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DE RECLAME
advertentie

Open bedrijvendag

zaferdag 16 juni

Hengelo G/d.

advertentie

Personeel

gevraagd bij

Sfapelbroefc & Jansen

6-7-8

Leuke cadeaus

voor

Vaderdag

UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Verschijnt in:

Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

Zomermarkf

bij 'de Bleijke'

geslaagd

Provincie over

herindeling

gemeenten

INDUSTRI HENGELO

'Open Bedrijven Dag' Hengelo Gld.

De firma's Stapelbroek-Jansen en
de Goma hebben hun zaak flink
uitgebreid en gemoderniseerd. De
directeuren van beide firma's, de
heren Theo Stapelbroek en Fokke
Atema, kwamen tijdens een ver-
gadering van de IKH (Industriële
Kring Hengelo Gld.) tot de conclu-
sie, dat er voor geïnteresseerd pu-
bliek gelegenheid moest worden
gegeven de zaken te bekijken,
binnen te lopen en eventueel vra-
gen te stellen. Al plannen makend
werd het idee geboren om meer-
dere bedrijven/bedrijfjes te vra-
gen mee te doen met een 'Open
Bedrijven Dag'.

De reacties waren positief. Leden
en niet-leden van de IKH meldden
zich aan en er werd een datum
geprikt: 16 juni.

Op deze zaterdag zullen zo'n
twintig bedrijven hun deuren ope-
nen en kunnen belangstellenden
naar binnen lopen; als men iets
beter geïnformeerd wil worden,
kunnen er vragen worden gesteld
aan medewerkers en directeuren.
Omdat sommige bedrijven een
beetje uit de route liggen, is er
een dubbeldekker gehuurd, die re-
gelmatig een rondje langs de be-
drijven maakt. Het publiek mag
gratis in- en uitstappen waar het
wil en kan zodoende meerdere be-
drijven bezoeken.

Voor de inwoners van Hengelo
Gld. een prettige manier om op
ongedwongen wijze kennis te
maken met zaken, waar ze tot nu
toe alleen maar van gehoord heb-
ben.

Vrijwilligerswerk op 'de Bleijke'

Zorgcentrum 'deBleijke'

Wanneer in het verleden men-
sen werden opgenomen in een
bejaardentehuis, waren ze vaak
nog tot veel dingen in staat en
lag de leeftijd om in aanmer-
king te komen voor plaatsing
heel wat lager dan tegenwoor-
dig. Vroeger stonden er nog
vaak fietsen van de bewoners
buiten. Die zie je nu niet veel
meer.

Tegenwoordig heet het dan ook
niet meer een bejaardentehuis,
maar een zorgcentrum. En in
Hengelo Gld. is dat 'De Bleijke'.
Waar vroeger de bewoners van
'De Bleijke' nog redelijk zelfstan-
dig konden functioneren, zijn de
bewoners tegenwoordig afhanke-
lijk van zorg. De meest directe
zorg wordt uiteraard verleend
door personeel van 'De Bleijke',

Nieuwe huisvesting

Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Oost-Gelderland

De vereniging voor Protestants
Christelijk Primair Onderwijs
Oost-Gelderland is vanaf l mei
jl. gehuisvest in het vroegere
architectenkantoor van Joop
Heijink aan de Kastanjelaan 6
te Hengelo Gld.

'Een enorme vooruitgang,' vol-
gens Jan Schakel, algemeen direc-
teur van vijftien scholen in Oost-
Gelderland. 'Hiervóór zaten drie
medewerkers in één lokaal van
'De Meeneschool' in Zelhem; dit
was soms niet plezierig bij per-
soonlijke gesprekken.' Vroeger
was het mogelijk als bestuur van
een christelijke school erop toe te
zien, dat de leerkrachten hun
taak naar behoren uitoefenden: de
salari:
onderhoud van gebouwen \verd re-
gelmatig en goed uitgevoerd.

In de afgelopen jaren zijn er van-
uit Den Haag zoveel regeltjes,
voorschriften, vernieuwingen en
maatregelen voorgeschreven, dat
het voor een (leken)bestuur en
directeur (vroeger 'Hoofd der
school'!) niet meer bij te houden
is. Daarom hebben vijftien scho-
len in Oost-Gelderland de koppen
bij elkaar gestoken en zijn geko-
men tot een samenwerkingsver-
band met algemeen directeur: Jan
Schakel. Zijn naam is haast sym-

Maria Houwers en Jan Schakel

bolisch te noemen: hij vormt de
,. , i ,„i 1,,,
de wctir

:" \vijsvckl k
i n k l a m ^ l SIe wetgeving en is een klank-

bord voor directeuren.
Hij heeft contacten met de Arbo-
dienst, psychologen, directeuren
en leerkrachten en probeert alle
informatie vanuit Den Haag te
doorgronden en van daaruit ad-
vies te geven aan de scholen.
In het nieuwe onderkomen van de
vereniging kan Jan Schakel met
zijn beide medewerksters, Maria
Houwers en Hermien Vos, beter
uit de voeten. Er is een vergader-
ruimte, waar met zo'n dertig
mensen vergaderd kan worden,
een kelder, waar alle administra-

tie over de afgelopen tien jaar
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eigen kantoor waarvan bijna al-
tijd de deur openstaat naar de
werkruimte van de medewerk-
sters, maar waar hij ook bij
persoonlijke gesprekken de deur
even kan sluiten.

Het is een prettig gegeven, dat bij
de huidige ontwikkelingen in het
onderwijs de leerkrachten, de di-
rectie en de bestuursleden niet
meer alleen staan tegenover de
bergen instructies en informatie,
maar terug kunnen vallen op bo-
vengenoemd verenigingskantoor.

maar het verplegend personeel
krijgt te weinig tijd om zich ook
buiten de verzorging om met de
bewoners bezig te houden.

