaan.

Ook de kleinsten hebben hun

steentje bijgedragen: ze hebben

stoepen geveegd, afgewassen,

planten water gegeven en nog

meer van dit soort karweitjes. De

totale opbrengst werd op 29 mei

aan de drie initiatiefneemsters

overhandigd. De dames waren er

helemaal van ondersteboven. De

kinderen hadden voor maar liefst

ƒ1724,35 verdiend voor STEP.

Hiervoor kunnen vijf fietsen wor-

den aangeschaft!



tmededelineen
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

«KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 10 juni, 10.00 uur, ds. C. Ferrari,

m.m.v. Hengelo's Gemengd Koor
Goede Herder Kapel
- Zondag 10 juni, 10.15 uur, ds. C. van Dorp
Verzorgingscentrum 'De Bleijke'
- Zondag 10 juni, 10.00 uur,

de heer A. J. Kranenburg, Halle
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 7 juni, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)
- Zaterdag 9 juni, 19.00 uur,

Woord- en Communieviering
- Zondag 10 juni, 10.00 uur,

Themaviering Diaconie
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

m 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 8 juni - Zondag 10 juni:
dr. Koning, tel. (0575) 461266, Kastanjelaan 1
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 11 juni, dr. Koning, tel. (0575) 461266
- Dinsdag 12 juni, dr. Koning, tel. (0575) 461266
- Woensdag 13 juni, dr. v/d Beek, tel. 06-53738359
- Donderdag 14 juni, dr. Eyck, tel. (0575) 4612 77
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)3291 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.

SI 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) 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 Usselstreek)
- Vereniging op chr. grondslag voor alg. belangen-

behartiging in de gezondheidszorg.
- Voor vragen, hulp of bemiddeling bij problemen,

bel dagelijks van 19.00 - 20.00 uur
tel. (0314) 3412 75 of tel. (0314)326796.

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'
- Informatie en aanmelding:

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

«DIVERSEN
Pedicure
- L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515
- H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg,

tel. (0575)463435
- M. Lukassen,

tel. (0575) 461457 (maandagmorgen)
- Ina Wuestman, Vierakker, tel. (0575) 52 72 46
- Lies-Erne Rutjes, Steenderen tel. 06-51318583
- Yvonne Roelofs, Wichmond.tel. (0575) 44 1942
Diëtiste
- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 44 1809

Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.
Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak,

Overgangsverpleegkundige
- José la Croix, tel. (0575) 560381
Diabetes Vereniging Nederland
- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 725083
Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek
- Tel. (0314) 665000 dagelijks bereikbaar van

16.00-19.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
- dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur,

woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur,
vrijdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.
- maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
Openingstijden Wereldwinkel
- Dinsdag t/m donderdag van: 10.00-12.30 uur

en 13.30-17.30 uur, vrijdag van 10.00-12.30 uur
en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-15.00 uur

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

vanaf 19.00 uur kunnen mensen goede
gebruikte kleding inleveren ofttiet 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) 32 99 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.

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 - Keijenborg - tel. 0575-461307

Reparatie van alle merken

wasautomaten, koelkasten en diepvriezers

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

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur

i!

REPARATIE
van alle merken elektrische apparatuur zoals

TV's; VïDEO^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.

m

TAXI BERT LAMMERS

BERT LAMMERS

Tel. (0575) 463005

Hotfeniersbedrijf

P
[3innen one> team hebben wij plaats voor een

leerling-hovenier

Geïnteresseerd? Neem dan contact met- one> op!

vereniging

van hoveniers en

groenvoorzieners

6̂
vhg

E5obbinkstraat4, Baak

Tel.(0575)441040

Mobiel 06-53347311



Na de eerste spanning en schrik,

hebben we nu toch wel schik.

Nu zijn we alleen maar blij,

we hebben er een tweeling bij.

Wij zijndolbij dat onze tweeling en mijn broertjes

Koen en Timo

zij n geboren.

Robert en Wilma Sueters
Martijn

Geltinkweg4, 7256 BP Keijenborg

Tijdelijk adres: Slingeland Ziekenhuis Doetinchem.

Wij zij n getrouwd!

Herman enAnnemiek

Ooms-Grootbod

l juni 2001

Vordenseweg 24,

7255 BW HengeloGId.

Graag willen wij iedereen bedanken

die ons 50-jarig huwelijksfeest door

hun aanwezigheid, kaartje, bloem of cadeau
tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Louis en Leida Oldenhave

7227 NB Toldijk, juni 2001
Lamstraat 2

Het bericht van het plotseling overlijden van
ons lid de heer

B. Heerink

heeft ons diep geraakt.

Zijn inzet gedurende vele jaren was van grote
betekenis voor onze vereniging.

Wij wensen zijn naasten veel sterkte bij het
verwerken van dit verlies.

HengeloGId.
23 mei 2001

Bestuur, leden, leiding en supporters van de
Chr. Muziekvereniging 'Crescendo'.

Te Koop,
Gevraagd,

Aangeboden,
en andere

"kleintjes"

Verlies gewicht in centimeters

met behoud van energie.

Dat kan met Herbalife!

Bel voor informatie:

Annie Haaring,

tel. (0575)467381

Hebt u nog bruikbare spulletjes

voor de rommelmarkt van

'Crescendo' op 16 juni?

Bel dan (0575) 461782.

De spullen worden opgehaald

t/m 9 juni.

Gevraagd:

hulp in de huishouding

voor l ochtend in de week.

Tel.(0575)463625

Uw advertentie in

'de Reclame'?

Drukkerij Uiterweerd

tel. (0575)463818

fax (0575) 46 50 88

Vrijwilligers in beeld Herdenking van een herder
In een viertal bijzondere vierin-
gen op zondagmorgen staan in
2001 de vrijwillig(st)ers van de
H. Willibrordus parochie in Hen-
gelo centraal.

Hiermee wordt aangesloten bij de

activiteiten in het kader van het

Internationaal Jaar van de Vrij-

williger, zoals dat is uitgeroepen

door de Verenigde Naties. Na de

speciale viering in april jl., ge-

richt op het werkveld gemeen-

schapopbouw, staat op 10 juni

het werkveld diaconie centraal.

Diaconie: dat is zorg en aandacht

hebben voor elkaar en de samen-

leving naar het voorbeeld van

Jezus Christus. Dat is ook finan-

ciële hulp aan mensen, die dat

nodig hebben. Dat is ook aanpak

van structurele noden door aan te

sluiten bij bestaande groeperin-

gen of ondersteuning van deze

groeperingen. Dat kan dicht bij

huis zijn, maar ook ver weg.

Binnen de parochie van de H. Wil-

librordus functioneert de PCI (Pa-

rochiële Caritas Instelling), die

nauw samenwerkt met de diaco-

nie van de Ned. Herv. Gemeente

en met de gemeente Hengelo.