Hiervoor zijn dan de vrijwilligers,
die met veel enthousiasme, tijd en
inzet proberen om het de bewo-
ners wat gezelliger te maken en
ze geïnteresseerd te houden in
hun leven en hun omgeving. Vrij-
willigers zijn in staat om de be-
woners net iets extra's te bieden
boven de dagelijkse zorg.

Ongeveer vijfennegentig vrijwil-
ligers zijn hiervoor dagelijks in
de weer, niet meer alleen maar
met het schenken van koffie en
thee, maar er zijn vele activi-
teiten, waar de bejaarden aan
mee kunnen doen, zoals touw-
draaien, koersballen, bloemschik-
ken, handwerken en ook wordt er
samen met de vrijwilligers vaak

een tochtje naar buiten georgani-
seerd: even naar de eendjes.en
ook een wandelingetje naar het
hertenkamp wordt zeer op prijs
gesteld. Voor een ritje met het
busje zijn er chauffeurs en ook
voor een praatje zijn er vrijwilli-
gers.

Het U.V.V. en de Welfare hebben
in de afgelopen jaren hiermee hun
sporen verdiend.
Om ervoor te zorgen, dat het vrij-
willigerswerk niet uitloopt in een
goedbedoelde, maar vrijblijvende
organisatie, is in januari 2000
een stuurgroep opgericht, waar
uit alle geledingen vertegenwoor-
digers zijn, die de activiteiten
coördineren, zodat er niet bij be-
paalde activiteiten teveel en op
andere fronten te weinig hulp is.
Zonodig wordt de vrijwilligers ge-
leerd om b.v. met een rolstoel om
te gaan en hoe te handelen in

noodsituaties door personeel van
'De Bleijke'. Inmiddels is geble-
ken, dat de vrijwilligers niet meer
weg te denken zijn in de zorg op
'De Bleijke'. Dit komt ondermeer
tot uiting bij de (ver)nieuwbouw-
plannen, waarbij ook geluisterd
wordt naar op- en aanmerkingen
van de vrijwilligers.

De werkzaamheden van de vrij-
willigers binnen 'De Bleijke' wor-
den heel erg gewaardeerd door
bewoners en personeel. Om voor
deze ouderen hun wereld leefbaar
te houden blijft de inzet van vrij-
willigers belangrijk.

Vaak levert het vrijwilligerswerk
in 'De Bleijke' ook voor de vrijwil-
ligers veel voldoening op. Doordat
vrijwilligers vaak mensen zijn, die
een bepaalde levenservaring mee-
brengen, zijn ze in staat iets voor
de bewoners te betekenen.



KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HUÜ ;TEN - DIVERSEN

II KERKDIENSTEN
Rem i gi u s kerk
- Zondag 17 juni, 10.00 uur,

ds. C. Ferrari, Doopdienst
Goede Herder Kapel
- Zondag 17 juni, 10.15 uur, ds. gast Zelhem
Verzorgingscentrum 'De Bleijke'
- Geen dienst.
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 14 juni, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)
- Zaterdag 16 juni, 19.00 uur,

Woord- en Communieviering
- Zondag 17 juni, 10.00 uur,

Eucharistieviering
R.K. Kerk Keijenborg:
- Zaterdagavond om 19.00 uur
- Zondagmorgen om 10.00 uur
- Maandagmorgen om 9.00 uur

Eucharistieviering (dagkapel)
- Woensdagsavonds 19.00 uur

Rozenkrans bidden (dagkapel)
Zorgcentrum Maria Postel:
- Dinsdagsmorgens om 10.00 uur

Eucharistieviering - vrijdagavond om
19.00 uur een Eucharistieviering

A/PC gebouw, Zelhem:
- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

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

14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur en is
uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

- Op zaterdag- en zondagochtend wordt om
11.00 uur een vrij spreekuur gehouden (in de
praktijk van de dienstdoende arts); U hoeft hier-
voor dus niet te bellen!

- Buiten het weekendspreekuur is het sterk aan te
bevelen voor U komt, eerst te bellen; de arts
kan dan rekening houden met Uw komst.

Vrijdag 15 juni - Zondag 17 juni:
dr. Eyck, tel. (0575) 461277, Kastanjelaan 7
Avond- en nachtdienst
- De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds

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

- Maandag 18 juni, dr. Koning, tel. (0575) 4612 66
- Dinsdag 19 juni,dr. Koning, tel. (0575) 461266
- Woensdag 20 juni, dr. v/d Beek, tel. 06-53738359
- Donderdag 21 juni, dr. Eyck, tel. (0575) 461277
Spoednummers Huisartsen
dr. Eyck, tel. (0575) 462904
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 464444
dr. Koning, tel. (0575) 463010
De actuele dienstlijst is ook te vinden op internet:
http://huisartsengroephengelogld.wolweb.nl/
Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28, tel. (0575) 4610 10

Openingstijden:
- maandag t/m vrijdag 8.00 tot 18.00 uur
- zat-, zon- & feestdagen 11.00 tot 12.00 uur
- Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het

weekend en op feestdagen, buiten de opening-
stijden om 17.30 uur inleveren.

- Buiten de bovengenoemde openingstijden dient
u voor spoedrecepten bij de apotheek aan te bel-
len. De dienstdoende persoon neemt dan via de
intercom (naast de deurbel) contact met u op.
Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.

Diëtiste:
- Mevr. F. Lamers

elke donderdag 14.00-16.00 uur,
gaarne vooraf een afspraak maken
via de apotheek (0575) 461010.

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie
"Jentha"
- Voor afspraken tel. (0575)464440,

Beatrixlaan4, Hengelo Gld.
Koldeweiweg 2, Keijenborg

Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie,
kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie,
reïntergratie en medische fitness
"Janssen van Dijke"
- Tel.(0575)463064, Kastanjeln 2a, Hengelo Gld.

B.g.g. (0314) 62 51 50, Ambachtswg 16, Zelhem
Verloskundigen:
Gemeente Hengelo Gld:
- Maatschap mevr. Klein, mevr. Geugies &

mevr. Peulers, tel. (0314) 330589,
b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. (0314)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.

«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. Vrij willige 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-Ussel:
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) 34 12 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) 527246
- Lies-Erne Rutjes, Steenderen tel. 06-51318583
- Yvonne Roelofs, Wichmond.tel. (0575) 44 1942
Diëtiste
- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 441809

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

Overgangsverpleegkundige
- José la Croix, tel. (0575) 5603 81
Diabetes Vereniging Nederland
- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 725083
Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek
- Tel. (0314) 665000 dagelijks bereikbaar van

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

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

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

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

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

vanaf 19.00 uur kunnen mensen goede
gebruikte kleding inleveren op het volgende
adres: Fam. Dinkelman,
Beijerinkdijk 1 in Hengelo Gld.

Streekziekenhuis Het Spittaal
- Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575A592592.

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.
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Op zaterdag 16 juni a.s. hopen wij ons
40-jcirig huwelijk te herdenken

GerritLangeler

Toos Langeler-Ruesink

Gelegenheid tot feliciteren van
15.00 tot 17.00 uur in Partycentrum 'Langeler'

Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

Menninkweg 1,
7255 LL HengeloGId.

Voor de blijken van medeleven die we van familie, vrien-
den en kennissen mochten ontvangen tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn lieve man, onze fijne vader
en opa

WillemVink

betuigen wij onze oprechte dank.

M.B. Vink-Rondeel
Kinderen en kleinkinderen

HengeloGId., juni 2001
Kerkekamp 53

Te Koop,
Gevraagd,

Aangeboden,
en andere

'kleintjes'
Jongeman werkzaam in Henge-
lo Gld. zoekt met spoed woon-
ruimte in Hengelo Gld. of
omgeving. Tel. 06-52018118

Verlies gewicht in centimeters
met behoud van energie.
Dat kan met Herbalife!
Bel voor informatie:
Annie Haaring,
tel. (0575)467381

Zaterdagmorgen 16 juni van
9.00 tot 12.00 uur, verkoop van
de laatste nieuwe fietsen en
l spartamet met hoge korting!
Ook nog wat gebruikte fietsen.
Fietsspecialist Zweverink
lekink 8, Hengelo Gld. (centrum)

prolink.nl

Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Internet diensten,
tot in de punten

geregeld.

dom*inr*giftrati«.
éénmalig fl. 95,- plus fl. 30.- p«r jaar

Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extraneï
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen

Meer info: www.prolink.nl

Bel voor informatie !
Zutphen-Emmerikseweg 127a

7223 DC Baak
Tel: 0575 -441344

Te koop - Actie

Vijverfolie

0,5 mm dik a ƒ 4.- p. m2
0,8 mm dik a ƒ 6.- p. m2

1,0 mm dik a ƒ 7,50 p. m2

Verkrijgbaar in de maten
4, 6 en 8 meter breed.

Ook andere maten tegen
meerprijs leverbaar. Bij

Goossens

Atomica
Steenderenseweg 11,

Hengelo Gld.
Telefoon (0575)4621 39

Uw advertentie in 'de Reclame7?
Drukkerij Uiterweerd

tel. (0575)463818
fax (0575) 46 50 88

-Tip

OSMAN

Kervelseweg 23 - Hengelo Gld. - tel. 0575-462619
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Een Engelse dubbeldekker zorgt voor gratis vervoer langs de deelnemende bedrijven

VOMEN/ZVTPHEN
Deelnemende bedrijven
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• BouwCenter HCI
Kruisbergseweg 13

• HCI Betonindustrie
Kruisbergseweg 13

• Van Bentum Schoonmaak
Nijverheidsweg 13

• Coma Metaalwaren
t Van Geenhuizen Bouwplan

Ruurloseweg Boa

• Stapelbroek & Jansen
Molenenk 4

• Hartelman Motoren
Molenenk 3

• Harmsen Vakschilders
Zelhemseweg 21

• Schildersbedrijf Derksen
Nijverheidsweg 15

• Klein Gunnewiek Service
Nijverheidsweg 7

• PasHook
• Joly Transport

Winkelskamp 2

• Rijnstaal
Kruisbergseweg i

• Drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16

• Goossens & Melgers
Bouwbedrijf
Nijverheidsweg 11

Tolkamp Voedingsmachines
Molenenk 18

• Smalbraak Notarissen
Spalstraat 41

• Galerie Monique Wolbert
• Claassen Reclamestudio

Kerkstraat 4

Meulenbrugge & Barink
Bouwbedrijf

• Bouwplancentrum Hengelo
Nijverheidsweg 3

Op zaterdag 16 juni a.s. vindt, op initiatief van de Industriële Kring Hengelo, een open bedrijvendag plaats. Dé gelegenheid om
eens een kijkje te nemen achter de schermen van de Hengelose bedrijven. Met veel voorlichting, demonstraties en informatie.

I N D U S T R I Ë L E « HENGELO
** * O

Gelderland wil onderhoud wegen snel verbeteren

Kwaliteit provinciale wegen rond
2010 stabiel
Gedeputeerde Staten van Gel-
derland willen de komende
jaren meer uitgeven aan het on-
derhoud van het provinciale we-
gennet. Het budget voor beheer
en onderhoud wil het college
jaarlijks tot 2005 met 0,9 mil-
joen euro (2 miljoen gulden)
verhogen.