Daarnaast heeft het parochiebe-

stuur en de parochievergadering

aandacht voor diaconale taken en

activiteiten, samen met de IKK

(Interkerkelijke Kontakt Komis-

sie) en IPO (het InterParochieel

Overleg van Sectie West).

Op zondagmorgen 10 juni a.s., in

de eucharistieviering van 10.00

uur, wordt een ieder, maar in het

bijzonder de vrijwillig(st)ers van

het werkveld diaconie uitgeno-

digd om samen te vieren.

En 's middags wordt door het pa-

rochiebestuur voor alle parochia-

nen een fietstocht georganiseerd.

Vertrek tussen 13.00 en 13.30

uur vanaf de Willibrorduskerk in

Hengelo Gld.

Opbrengst
collecte
'Astmafonds'
De collecte voor het 'Astmafonds'

in de gemeente Hengelo Gld.

bracht het mooie bedrag op van

ƒ5.164,90.

Namens het 'Astmafonds' harte-

lijk dank voor uw gulle bijdrage

en de collectanten voor hun inzet.

Kerk en Radio
In de uitzending van Kerk en

Radio 'de Muzikale Ontmoeting',

bij 'Radio Ideaal', zullen een aan-

tal studiogasten te beluisteren

zijn. Achtereenvolgens zijn dat

voor maandag 11 juni Joke v.d.

Velde uit Hengelo, 18 juni mevr.

drs. DJ. Rekswinkel-Kets uit

Steenderen en voor 25 juni is dat

Helma Luesink uit Hengelo.

Het programma 'de Muzikale Ont-

moeting' elke maandag tussen

19.00 en 20.00 uur uitgezonden.

Dat gebeurt op Tweede Pinkster-

dag 4 juni 2001 in de parochie-

kerk van Sint Willibrord te Steen-

deren.

De parochie gedenkt dan haar

oud-pastoor dr. Alphons Ariëns,

die honderd jaar geleden naar

Steenderen kwam en daar ruim

zeven jaar pastoor was.

Omdat pastoor Ariëns niet zo-

maar een pastoor was, maar zijn

leven helemaal ten dienste stelde

van de behoeftige mens, genoot

hij grote bekendheid. Vooral als

kapelaan van Enschede deed hij

van zich spreken. Hij wierp zich

op als drankbestrijder en vechter

voor betere arbeidsomstandighe-

den van de textielarbeiders.

Opbrengst collecte
Nationaal Fonds

Kinderhulp

De jaarlijkse collecte voor het Na-

tionaal Fonds Kinderhulp heeft in

Steenderen ƒ 1366,20 opgebracht.

Het ingezamelde geld is bestemd

voor kinderen in Nederland die,

meestal door problemen thuis, te

maken krijgen met jeugdhulpverle-

ning. Kinderhulp financiert met de

opbrengst van de collecte bijvoor-

beeld een schommel bij het kinder-

tehuis, een fietsje, het lidmaat-

schap van een sportclub, of een

weekje kamperen.

Collectanten en gevers: hartelijk

dank!

Vele boeken zijn er over hem ge-

schreven. Straten, kerken en

scholen zijn naar hem vernoemd.

Deze bijzondere man werd pas-

toor van Steenderen, van mei

1901 tot augustus 1908. Daar

zijn we trots op en dat willen we

gedenken.

Op 4 juni om 10.00 uur in de pa-

rochiekerk aan de Bronkhorster-

weg in Steenderen. Voorgangers

zijn: Adrianus kardinaal Simonis,

mgr. De Kok, pastoor Zandbelt en

pastor Zweers. Het gemengd koor

verzorgt de zang.

Boekje: Herder zonder bokken

Aan het eind van de viering krijgt

kardinaal Simonis het eerste

exemplaar van het boekje 'Herder

zonder bokken', aangeboden door

de schrijfster M. Schotman.

Het boekje handelt over de Steen-

derense periode van dr. Alphons

Ariëns en is speciaal voor deze

herdenking geschreven. Honderd

jaar na zijn komst naar Steende-

ren. Het boekje is na de viering in

'het Anker' te koop, waar de

kerkgangers van harte zijn uitge-

nodigd om bij een kopje koffie nog

wat na te praten.

Ook is er in 'het Anker' een klei-

ne tentoonstelling ingericht over

Ariëns.

Belangstellenden zijn van harte

uitgenodigd de viering bij te

wonen.

Gezellige zomermarkt bij

zorgcemtrum 'De Bleijke'
Op woensdagmiddag 6 juni
wordt er bij Zorgcentrum 'De
Bleijke' een gezellige zomer-
markt georganiseerd.

Er worden diverse spullen ver-

kocht: o.a. bloemstukjes, kaarten

en handgemaakte artikelen van

de Welfare en de UW.

Voor de inwendige mens wordt

ook gezorgd: o.a. oliebollen en

slaatjes uit eigen keuken.

Er zijn demonstraties van de

Countrylinedancers en oude trac-

toren. De ijskar van IJsboerderij

"t Riefel' staat er en er is een

kleine rommelmarkt.

Voor de kinderen is er ook veel

te doen: trampoline springen,

schminken, grabbelen in de grab-

belton en een goochelaar komt op

bezoek.

Verder staat het 'Rad van avon-

tuur' er met diverse leuke prijzen

en zijn er leuke spelletjes om te

doen.

Het doel van deze rommelmarkt

is een leuke gezellige middag,

waarbij de bewoners van 'De

Bleijke' en mensen van buitenaf

elkaar ontmoeten.

Tot ziens op de zomermarkt!
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Heropening Openbare Basisschool 'Rozengaardsweide'

De rattenvanger van Hameln lokt de kinderen het nieuwe lokaal in

Bij de Openbare Basisschool 'Ro-
zengaardsweide' te Hengelo(Gld)
hing gisteren de vlag uit.
De verbouwing was achter de rug
en gaf reden tot een bescheiden

feestje.

De hal kon kon weer gebruikt
worden als ontmoetingsruimte.
En aan de ouderraad was het wel
toevertrouwd om de genodigden
een gastvrije ontvangst te bieden.
De Heer R. van Gijssel,directeur
van de school opende de bijeen-
komst op ongedwongen wijze. Hij
uitte zijn waardering voor het
feit, dat de bouwvakkers, die aan
het werk waren geweest zoveel
mogelijk rekening hadden gehou-
den met het feit, dat de school ge-
woon door moest draaien.
Hoewel het een heel enkele keer
onvermijdelijk was, dat er lawaai
werd gemaakt, b.v. bij het
wegbreken van de oude vloer van
de personeelskamer, kon het on-
derwijs gewoon doorgaan. Dit
was ook te danken aan de hou-
ding van het team, dat wist
waarvoor het allemaal nodig
was. De hele verbouwing lag
goed op schema. Slechts negen
dagen kon er niet gewerkt wor-
den i.v.m. de vorst. Het resultaat
mag gezien worden: Het team

kan nu vergaderen in een ruimte,
die groot genoeg is en van waar-
uit door een glazen wand in de
hal gekeken kan worden. Vroeger
kon het voltallig personeel amper
in de personeelsruimte terecht en
in een hoek van die ruimte stond
het bureau van de directeur. Meer
armslag had hij niet. Nu heeft hij
een eigen directeurskamer, waar
hij rustig een gesprek kan voeren
zonder dat er steeds mensen bin-
nen komen lopen, op de computer
moeten werken of moeten bellen.