Het is de wettelijke taak van de
provincie om ervoor te zorgen dat
de twaalfhonderd kilometer rij-
weg en eenzelfde lengte aan fiets-
paden en parallelwegen goed be-
rijdbaar is en veilig voor de ge-
bruiker. In de uitvoering van deze
taak is de laatste jaren een ach-
terstand ontstaan. Enerzijds door
een achterblijvende groei van het
budget en anderzijds door sterk
gestegen kosten. Dit laatste
wordt onder andere veroorzaakt
door strengere eisen aan de ver-
keersveiligheid bij werkzaamhe-
den en door Arbo- en milieuwet-
geving. Ook de toename van
zwaar vrachtverkeer, snel geste-
gen materiaalkosten en nieuwe
ontwikkelingen in het mobiliteits-
beleid vragen om een onderhouds-
intensieve weginrichting.

De gevolgen van de achterstand
in onderhoud worden merkbaar
voor de weggebruiker. Er zijn
gaten en kuilen in de weg. Spoor-

vorming komt steeds vaker voor
en bij regen blijft lokaal water op
de weg staan omdat de bermen te
hoog zijn. Omdat niet voldoende
bermsloten kunnen worden uitge-
baggerd, komt de afwatering in
gevaar. Ook het preventief snoei-
en van bomen ligt achter, waar-
door vallende takken tot onvei-
lige verkeerssituaties kunnen lei-
den.
Momenteel geeft de provincie
ruim 28 duizend euro (ƒ 62.000)
per jaar uit aan onderhoud en be-
heer per kilometer weg. De lande-
lijke norm is ruim 37 duizend
euro (f 82.000). Dat betekent dat
er een tekort is van ruim 10,9
miljoen euro (24 miljoen gulden)
op jaarbasis. Wanneer het beleid
niet wordt gewijzigd, loopt het te-
kort verder op.

Gedeputeerde Staten willen deze
situatie ombuigen naar een stabi-
lisatiepunt in 2010. Het jaarbud-
get, dat nu 33,6 miljoen euro (74
miljoen gulden) bedraagt, moet
daarvoor elk jaar structureel met
0,9 miljoen euro (2 miljoen gul-
den) worden verhoogd. Ook zal er
binnen het huidige budget effi-
ciënter gewerkt moeten worden.
Het voorstel van het college
wordt op 15 juni in de staten-
commissie voor Verkeer en Ver-
voer behandeld.

Rommel- en boekenmarkt in Halte
Traditiegetrouw organiseert de
activiteitencommissie van de 'SV
Halle' twee weken voorafgaand
aan de 'Halse school- en volks-
feesten' weer haar groots opge-
zette rommel- en boekenmarkt op
het sportterrein van de 'SV Halle',
achter zaal-café 'Nijhof'.
Dit jaar is het evenement op 24
juni; de poort gaat om precies elf
uur open. Om dit jaar de opge-
haalde spullen en boeken zoals
gebruikelijk goed uit te stallen, is
er weer een uitbreiding van kra-
men nodig tot 200 meter lengte.
Alles ligt weer redelijk gesorteerd
en overzichtelijk in de overdekte
kramen.

Omdat in Halle gezelligheid troef
is, is er een ruim terras aanwezig
om te genieten van een hapje en
een drankje. Dit kan uiteraard
ook in het clubhuis. De entree
van de rommelmarkt is twee gul-
den, maar hiervoor krijgt men
dan wel een consumptie gratis.
De organisatie denkt een prachti-
ge markt te hebben georgani-
seerd, waarbij iedereen aan zijn
of haar trekken kan komen.
Mocht u nog echt goede spullen
of alles wat leesbaar is over heb-
ben, dan kunt u ze 22 of 23 juni
's middags nog komen brengen.
Voor informatie belt u:
(0314)624029.

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 ver-
maak is er natuurlijk ook ge-
dacht. 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'.

Tuin veranderen of

nieuw aanleggen?
[ )enk aan een ondergrondse

sproei-installatie.

Komt u met de tekening dan

maken wij voor u een vrij-

blijvende offerte en krijgt u

alle informatie omtrent de

ondergrondse installatie.

(kan ook computergestuurd)

Goossens
Atomica

Steenderenseweg 11,
Hengelo dld.

Telefoon (0575) 46 2 l 5')

Spreekuur CDA:

woensdag 18 juni a.s.
in zaal Leemreis van
19.30 tot 20.00 uur.

Telefonische aanmel-
ding bij één der fractie-
leden, waaronder

tel. (0575)46 1928.

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- A
Vloertegels
Sanitair

£9

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064
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Kitty Halma start eigen zaak

Nieuwe modewinkel in Hengelo Gld.

Omloop van de Graafschap trekt bijna 600 fietsers

Kitty Halma voor het pand aan de Raadhuisstraat 6 te Hengelo Gld.

De bouw van het nieuwe win-
kelpand voor 'KITTY's fashion'
in Hengelo verloopt voorspoedig.
In september hoopt Kitty Halma
dan ook haar zaak aan de Raad-
huisstraat 6 te kunnen openen.

Bij 'KITTY's fashion' kunt u dan
terecht voor nachtkleding, onder-
mode (voor dames, heren en kin-
deren), luxe lingeriesetjes, BH's
en corseletten, panty's, babykle-
ding, handdoeken en vele andere
zaken op het gebied van mode en
textiel.

Eigenaresse Kitty Halma heeft
reeds jarenlange ervaring met het
verkopen en adviseren van onder

andere ondermode, nachtmode en
babykleding. Haar liefde voor het
vak is er met de paplepel ingego-
ten. Haar ouders hadden in Doe-
tinchem een soortgelijke zaak,
waar Kitty zelf ook vijftien jaar
heeft gewerkt. 'Met zoveel erva-
ring in de branche, is het nu tijd
geworden om voor mezelf te be-
ginnen'.

De voorbereidingen voor de win-
kel zijn al in volle gang. De win-
kelinrichting is uitgezocht en er
zijn al vele leveranciers en beur-
zen bezocht om straks een com-
pleet assortiment op het gebied
van (onder)mode en textiel te
kunnen bieden aan de consument.

Even voorstellen. 'Reborri*

'Reborn' is een enthousiast koor,
bestaande uit circa veertig leden
in de leeftijd van twintig tot vijf-
enveertig jaar. Het koor is, als
vereniging, gevestigd in Hengelo
Gld. De leden zijn afkomstig uit
omliggende gemeenten zoals
Wichmond, Vierakker, Vorden,
Zutphen, Steenderen... etc.

Het idee om een nieuw koor op te
starten, ontstond vijfjaar geleden
tijdens een reünie van het voor-
malige jongerenkoor te Vierakker.
In april 1996 zijn twaalf mensen
met de eerste repetitie gestart.
Vandaar de naam 'Reborn' (op-
nieuw geboren).

Het koor staat onder leiding van
Sabine Schijf uit Arnhem. Zij is
afgestudeerd aan het conservato-
rium te Maastricht.

Verschillende Engels- en Neder-
landstalige genres kenmerken het
repertoire van 'Reborn', zoals pop-
songs, gospel en een enkele klas-
sieker. Enkele liederen zijn:
- 'Love shine a light'

van Katrina & The Waves
- 'The Rose' van Bette Midler
- 'Killing me softly'

van de Fugees
- 'One hand, one hart'

uit de West Side Story
'Thank jou for the music'
van Abba

Dit jaar viert 'Reborn' haar eerste
lustrum. Ter ere hiervan staan
een tweetal concerten gepland
op:
- 3 november 2001 in Sporthal

'De Kamp' met muziekvereni-
ging 'Crescendo' uit Hengelo;

- 18 november 2001 in de Katho-
lieke Kerk te Vierakker met
het 'Ulfts Mannenkoor'.

Uiteraard houden wij u in de ko-
mende tijd hiervan op de hoogte.

Velen kwamen op tweede pinksterdag bij café 'Winkelman', met 'De
Reclame' in de hand, aanzetten om aan de fotopuzzeltocht deel te
nemen in Keijenborg. Ondanks de slechte weersvoorspellingen voor
het pinksterweekend, klaarde het tweede pinksterdag gelukkig op.
De fietstocht schijnt intussen al een beetje een traditie te worden
en er waren dan ook veel mensen die al voor het vijfde jaar meede-
den en er een gezellig dagje uit van maakten. Als 'Keiaosers' willen
we alle deelnemers dan ook graag bedanken voor de goede op-
komst, waarbij het niet gaat om de opbrengst maar om de leuke
dag die we willen bieden.

's Morgens werden eerst de be-
wegwijzerde routes, die zondag al
uitgezet waren, gecontroleerd op
onregelmatigheden.
Helaas bleken vandalen het ech-
ter nodig te vinden om vijfenveer-
tig kilometer aan pijlen weg te
halen, ze hebben er twee over het
hoofd gezien en er waarschijnlijk
een natte rug van overgehouden.
Er is inmiddels aangifte gedaan.
Tijdens het herplaatsen van de
zeventig pijlen gingen ondertus-
sen de tweehonderd toerfietsers
van start voor de tachtig en hon-
derdtien km routes. Deze fietsers
die uit alle windstreken van het
land waren gekomen, waren zeer
lovend over onze prachtige Ach-
terhoek en de uitgezette routes.
Voor sommige deelnemers was
het zelfs een soort alternatieve
elfstedentocht, omdat deze fiets-
tocht in Friesland afgelast was.

Voor de beste vader van

de hele wereld naar

De Wereldwinkel

Eén van de stelregels van de han-
del, die de Wereldwinkels met
haar partners voert, is zorg voor
een gelijke behandeling van man-
nen en vrouwen. Voor moeders en
vaders geldt dat ook, vinden wij.

Daarom zijn, net zoals voor moe-
derdag, ook voor vaderdag de
mooiste, leukste en lekkerste ca-
deautjes uitgezocht, zoals bijvoor-
beeld wijn en (bananen)bier, no-
ten en partylichtjes en voor va-
ders, die wel eens in de keuken
staan, lekkere marinades en krui-
den.
Moeders en kinderen zijn van
harte welkom, maar vaders na-
tuurlijk ook als ze willen kijken,
wat ze op hun verlanglijstje wil-
len zetten!

Rommelmarkt

'Nieuw-Leven'

Steenderen

Op zondag 24 juni organiseert
muziekvereniging 'Nieuw-Leven'
uit Steenderen weer haar jaarlijk-
se rommelmarkt.

Deze rommelmarkt zal gehouden
worden op de parkeerplaatsen
van 'Super De Boer' aan de Burg.
Smitstraat in Steenderen.
Aanvang van deze rommelmarkt
is om 11.00 uur precies en duurt
tot 15.00 uur.

De meeste van de vierhonderd
fietsers voor de puzzeltocht gin-
gen tegen de middag van start
voor de rit richting 'de Slangen-
burg'. Het viel dit jaar op dat
mensen in grote groepen tegelijk
vertrokken, nadat ze elkaar toe-
vallig troffen bij de start. Een van
de drijfveren van mensen om aan
de tocht mee te doen, schijnt
naast de mooie route ook de ge-
zellige drukte, de gemoedelijke
sfeer en het treffen van oude be-
kenden een rol te spelen. Ook bij
het rustpunt in café 'Het Onland'
was het gezellig druk en bleven
de fietsers nog even zitten.