En het allerbelangrijkste: er is
een lokaal bijgekomen, zodat de
juf, die in het kader van de klas-
senverkleining, een eigen groep
heeft, nu niet meer achter een
paar schotten in de hal moet zit-
ten.
De hele verbouwing ziet er per-
fect uit. Omdat er toch het een en
ander overhoop lag, werd meteen
besloten in alle klassen een eigen
t.v. aan te brengen en werden er
leidingen aangelegd voor het
computernetwerk. Deze leidingen
komen samen in de nieuwe ser-
verruimte.
Om vooral te tonen hoe blij men
was met het nieuwe lokaal, was
er door twee leerkrachten een
kasteelpoort gemaakt met een

ophaalbrug, die in eerste instan-
tie het nieuwe gedeelte aan het
oog ontttrok. Meester Van Gijssel
las toen het verhaal voor van de
rattenvanger van Hameln, waar-
bij, zoals we allemaal wel weten,
de rattenvanger de stad Hameln
verlost van een rattenplaag. De
burgemeester van genoemde stad
is niet van plan de rattenvanger
hiervoor te belonen, maar later
krijgt hij hier veel spijt van, want
de rattenvanger weet met zijn
fluitspel de kinderen van Hameln
met zich mee te lokken, waarna
de ouders ze nooit meer hebben
teruggezien. Een triest sprookje,
dat op 'Rozengaardsweide' een
happy-end kreeg, want hier wer-
den de ratten meegelokt door de
fluitspeler en over de ophaalbrug
geleid. Even later zagen we, dat
de kinderen over de ophaalbrug
verdwijnen. Maar gelukkig von-
den we ze weer terug in hun nieu-
we lokaal bij een beker limonade
en een koekje.

De genodigden voor deze officiële
opening, waaronder wethouder N.
van Petersen, de gemeenteraads-
leden Mevr. v.d. Velde, Mevr.
Baakman en de Heer Noordijk,
maar ook oud-leerkrachten en
enige bouwvakkers genoten van
deze ongedwongen opening.

Met nog meer plezier en inzet
gaan leerkrachten en leerlingen
weer aan het werk. Maar als er
nu gedacht wordt, dat er nu niets
meer gebeurt tot aan de zomerva-
kantie, dan is dat even helemaal
mis, want volgende week al gaat
groep acht vier dagen op school-
reis. Ook de andere schoolreizen
komen nog en op 27 juni wordt er
een braderie gehouden op het
schoolplein.
Groep acht verzorgt nog een mu-
sical op 16 juli en daarna zijn per-
soneel en kinderen wel toe aan
een welverdiende vakantie.die be-
gint op 23 juli en eindigt op 31
augustus.

Heropening Openbare Basisschool

'De Steenuil9 te Steenderen

Peuterleidster Jenny Roenhorst leest voor

Woensdagmorgen 16 mei hadden
veel peuters weer een bijzondere
ochtend: het voorleesontbijt.

Dit is een landelijk initiatief waar
peuterspeelzaal 'Hopza' voor het

vierde jaar weer aan deelnam,
ook om mee te werken de taal-
achterstand in de gemeente Hen-
gelo te verbeteren. Het geeft aan
dat taal duidelijk veel aandacht
nodig heeft.

Het voorlezen dient gestimuleerd
te worden. De 'woordenschat'
van kinderen is het sleutelbegrip
voor communicatie en lezen.
In partycentrum 'Langeler' wer-
den de vele peuters en ouders/
verzorgers hartelijk ontvangen.

Allereerst genoten ze van een
goed verzorgd ontbijt met allerlei
broodjes, drinken en fruit. Hierna
werd er in groepjes vol aandacht
geluisterd naar verschillende ver-
haaltjes, die werden voorgelezen
door Trees Peters en Elly Schim-
mel, medewerksters van de bibli-
otheek en peuterleidster Jenny
Roenhorst.
Omdat het thema 'clowns' was,
waren er ook vier clowns aanwe-
zig.
De bibliotheek en boekhandel
Wolters hadden samen een lees-
tafel gecreëerd met daarop de
nieuwste boeken, speciaal be-
stemd voor peuters.

Het nieuwe logo van basisschool 'de Steenuil'

Woensdag, 30 mei, was het einde-
lijk zover: na een langdurige en
ingrijpende verbouwing kon de
Openbare Basisschool 'De Steen-
uil' te Steenderen de vlag uithan-
gen. Het karwei zat erop en het
resultaat mag er zijn: De school
heeft enige jaren moeten werken
met twee noodlokalen en het
oude gebouw kon niet meer mee
met zijn tijd.
De vorige directeur, de heer Ton
Plagman is in 1998 voorzichtig
begonnen met plannen maken
voor ver/nieuwbouw van zijn
school. Er werd overleg gepleegd
met het team, de O.R. en de M.R.
en van het een kwam het ander.
Het belangrijkste was natuurlijk
om ook de gemeente duidelijk te
maken, dat de school in deze
staat niet meer van deze tijd was.
Toen uiteindelijk ook de gemeen-
te overstag ging, kon met de
bouw worden begonnen. Dat was
in mei 2000.
De eerste maanden hadden de
leerlingen en het team er niet zo-
veel last van, want eerst werd
het nieuwe gedeelte er bij ge-
bouwd. Toen echter enige muren
moesten worden gesloopt en ook
de lokalen werden opgeknapt,
was het een kwestie van improvi-
seren en lijdzaam afwachten tot
alles achter de rug was. Het re-
sultaat mag er zijn. De school is
verrijkt met een serre en een lo-
kaal, is er een nieuwe toilet-
groepfincl. toilet voor het perso-
neel en een invalidentoilet). Als je
de school binnenkomt, vormt de
serre een blikvanger: een ruimte
waar bij bijzondere gebeurtenis-
sen alle leerlingen bij elkaar kun-
nen komen, waar met groepjes
gewerkt kan worden, waar
schoolfeestjes gegeven kunnen
worden. Door het vele glas en de

bovenverlichting ziet het er uitno-
digend uit. Mede door het gebruik
van de kleuren blauw en geel
maakt de school een vrolijke,
speelse en uitnodigende indruk.
Alle leerlingen kregen op deze
feestdag een pet-met het logo van
de school. Dit logo is ontworpen
door Thea Lebbink. Ook het
naambord, dat onthuld werd door
wethouder Bart van Rooij, is ont-
worpen door haar en bestaat uit
het logo met acht blauwe stippen
erboven, die het aantal groepen
weergeven en letters en cijfers
om op een speelse manier aan te
geven dat hier onderwijs gegeven
wordt.
In de week van 7 tot 11 mei heeft
de kunstenares Ine Bolk in de
nieuwe serre haar 'atelier' inge-
richt. Alle kinderen hebben in
groepjes met haar gewerkt en de
artistieke resultaten werden ook
daar tentoongesteld.

Hoewel Ton Plagman de motor is
geweest voor de hele verbouwing,
heeft hij de afwerking niet mee
kunnen maken omdat hij een be-
noeming op een andere school
had aanvaard. Uiteraard was hij
wel aanwezig bij de heropening.
De huidige directeur, Gerard van
Gestel sprak zijn dank uit voor de
goede samenwerking met ieder
die had meegewerkt aan de bouw
en verheugde zich er op om nu ge-
woon weer aan het werk te gaan.
De kinderen gingen met hun pet-
jes, een zak snoep en de 'kunst-
krant', waarin verslag wordt ge-
daan hoe de kinderen samen met
Ine Bolk, hebben gewerkt, naar
huis.
Donderdagmorgen moesten ze
weer 'gewoon' naar hun mooie
school en moesten ze weer 'ge-
woon' aan het werk.

Correspondente van 'de Reclame*
Mevr. G. Koldenhof

U kunt contact opnemen met mevr. G. Koldenhof:

Via drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

tel. (0575) 4638 18 • fax (0575) 465088
e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Of rechtstreeks: tel. (0575) 461920
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Pleinmarkt 'St. BernardusschooV Echte Bakkers vieren 'Fruit/eest
9

Zondag 10 juni, van 11.00 tot

14.00 uur, zal op de 'St. Ber-

nardusschool' te Keijenborg een

voorjaarsmarkt worden gehouden,

waarbij de leerlingen en de ouders

zelf gemaakte en gekweekte din-

gen zullen verkopen. Een aantal

ouders is heel actief bezig om er

een groot succes van te maken.

Iedereen heeft er zin in om er wat

van te maken, want de opbrengst

van deze markt zal worden ge-

bruikt om het schoolplein op te

knappen en enige nieuwe speel-

toestellen aan te schaffen.

Taalontwikkelingsprogramma

Al in 1988 verscheen er een
rapport van 'Spectrum' in het
kader van jeugdbeleid. Uit dit
rapport konden verschillende
conclusies worden getrokken en
een ervan was, dat er een mo-
gelijke taalachterstand zou zijn
bij kinderen uit Hengelo Gld. en
Keijenborg. In 1998 werd dit
onderwerp besproken in het on-
derwijsberaad en werd de vraag
gesteld wat men nog meer zou
kunnen doen vanuit het onder-

wijs.

De leiding van peuterspeelzalen

en onderbouw basisscholen is bij

elkaar gekomen en men kwam

tot de conclusie, dat het goed zou

zijn om al vroeg te komen tot een

kindvolgsysteem, waarbij de sa-

menwerking tussen leidsters van

de peuterspeelzalen en de leer-

krachten van de onderbouw

(groepen l en 2) heel belangrijk

is. Daarvoor werd de 'Werkgroep

Taalontwikkeling' opgericht. Er

kwam overleg tussen Iselinge,

Gemeente, Onderwijs, Bibliotheek

en Peuterspeelzalen, waarbij de

vraag gesteld werd: 'Wat hebben

we in huis en wat kunnen we

daarmee?'

De gemeente Hengelo Gld. was

bereid enig geld vrij te maken om

de werkgroep Peuterspeelzalen

wat armslag te geven. Hieruit

kwam het 'Bas-project' voort. De

Bas-boeken en platen zijn voor

alle kinderen, leidsters en leer-

krachten plezierig om mee te

werken, waarbij spelenderwijs

begrippen en taalvaardigheid

worden uitgebreid.

Ook voor de ouders is het belang-

rijk te weten, dat er van hen niet

wordt verwacht, dat ze met hun

kinderen een taaiprogramma

moeten uitvoeren, maar het is

voor de ouders én de kinderen

heel fijn om iedere dag even een

verhaaltje voor te lezen of samen

te praten over bepaalde tekenin-

gen en plaatjes. Ook is er al een

keer een opvoedingsondersteu-

nende cursus gegeven voor ou-

ders en het ligt in de bedoeling

om dat nog eens te doen.

Op 8 september 1999 zijn alle

leerkrachten van de basisscholen

en leidsters van peuterspeelzalen

bij elkaar gekomen op de 'St. Ber-

nardusschool' te Keijenborg, waar

iedere school materiaal had mee-

genomen om aan elkaar te laten

zien wat ermee gedaan kon wor-

den.

Nu het 'Bas-project' goed is gaan

lopen, stoomt de trein voort en

wordt er door de werkgroep ge-

keken of er meer mensen, ook

buiten het onderwijs, zich bezig

willen houden met werken aan de

taalontwikkeling van kinderen.

Het 'Bas-project' is ontstaan in

Staphorst, waar vrijwilligers zich

bezighouden met de taalontwik-

keling van jonge kinderen door

bezoeken aan de ouders en het

geven van een eerste boekje wan-

neer het kind l jaar is geworden,

met daarbij een gratis abonne-

ment op de bibliotheek, zodat ook

de ouders het plezier van samen

lezen, kijken en vertellen onder-

vinden.

De werkgroep waarvan Peter

Schrauwen, directeur van R.K.

basisschool 'St. Bernardus' lid is,

is momenteel bezig met een plan

van aanpak, dat in de zomer

klaar moet zijn, waarbij het

motto is: 'Nog harder roeien met

de riemen, die we hebben'. De

werktitel van het taalkansenplan

is 'Hengelo stoomt door'.

Er is weer volop vers fruit ver-

krijgbaar. Ook de Echte Bakkers

maken daar dankbaar gebruik

van. Zij zijn alweer volop aan het

experimenteren met de vele soor-

ten fruit bij het bakken van hun

producten.

Vanaf l juni is het een maand

lang 'Fruitfeest' in de Echte Bak-

kerswinkels.

Fruit centraal in assortiment

Het gehele assortiment van de

Echte Bakkers staat in juni in

het teken van fruit. Denk hierbij

aan appeltjesbrood, de Deense

koffiebroodjes, aardbeiengebakjes

en niet te vergeten de welbeken-

de vlaaien. Maar ook peren,

pruimen, sinaasappels en andere

fruitsoorten worden gebruikt om

zowel het brood- als het banket-

assortiment de frisse smaak van

vers fruit mee te geven.