Ondanks dat men de omgeving
best wel goed kent, blijkt het dat
het de fietsclub weer gelukt is om
de fietsers over een aantal onbe-
kende wegen te leiden.
Bij 'Winkelman' kon na afloop de

opdracht tijdens de muziek van
de wereldberoemde Heinz uit Bre-
devoort weer ingeleverd worden.
De puzzelopdracht was deze keer
niet erg moeilijk, maar ondanks
dat, waren er slechts vijftig juiste
inzendingen.
Wij hebben het vermoeden dat de
oorzaak ligt aan het feit dat men-
sen onderweg gezellig met elkaar
aan de praat waren en daardoor
de onderwerpen niets vermoe-
dend voorbij fietsten. De meeste
fouten werden gemaakt bij het
herkennen van de foto van de
molen op de 'Witte Brink', omdat
die maar vanaf één punt op de
Wittebrinkweg bij het camping-
bordje te zien was.

De deelnemers uit Hengelo heb-
ben het dit jaar met de puzzelop-
dracht gewonnen van de fietsers
uit Keijenborg, ondanks dat zij in
de meerderheid waren.

De volgende prijswinnaars zijn ge-
trokken uit dë-goede inzendingen:

- Annet Dolphijn, Chris te Stoet,
Heleen Lenderink en Uriël
Ferrari allen uit Hengelo Gld.;

- Ruben Garretsen en John
Leenen uit Keijenborg;

- Mevr. Wisselink uit Sinderen.

'Hamove' klassiekertoerrit

Zondag 17 juni a.s.

Op zondag 17 juni a.s. organi-
seert de 'Hamove' Afd. Klassie-
kers een toerrit voor Klassieke
motoren met bouwjaar t/m 1975.
De rit is ongeveer honderdvijftig
km lang en gaat via mooie toeris-
tische wegen door de Achterhoek
en halverwege de rit is er een
pauze gepland.
Inschrijven is mogelijk voor moto-
ren met bovenvermeld bouwjaar
op zondag 17 juni a.s. tussen

9.00 en 11.00 uur in de 'Hamove
Molen', gelegen aan het circuit
'De Varsselring', Varsselseweg 34
in Hengelo.

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met: Robert Kreu-
nen, tel. (0575)463434.

De 'Hamove Molen' is op zondag
17 juni telefonisch bereikbaar
onder nummer (0575) 46 73 50.

Boeren Trekkertrekwedstrijd

Spektakel in Varssel

Dit wordt georganiseerd door het
'Varssels Volksfeest' en wordt ge-
houden op 8 juli a.s. bij de 'Vars-
selse molen'.
Deelnemers kunnen zich inschrij-
ven in de volgende vier klassen:
- tot 3.5 ton - tot 5.0 ton
- tot 6.5 ton - > 6.5 ton

We hopen deze dag op een hoop

spektakel, zowel onder de manne-
lijke als ook hopelijk de vrouwe-
lijke deelnemers.
Deze dag wordt ook van alles ge-
organiseerd voor de jeugd, dus ou-
ders, opa's en oma's: komt allen
voor een onvergetelijke middag!
Inschrijving 19 juni a.s. vanaf
19.30 uur bij café 'de Veldhoek'
(Appie Happie).

'De Graafschap' oefent in Halle

In het 75-jarig jubileumjaar van de
'SV Halle' speelt 'De Graafschap'
haar eerste oefenwedstrijd van
het nieuwe seizoen op de sportvel-
den van de 'SV Halle' tegen een
streekelftal.
Hierin zijn spelers vertegenwoor-
digd van verschillende buurtclubs
zoals 'Zelhem', 'Zelos', 'Pax',
'Wolfersveen', 'Varsseveld', enz.

Henk Klein Nengerman, de huidige
trainer van 'Halle', heeft een flink
aantal spelers van deze clubs uit-
genodigd, zodat 'De Graafschap'
bij haar eerste oefenwedstrijd
flink tegenstand kan verwachten.
Deze wedstrijd wordt op donder-
dagavond 12 juli a.s. gespeeld op
sportpark 'de Meisterkamp' in
Halle.



TC Keiaosers' Keijenborg

Fietstocht naar Neuenkirchen

Onlangs hebben de VW's van
de Gemeente Hengelo Gld. en de
Partnergemeente Neuenkirchen
een gezamenlijke toeristische
route samengesteld en gepresen-
teerd. Deze schitterende en gede-
tailleerde routebeschrijving met
km-stand en tussenafstanden tot
de volgende afslag, is verkrijgbaar
bij de plaatselijke VW.

De heenreis, die 141 km is, loopt
via de grensplaats Zwillbrock; bij
de terugweg, die 122 km is, passe-
ren we bij Gronau de grens, (in to-
taal is de tocht 263 km)

In een eerdere editie van 'de Re-
clame' is de route vrij uitgebreid
beschreven. Enkele leden van 'de
Keiaosers', te weten Alex, Piet en
Gerard, hebben deze route met
een tussentijdse overnachting in
Neuenkirchen gefietst.
Zij waren daar dermate enthou-
siast over, dat ze gezegd hebben:
'Dit verdient een vervolg'.
Na overleg met een aantal enthou-
siastelingen binnen de club hebben

ze als datum zaterdag 16 juni
vastgesteld en voor de uitvoering
is de volgende formule gekozen.
Om een zo groot mogelijk aantal
mensen in de gelegenheid te stel-
len mee te doen, zullen we de tota-
le route in een soort estafette van
vier etappes van ± 65 km fietsen.

Ieder kan naar persoonlijke wens
één of meer etappes fietsen. We
zullen zorgen voor volgauto's die
de inwendige mens van tijd tot tijd
versterken en de aflossers kunnen
oppikken. We denken aan een ver-
trektijd van 6.00 uur!! Verder zal
er een auto voorrijden als gids.
Van onze club zullen een twaalftal
leden de tocht geheel of gedeelte-
lijk fietsen. We willen ook niet
clubleden in de gelegenheid stellen
met ons mee te fietsen.

Heb je belangstelling, dan kun je
bellen naar:
Piet Gerritsen, tel. (0575) 460029,
Alex Hendriks, tel. (0575) 4635 70
of Gerard Wicherink,
tel.(0575)463467.

Damclub Hengelo Gld.

Onlangs werd in Doetinchem de
ledenvergadering van het District
Oost gehouden. Punt twee van de
agenda was huldiging van leden
van de KNDB, die vijftig jaar of
langer lid zijn. Bij onze eigen dam-
vereniging DCH betrof dat twee
leden. G. Halfman en J. Heijink zijn
beide al meer dan vijftig jaar lid.
Voor dit eerbetoon was J. Haitink,
de bondsdirecteur van de KNDB,
gekomen om hen te eren en speld-
de hen een gouden speld op. In to-
taal waren er tien leden van het
District Oost die hierbij werden
gehuldigd en hen werd door de se-
cretaris van District Oost een bos
bloemen overhandigd.

In de damnacht van Vorden (de
nacht van 24 mei voor Hemel-
vaartsdag) speelden enkele DCH
leden mee. E. Hoebink wist in de
eerste klasse door te dringen tot
in de eerste finale-groep en werd
daarin uiteindelijk derde.

Bij het persoonlijk kampioen-
schap van Gelderland won
J. Heijink zijn derde partij en
voert nu de ranglijst aan met
D. Dix uit Brummen, die vorig
jaar Gelders kampioen werd in
die eerste klasse.

Sneldamkampioenschap van
Hengelo Gld.:

Groep A:
1. E. Hoebink 7-13
2. H. Vos 7-12
3. A. de Greef (NB) 7-7
4. R. Hesselink (NB) 7-7
Groep B:
1. H. Zonnenberg (SB van 63) 7-9
2. G. Brummelman 7-9

(SB van 5 7)
3. G. Halfman (SB van 56) 7-9
4. W. Eijkelkamp (SB van 52) 7-9
Groep C:
1. R. Beening (SB van 58) 7-10
2. H. Offenberg (SB van 57) 7-10
3. H.Groeneveld 7-9
4. J. Schabbink 7-8

Bij gelijk eindigen werd er meest-
al een barrage gespeeld, zoals
A. de Greef en R. Hesselink heb-
ben gedaan en die Arnoud heeft
gewonnen.
Als ze geen barrage willen spe-
len, rekent de wedstrijdleider het
uit met behulp van het 'Sonne-
berg Systeem', waarbij de ver-
schillen maar klein bleken te zijn.
Verder was het fantastisch om
oud-speler van DCH, Henk Offen-
berg, weer eens in ons midden te
hebben.

RV. Steeds Sneller Hengelo Gld.

Zo vlogen de duiven

Wedvlucht: Houdeng 26 mei 2001
Aantal: 351 duiven, afstand 227 km

A. H. Kamperman
A. HJ. Peters
B. te Stroet
L. te Stroet
G. Kempers

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

Stapelbroek & Jansen

• CONSTRUCTIE- EN SERIE LASWERK • PREFAB WAPENING • STALEN MALLEN

Wij zijn op zoek naar
enthousiaste medewerkers

In onze wapeningscentrale zijn de volgende vacatures:

- WERKVOORBEREIDER.

Functie-omschrijving: - Maken van buigstaten met behulp van een PC
- Het opstellen van de planning t.b.v. productie
- De controle van voortgang planning
- Telefonisch contact met opdrachtgevers

Vereisten: - MTS-opleiding bouwkunde
- Goede contactuele eigenschappen
- Zelfstandig en accuraat kunnen werken

- ASSISTENT WERKPLAATSCHEF
Functie-omschrijving:

Vereisten:

- Voorbereiding en controle produ<
- Kwaliteitscontrole
- Planning personeel
- Begeleiding leerling betonstaalverwerkers

- LTS/MTS-opleiding bouwkunde of gelijkwaardig
- Goede contactuele eigenschappen
- Besluitvaardigheid en de wil om medeverantwoording te dragen
- Woonachtig in de regio of bereid zich daar te vestigen

- HEFTRUCK CHAUFFEUR
Functie-omschrijving: - Laden lossen producten

- Ingangscontrole materialen en goederen
- Het verrichten van diverse voorkomende werkzaamheden

Vereisten: - In het bczir v<"u

In de constructie-afdeling is de volgende vacature:

- COMMERCIEEL TECHNISCH MEDEWERKER
Functie-omschrijving: - Het maken en beoordelen van calculaties

- Contacten onderhouden met opdrachtgevers en toekomstige opdrachtgevers.
U bent het aanspreekpunt voor algemene informatie, over een offerte of een
opdracht

- Projectbegeleiding afhandelen van meer- en minderwei k
- Bijhouden van PC bestanden (ISAH)

Vereisten:

Wat wij u bieden:

- MTS/HTS-opleiding werktuigbouwkunde
- Een commerciële instelling en op de hoogte zijn met de staalbouw
- Goede organisatorische kwaliteiten gekoppeld aan een totaal overzicht
- Besluitvaardigheid en de wil om verantwoording te dragen
- Kandidaten met ervaring in soortgelijke functie genieten de voorkeur
- Woonachtig in de regio of bereid zich daar in te vestigen

- een interessante en leerzame full-time baan
- een bij de functie passend salaris
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden
- een prettige werksfeer in een modern bedrijf

Bent u geïnteresseerd in een van de bovenstaande functies en voldoet u aan de
gestelde eisen, richt dan uw schriftelijke sollicitatie aan: Stapelbroek & Jansen BV.
T.a.v. dhr. T. Stapelbroek. Postbus 91. 7255 ZH Hengelo Gld.