Het Echte Bakkersgilde

Vanaf l juni is het 'Fruitfeest' bij

Echte Bakker Hekkelman. In Ne-

derland zijn ± driehonderd am-

bachtelijke bakkers toegelaten tot

het Echte Bakkersgilde.

Deze Echte Bakkers wisselen on-

derling vakkennis en recepturen

uit. Alleen een Echte Bakker mag

het gele logo voeren, omdat hij

voldoet aan de hoogste kwali-

teitseisen. Niet alleen op gebied

van brood en banket, maar ook

op gebied van bediening, hygiëne

en presentatie.

VW-agenda Hengelo Gld.

Woensdag 6 juni: 'Tuin kijken'

Oude fruit- en notenbomen,

hagen, bloeiende heesters en

borders. Dijenborghs Hof,

Dijenborghsestraat 4.

11.00-17.00 uur. Prijs ƒ 5

Woensdag 6 juni: 'Fietstocht'

onder leiding, afstand 25 km

VW Hengelo Gld.,

Aanvang 13.30 uur.

Vrijdag 8 juni: 'Warenmarkt'

Marktplein, 13.00-17.30 uur.

Zondag 10 juni: 'Triathlon Henge-

lo' 1/8 of 1/4 triathlon individu-

eel of 1/8 triathlon trio (team).

Sportpark, Elderinkweg 1.

Aanvang 9 uur.

Info (0575) 46 1108.

Woensdag 13 juni: 'Tuin kijken'

Oude fruit- en notenbomen,

hagen, bloeiende heesters en

borders. Dijenborghs Hof,

Dijenborghsestraat 4.

11.00-17.00 uur. Prijs ƒ 5

Vrijdag 15juni: 'Warenmarkt'

Marktplein, 13.00-17.30 uur.

Zaterdag 16 juni: 'Open bedrijven-

dag' een 20-tal industrieel ge-

richte bedrijven openen hun

deuren voor het publiek Hen-

gelo Gld., 10.00-16.00 uur.

Zaterdag 16 juni: 'Avondrit voor

motoren' lengte ca. 140 km,

inschrijven van 18.00 tot

19.30 uur in de Varsselse

molen. Aanvang 18.00 uur.

UC&MAN
^ • G R O E N S P E C I A L I S T

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen
aanleg
onderhoud
sierbestrating
kwekerij

Kervelseweg 23

7255 BE Hengelo Gld

Telefoon (0575) 46 2619

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Lente-aanbieding:

2 + 21A zits bankstel
Perfecte kwaliteit met superieur leder

van 4.995,-voor

4395,-

er s
zvonen «ö* s l apen

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Telefoon 0575 464600

Aanbieding geldig t/m 30 juni 2001
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Toerrit voor motoren en auto's

Eerste autocross van het seizoen

in Holle

Op het circuit 'Kappenbulten'
aan de Wolfersveenweg te Halle
zal zondag 10 juni a.s. de eerste
autocross van het seizoen verre-
den worden. De Halse motor- en
autoclub 'Halmac' organiseert
in samenwerking met de Stich-
ting Autocross Oost Nederland
deze autocross.

Door het MKZ gebeuren zijn veel

evenementen in de regio noodge-

dwongen niet doorgegaan en is

het ook lange tijd stil geweest op

de autocross circuits in de Ach-

terhoek. Maar op zondag 10 juni

kunnen de coureurs hun super-

snelle bolides weer de sporen

geven om de nodige punten voor

het kampioenschap van de regio

Oost Nederland in de wacht te

slepen. De organisatie verwacht

dan ook veel rijders die zullen

deelnemen.

In Halle zullen rijders in zeven

klassen aan de start verschijnen.

Van de regionale rijders, die met

hun omgebouwde standaard au-

to's het evenement zullen openen,

zijn al veel inschrijvingen bij de

organisatie binnengekomen.

In de andere klassen zullen de

lokale favorieten, zoals Johnny

Kuenen en Henk en Gert Men-

nink, de voet flink op het gaspe-

daal moeten drukken om een zo

goed mogelijk resultaat op hun

thuisbaan neer te zetten. Goede

stuurmanskunst is vereist om de

supersnelle bolides in het rechte

spoor te houden. Vooral bij de

start wordt van de rijders opper-

ste concentratie en een goed

reactievermogen verwacht om zo

de beste uitgangspositie in de

race te krijgen. Bij tijd en wijle

zijn deze factoren echter onvol-

doende en zijn er dan ook de nodi-

ge spectaculaire koprollen te ver-

wachten.

Om elf uur wordt in Halle een

begin gemaakt met de sessies in

de diverse klassen. Aan het einde

van de middag zullen de finale

wedstrijden, waarin de punten

voor het kampioenschap verdeeld

worden, verreden worden.

P.V. Steeds Sneller Hengelo Gld.

Zo vlogen de duiven

Wedvlucht: Moeskroen 19 mei 2001
Aantal duiven: 406, afstand 256 km

L. te Stroet

A.H. Kamperman

W. Jansen

1. 4. 9.

2. 3. 5. 7. 8. 10.

6.

Avondfietsvierdaagse

'Toerclub Zelhem'

Vanaf maandag 11 juni t/m
donderdag 14 juni aanstaande
organiseert 'Toerclub Zelhem'
weer haar jaarlijkse Avondfiets-
vierdaagse.

Dit jaar zijn er een viertal nieu-
we routes uitgezet in de omge-
ving van Zelhem. In deze rou-
tes, die allemaal een lengte heb-
ben tussen de 25 en 30 kilome-
ter en waarbij geprobeerd is om
de 25 kilometer afstand te be-
naderen, is zoveel mogelijk het
natuurschoon van 'het Groene
Hart van de Achterhoek' be-
nadrukt.

In verband met de viering van

'Zelhem 1200' is daarnaast zo-

veel mogelijk geprobeerd om his-

torische boerderijen en plekken in

de gemeente Zelhem op te nemen.

De routes leiden de deelnemers op

de maandagavond richting Hen-

gelo en Linde, op dinsdag richting

Veldhoek en Ruurlo, op woensdag

richting Doetinchem en Velswijk

en op de donderdagavond richting

'de Slangenburg' en 'de Wrange'.

Starten is mogelijk tussen 18.30

en 19.30 uur van Cultureel Cen-

trum 'De Brink' aan het Stations-

plein te Zelhem.

Deelname is mogelijk voor ƒ6,-

per persoon.

Voor gezinnen met kinderen is er

dit jaar een speciaal 'Zelhem

1200' tarief ingesteld. Deze kun-

nen deelnemen voor een bedrag

van 1200 cent! Na het volbrengen

van drie van de vier avonden ont-

vangt iedere deelnemer een fraaie

herinnering.

Ook is het mogelijk om één avond

te fietsen; de kosten hiervan be-

dragen ƒ 2,50 per avond!

Informatie over deze Avondfiets-

vierdaagse is te verkrijgen bij

Aart Kappert, telefoonnummer

(0314)621379.

Op zaterdagavond 16 juni a.s. or-

ganiseert 'de Hamove' te Hengelo

Gld. een toerrit voor motoren en

auto's: de avondrit. De rit heeft

een lengte van ±150 km, over

mooie toeristische wegen door de

Achterhoek.

Inschrijven van 18.00 tot 19.30

uur in 'de Hamove'-molen, gelegen

aan het circuit 'De Varsselring',

Varsselseweg 34 te Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 467350 (alleen

op zaterdagavond 16 juni 2001).

Inschrijfgeld: ƒ 10,-.

Bij inschrijving gratis comsumptie.

Na afloop is de bar open voor een

hapje of een drankje.

Informatie: G. Lijftogt, tel. (0575)

463946.

P.S. Er is een beker beschikbaar ge-

steld voor de club met de meeste
deelnemers/ster s.

Naast bovengenoemde rit orga-

niseert 'de Hamove' touring, een

herfstrit op zondag 23 september;

nadere informatie hierover volgt.

Burgrun MCKO toertocht op 9 juni door Hengelo Gld.

Pauze bij de Hamove-Molen met diverse activiteiten

De Burgrun is een eendaagse
toerrit waaraan alleen motoren
met zijspan deelnemen, ± 70
die als pasagier in hun zijspan-
bak voor deze gelegenheid al-
leen gehandicapte kinderen en
volwassenen uit de regio meene-
men. De rit is voor deze gehan-
dicapten de belevenis van het
jaar, er zijn er bij die reeds vele
jaren meerijden.

De zijspanrijders (sommigen dit

jaar al voor de elfde keer), waar-

van een aantal reeds op vrijdag-

avond zijn/haar tent opslaat op

ons terrein, komen uit heel Neder-

land en verlenen geheel belange-

loos hun medewerking aan de rit.

Ook de Doornenburgse bevolking

en vele mensen uit de regio weten

ons initiatief zeer te waarderen,

blijkens de vele positieve reacties

en de enorme belangstelling tij-

dens de 'intocht' van de zijspan-

nen aan het eind van de middag

(± 16.30 uur).

Dat ook het bedrijfsleven uit

Doornenburg en omgeving de

Burgrun een warm hart toe-

draagt moge blijken uit het feit

dat zij er jaarlijks voor zorgen

dat onze begroting sluitend is.

Aan de veiligheid tijdens de rit

wordt natuurlijk de nodige aan-

dacht besteed. Zo is er EHBO

aanwezig, de KLPD zorgt met

een aantal motoragenten voor be-

geleiding en er rijdt een groot

aantal ordonnances van Motor-

Club Kort Oisterwijk voor de

stoet zijspannen uit om langse de

route af te zetten en gevaarlijke

punten te bewaken.

Via een mooie toertocht gaat de

tocht richting de Achterhoek

waar vanaf 11.30 uur tot ±

14.30 uur gepauzeerd wordt bij

de Hamove-Molen aan de Varssel-

seweg 34 te Varssel (Gem. Hen-

gelo Gld.) Hier vinden dan een

aantal activiteiten plaats die in

samenwerking met de Hamove

afd. Klassiekers en Touring zijn

georganiseerd zoals: hobbelfiet-

sen en skelters, demo minibikes,

luchtkussen, boerenkapel, clown

met ballonnen en schminken.

Om ongeveer 14.50 uur zal deze

stoet van zijspannen dan weer

vertrekken richting Doornenburg

waar zij rond 16.30 uur feestelijk

ingehaald zullen worden.

De organisatie nodigt u van harte

uit om op zaterdag 9 juni een

kijkje te komen nemen bij de Ha-

move-Molen te Varssel waar het

dan een gezellige boel zal zijn.

Graag tot ziens op 9 juni.

Schutterij St. Jan Keijenborg

Donderdag 17 mei jl. was er een
open avond van de Schuttersgil-
de 'St Jan' te Keijenborg. Er
werden diverse demonstraties
gegeven en er was gelegenheid
om mee te doen aan het vendel-
zwaaien en het boogschieten.
Het Schuttersgilde 'St Jan' werd
148 jaar geleden, in 1853 op-
gericht.

In de eerste jaren werd alleen het

buurtvogelschieten georganiseerd,

later kwam de drumfanfare erbij.

Het doel van het gilde is: het in

stand houden van de plaatselijke

kennis. In vroegere jaren waren

de buurtschappen rond Keijenborg

erg versnipperd, er werd gepro-

beerd dit feest zoveel mogelijk in

Keijenborg te realiseren. 24 Juni

is de feestdag van St Jan de

Doper, de kermis wordt ieder jaar

zo dicht mogelijk in buurt van

deze zondag gehouden. In vroege-

re jaren had de katholieke kerk

een grote rol binnen het schutters-

gilde, de laatste jaren is die rol

veranderd.

De pastoor opent de kermis met

een H. Mis op zaterdagavond en

sluit op maandagmiddag het feest

met de kroning van de schutters-

koning. Sinds kort is pastor Ja-

cobs benoemd als geestelijk advi-

seur van het Schuttersgilde,

zodat de kerk weer wat meer be-

trokken is. Schutterij betekent

het beschutten, beschermen van

de bevolking. Tegenwoordig heeft

het de betekenis van het bescher-

men van de tradities. Het schut-

tersgilde bestaat uit een drum-

fanfare en schietvereniging, die

zich bezig houdt met handboog-

schieten.

De drumfanfare neemt zowel deel

aan optochten in de regio als aan

concoursen.

De schutterij 'St Jan' bestaat uit

65 leden, sommige leden zijn

zowel actief bij de drumfanfare

als bij het handboogschieten. Ook

zijn er de 250 leden van het vo-

gelschieten. Iedereen die zich

aanmeldt bij het vogelschieten is

voor het komende jaar lid van de

schutterij. Bovendien zijn er 30

ereleden, waarvan sommigen al

40 jaar hebben meegedaan met

het vogelschieten. Momenteel zijn

de voorbereidingen in volle gang.

Door negen bestuursleden en tien

vrijwilligers wordt er keihard ge-

werkt om alles weer tot in de

puntjes te regelen voor de Keijen-

burgse kermis van 2001.



POLITIE
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

Politieteam Zelhem
(Hengelo, Hummelo & Keppel en Zelhem)

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

column
VAKANTIEWERK

Periode dinsdag 22 t/m maandag 28 mei 2001

Vernieling bushaltehokje in
Hoog Keppel

In de nacht van zondag 27 op
maandag 28 mei jl. werden in
Hoog Keppel beide bushaltehok-
jes aan de Rijksweg compleet ver-
nield.
Vermoedelijk zijn de vernielingen
aangericht door een groep lopen-
de jongeren. De politie zou graag
in contact komen met eventuele
getuigen die deze groep jongeren
heeft gezien; de politie is te berei-
ken via telefoonnummer (0900)
8844.

Dinsdag 22 mei

- Aan de Halseweg in Zelhem
werd 's middags een gepar-
keerde personenauto aangere-
den door een onbekend motor-
voertuig.

- 's Avonds werd door de politie
op de Dorpsstraat in Laag
Keppel geconstateerd dat een
vrachtwagenchauffeur de ge-
sloten verklaring voor vracht-
wagens negeerde. Tevens ne-
geerde de chauffeur opzettelijk
het stopteken van de politie.
Pas in Doesburg gaf hij gevolg
aan het stopteken.
Tegen de chauffeur wordt een
proces-verbaal opgemaakt ter
zake het negeren van de geslo-
ten verklaring en het opzette-
lijk negeren van stopteken.

- Tijdens een snelheidscontrole
tussen 15.30 en 17.30 uur op

de Ruurloseweg in Zelhem re-
den tien bestuurders te hard,
waarvan een bestuurder met
een vaart van 103 km per uur
voorbij kwam.

Vrijdag 25 mei

- In Hengelo op de Rondweg
moest 's morgens een motorrij-
der uitwijken voor een vracht-
wagen die de rijbaan opreed,
zonder hierbij eerst voorrang te
verlenen aan de motorrijder.
Hierdoor kwam de motorrijder
ten val in de berm en raakte
gewond.

- Op de Rijksweg in Laag Keppel
schepte 's middags een tractor
met oplegger, tijdens het af-
slaan, een fietser. De fietser
kwam ten val en raakte licht
gewond.

- Tijdens een verkeerscontrole
op de Ruurloseweg buiten de
bebouwde kom van Zelhem kre-
gen twee bestuurders een be-
keuring voor het overschrijden
van de maximum snelheid,
twee bromfietsers wegens het
niet dragen van een helm en
één bestuurder voor het nege-
ren van een inhaalverbod.

- 's Avonds reed een automobilist
vanuit een inrit de Halseweg
op. Bij deze manoeuvre ver-
leende hij geen voorrang aan
een naderende personenauto
en veroorzaakte een aanrij-
ding. Aan beide voertuigen ont-
stond materiële schade.

Gymvereniging Achilles viert feest

Van links naar rechts: Sieni Hulstijn, Diny Jansen en Betty Lasscht

26 Mei jl. was er bij partycentrum
'Langeler' een receptie ter ere van
het 75-jarig bestaan. Mevr. Nettie
Besselink sprak namens de jubile-
rende gymvereniging. 'Achilles
werd op 26 mei 1926 opgericht. In
het begin bestond de vereniging
uit 40 leden. Nu precies 75 jaar
later zijn er 250 leden, deze zijn in
verschillende groepen onderver-

deeld, afhankelijk van leeftijd en
sportbeoefening. Het is mogelijk
om o.a. deel te nemen aan aerobic,
conditietraining, jazz en Meer Be-
wegen Voor Ouderen. De vereni-
ging maakt zowel van de gymzaal
als van de sporthal gebruik. Ook
wordt er in kleine groepen ge-
werkt met kinderen, die extra be-
weging nodig hebben. In juni weer

- Zowel in de gemeente Hengelo
als in Zelhem vonden 's nachts
vernielingen plaats. Tuinmeubi-
lair werd bij bewoners uit de
tuin ontvreemd. In Zelhem wer-
den o.a. aan de Ruurloseweg
bij de bushalte een aantal fiet-
sen zwaar vernield. In Hengelo
werd o.a. een automaat ver-
nield. Deze zaken zijn volop in
onderzoek.

Zondag 2 7 mei

- 's Nachts moest de Brandweer
van Zelhem uitrukken naar het
'Gat van Radstake' aan de Ho-
ge veldweg in Zelhem, waar een
gedeelte van het bos in brand
stond. De brandweer had het
vuur snel onder controle. De
oorzaak is nog onbekend.

Maandag 28 mei

- Op de Hummeloseweg buiten
de bebouwde kom van Zelhem
vond 's morgens een zwaar ver-
keersongeval plaats tussen een
overstekende fietser en een
personenauto.
Plotseling stak de fietser de rij-
baan over en een naderende
automobilist kon een aanrijding
met de fietser niet meer voor-
komen. De fietser, een vijftien-
jarig meisje uit Hengelo Gld.,
werd met letsel per ambulance
naar het ziekenhuis gebracht.

Saskia Visscher

de lessen voor de selectie.' Burge-
meester Van Beeck Calkoen blikte
75 jaar terug. '75 Jaar geleden
was Hengelo nog een kleine plaats
en Achilles nog een kleine vereni-
ging. De plaats Hengelo en de ver-
eniging zijn met de tijd meege-
groeid. Dat gymnastiek meer is
dan alleen bewegen, bleek uit de
jubileumuitvoering met thema's
van deze tijd, zoals o.a. Goede Tij-
den en Kabouter Plop.' Ook be-
noemde burgemeester Van Beeck
Calkoen de zorgelijke tijden van de
vereniging. Bij Achilles ontbreken,
ondanks alle moeite om mensen te
vinden, nog steeds een voorzitter
en secretaris. 'Ondanks al uw zor-
gen wens ik u een bloeiende ver-
eniging toe.' De heer de Greef, die
namens het bondsbestuur aanwe-
zig was, overhandigde Achilles
een plak als aandenken aan dit ju-
bileum.

De schoolvakanties komen er
weer aan. Veel jongeren zullen

een gedeelte van hun vakantie
gebruiken voor vakantiewerk,
om met het verdiende geld het
leukste gedeelte van de vakan-
tie te kunnen bekostigen.

Hoe lang mag je werken en wat
mag je doen?

Voor jongeren tot 18 jaar gelden
speciale regels met betrekking
tot vakantiewerk.

Als je 13 of 14 jaar bent
In je vakantie mag je 5 dagen per
week werken, maar nooit langer
dan 7 uur per dag en 35 uur per
week. Na 3 weken moet je stop-
pen. Tussen 2 werkdagen moet
minimaal 14 uur vrije tijd zitten
(inclusief nachtrust).

Je mag niet in een industriële om-
geving werken en moet altijd
onder begeleiding werken als
hulpkracht.
Nachtwerk en overwerk zijn niet
toegestaan.

Als je 15 jaar bent
In je vakantie mag je 5 dagen per
week werken, maar nooit langer
dan 8 uur per dag en 40 uur per
week. Na 4 weken moet je stop-
pen. Tussen 2 werkdagen moet
minimaal 12 uur vrije tijd zitten
(inclusief nachtrust).

Je mag zelfstandig lichte werk-
zaamheden verrichten. Je mag
niet in een industriële omgeving
werken. Nachtwerk en overwerk
zijn niet toegestaan.

Als je 16 of 17 jaar bent
In je vakantie mag je hooguit 9
uur per dag werken en maximaal
45 uur per week.
Tussen 2 werkdagen moet mini-
maal 12 uur vrije tijd zitten (in-
clusief nachtrust). Het meeste
werk mag je gewoon doen. Voor
enkele werkzaamheden gelden
speciale regels.

Sommige werkzaamheden zijn
verboden voor iedereen die nog
geen 18 jaar is: werken met ge-
vaarlijke stoffen, werken met ge-
vaarlijke machines, werken op
plaatsen met veel lawaai, werken
in afgesloten ruimtes.

Hoeveel mag je bijverdienen
zonder dat je ouders de
kinderbijslag kwijtraken?

Kinderen mogen een bedrag van
ƒ2.405 per kwartaal bijverdie-
nen zonder dat de ouders de kin-
derbijslag kwijtraken. Daarnaast
mogen kinderen in de maanden
juni, juli en augustus nog een
extra netto bedrag bijverdienen;
thuiswonende kinderen jonger
dan 16 jaar mogen onbeperkt bij-
verdienen. Kinderen jonger dan
16 jaar die niet thuis wonen,
mogen in de vakantiemaanden
maximaa^ 3.405 netto bijverdie-
nen als de ouders enkele kinder-
bijslag ontvangen en maximaal
ƒ 2.096 netto als de ouders dub-
bele kinderbijslag ontvangen.
Kinderen van 16 of 17 jaar mo-
gen in de vakantiemaanden maxi-
maal ƒ 2.100 netto bijverdienen.

Hoeveel mag je bijverdienen
zonder dat je de studie-
financiering kwijtraakt?

Als student met studiefinancie-
ring mag je jaarlijks maximaal
ƒ 19.500 netto bijverdienen zon-
der dat dit gevolgen heeft voor je
studiefinanciering.

Je kunt misschien geld terug-
krijgen van de belastingdienst!

Als je vakantiewerk hebt gedaan
kun je soms in aanmerking komen
voor teruggaaf van teveel inge-
houden loonheffing/premie volks-
verzekeringen. Op de jaaropga-
ve(n) van je werkgever(s) staat
een bedrag aan ingehouden loon-
heffmg / premie volksverzekerin-
gen vermeld. Is dit bedrag hoger
dan ƒ26 dan is meestal terug-
gaaf mogelijk. Je kunt dan een
Tj-biljet indienen.

Hoeveel ga je verdienen?

Hoeveel je gaat verdienen is af-
hankelijk van wat je afspreekt
met je werkgever. Er is echter
wel een bepaald minimumloon
waar je recht op hebt (als je 15
jaar of ouder bent).
Voor 13 en 14 jarigen gelden
geen minimumlonen.
Voor 15- tot en met 23-jarigen
zijn de minimumlonen in onder-
staande tabel weergegeven:

Leeftijd minimumloon per uur bruto minimumloon per uur netto

15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
2 1 jaar
22 jaar
23 jaar of ouder

ƒ 4,63
ƒ 5,33
ƒ 6,10
ƒ 7,03
ƒ 8,11
ƒ 9,50
ƒ11,20
ƒ 13,13
ƒ 15,45

ƒ 4,56
ƒ 5,24
ƒ 5,79
ƒ 6,40
ƒ 7,14
ƒ 8,18
ƒ 9,47
ƒ 10,92
ƒ 12,66

Genoemde netto bedragen kunnen enigszins afwijken door je persoon-
lijke situatie en branche waarin je werkzaam bent.

Deze column werd verzorgd door Accountantskantoor Th.J. Sloot b.v.
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Kuipers

Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575) 46 12 27

harde Hollandse tomaten

1 kilo 1.98

18 zoete sinaasappels

vol sap 5.98

lJSBOERDERIJ 't RIEFEL
Riefelerdijk 2, Hengelo G\d. - Tel. (0575) 46 17 66

BOERDERIJ IJS

ELKE DAG VANAF 13.0O UUR

TERRAS GEOPEND

NU OP DE DEEL OOK ZITJES

We staan weer elke vrijdagmiddag

op de markt in Hengelo Gld.

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

Er kan er maar één de echte zijn.

Focus op
Nederlands-

talige
misdaad-
schrijvers!

Juni-
de Maand
van het

Spannende
Boek 2001.

Wolters Boekhandel
Spalstraat 14

7255 AC Hengelo Gld.
Tel. (0575)46 1 2 5 3

l

V.O.F. Kl<xnp«nfab

Sueters
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

'De Plattelandswinkel'
Kwalliteitsklompen,

klompschoenen, laarzen,

werkschoenen, werkkleding,

vrijetijdskleding

regenkleding, souvenirs

Altijd voordeel!

Herbalife!
wilt u uw gewicht gaan beheersen

en wilt u toch uw normale warme

maaltijd niet missen.

Dat kan met de producten van

HERBALIFE

Bel voor informatie:
Bianca

te Veldhuis-Greven
tel. (0575) 46 48 82

Uw persbericht

voor 'de Reclame'

kunt u ook

e-mailen naar

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19

Tel. (0575)46 1358

dinsdag 5 t/m zaterdag 9 juni

Weefcaanbieding

Kruidcake
van f 5.75 voor ƒ 4.95

Kruidboek

van ƒ 5,25 voor ƒ 4,25

d r u k k e r i j

U i t e r w e e r d

Voor al uw:

Handelsdrukwerk

Reclamedrukwerk

Familiedrukwerk

Vraag vrijblijvend een offerte.

Regelinkstraat 16,7255 CC Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 38 18 - Fax (0575) 46 50 88

E-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.

Tel: (0575) 46 10 54

Zie onze
dagaanbiedingen

in de winkel.

Aanbiedingen van de week

Western kipreepjes soo gram ƒ 9,98

Satéschnitzels per stuk K ƒ2,10

Leverkaas loogram f 1,59

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 13 01

GRATIS
Schröder

AAode
Ruurloseweg 1

Hengelo Gld.

Tel.(0575)461232

Zonder U geen Unicef.

Giro 121.

Zonder U kunnen wij de

kinderen van China geen

schoolspullen geven om

te werken aan een betere

toekomst. Help hen, wordt

vandaag nog donateur

van Unicef.

unicef ^
GEEFT KINDEREN EEN TOEKOMST
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