Wilt u vooraf meer informatie over deze functies,
neem dan contact op met dhr. T. Stapelbroek, telefoon (0575) 46 18 15
Molenenk 4. postbus 91. 7255 ZH Hengelo Gld.

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) 463818 • fax (0575) 465088
e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Of rechtstreeks: tel. (0575) 461920
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Dames- en Herenmode

Besselink
Stopt!!!

Binnenkort
is het zover!

Alles moet weg!!!

En dus gaan onze

OPHEFFINGS-
KORTINGEN

nog verder omhoog!

W] BESSELINK
Elektra • Wassen - Koelen enz.

Verlichting • Huishoud • Cadeaus

Hoek Raadhuisstraat Banninkstraat • Hengelo Gld.

Tel.(0575)461215

Alle vaders zijn blij met onze

Gall Gall
Florijn Jonge Jenever, i liter nu ƒ 20.95

The Famous Grouse,
Blended Scotch Whisky, 100 cl, van ƒ 43.59

Remy Martin,
VS.O.R Cognac, 70 cl, van ƒ 67.89

voor

voor

«5o. 99

ƒ 59.99

Schipper Bitter, 100 d, van/ 27.79 voof ƒ 23.99

Dujardin Vieux, i oo d, van ƒ 20.29 voor ƒ 23.49

Gall en Gall
Raadhuisstraat 36

7255 BN Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 05 61

i 'Vaderdag' - Ver

Voor 'keien'
van vaders

gaan moeders
naar

b l o e m e n

Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 16 22 - (0575) 46 13 42

Fax (0575) 46 47 82

ZET JE OGEN
DE SCHADUW

^ZONNEBRILLEN OP
STERKTE! l F 98,°°

' vraag naar de voorwaarden

Kiest u voor Extreem zonneglazen met
een goudkleurige ontspiegeling? Dan kiest u
voor perfectie met 100% UV bescherming,

een optimaal contrast én reflexvermindering.
Veiligheid, comfort en stijl in één!

NATUURLIJK BIJ UW VAKMAN-OPTICIEN!

JUWELIER - OPTICIEN
Spalstraal 15 Hengelo Gld Telefoon (0575) 46 13 74

Vaders werken graag met
Bosch en Metabo machines

(nu met kortingen)

Van dik hout zaagt men planken
nu 10% korting

,•B O U W M A R K T

DE TOLBRUG
Emmerikseweg 17, 7227 DG Toldijk

Tel. (0575) 45 16 55 - Fax (0575) 45 26 79

ader deze dag!
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Zondag 17 juni 'Vaderdag' • Geef je vader een leuk cadeau!

C A D E A U T I P S
VOOR DE LEUKSTE VADER

VVV Geschenkbon
Voor een cadeau naar eigen wens

Nationale Diner Cheque
Cadeau idee? Geef 'n diner

Avondje Uit Cadeau
Verrassend lekker uit!

Charibon
Voor Goede Doelen

Nationale Bioscoopbon
Het leukste cadeau in het donker

Theater- en Concertbon
De enige bon met applaus

Cadeaubonnenwinkel van Nederland

l7 juni Vaderdag!
Voor elke

'beste vader van de hele wereld'
is wel een cadeautje

te vinden in de

Wereldwinkel
Spalstraat 16 - Hengelo Gld.

Vele leuke

Vaderdag
cadeaus!

Kijk lekker even rond.

Raadhuisstraat 11-13 • Hengelo Gld. • (0575) 46 14 69

SWEAT-
SHIRTS .

PULLOVERS
^^^B^^^^^^^T

Wij
wensen

alle
vaders

een
fijne

vaderdag!

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

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

Gazelle maakt fietsen leuker!

Rijwielen, Bromfietsen
Kieftendorp 11,7255 MG

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

Vaderdag 17 juni

Vele aanbiedingen o.a.:

WINDBUKSEN (inruil mogelijk)

CAMPING-ARTIKELEN

HOBBYBRANDERS

TUINSTOELEN

LIGBEDDEN

TUINBANKEN

PARASOLS enz.

Kom zelf kijken en
overtuig u zelf

Fa. Jansen-Smid
Bleekstraat 1 - Hengelo Gld.
Tel. (0575)461360

Geef vader een

scheerapparaat

vonof

ƒ99.-

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

Voor Vaderdag
is Leemreis
uw slijter!

SLIJTERIJ

LEEMREIS
Spalstraat 40, Hengelo GId.Tel. (0575) 46 12 74

Zondag 17 juni 'Vaderdag' - Verwen je vader deze dag!
pagina (J



Zondag 17 juni 'Vaderdag* - Geef je vader een leuk cadeau!

ROOZECAARDE
Sport&Mode^K^

Spalstraat 13 - Hengelo GId.

d voor een
e zonnebril!

Bij ons kiest u uit een

ruime collectie zonnebrillen.

Voor een zonnebril

op sterkte kiezen wij voor

kwaliteitsglazen.

Compleet montuur inclusief
Essilor Extreem zonneglazen* op sterkte

r OQ
O M f "

Wij hebben al een zonnebril
op sterkte vanaf

'enkelvoudige zonneglazen -6\2 tot +6\2. Geldig zolang de voorraad strekt.

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

(WO)
Spalstraat 27, 7255 AB Hengelo (GId.), Telefoon (0575) 46 17 71

Keurmerk voor objectieve opticiens

Vaderdag
Verras vader met bijvoorbeeld

een leuke bodywarmer, nu voor ƒ 55.-
(leverbaar in verschillende kleuren)

Daarnaast hebben wij een uitgebreid assortiment

vrijetijdskleding met o.a. de bekende merken:

Life-Line, V/ad), Havep
s.

U kunt vader ook verrassen met

een houten schommelbank, nu voor ƒ 449.-

Ook hebben wij diverse andere aanbiedingen op onze

tuinmeubelcollectie met de bekende merken:

Hartman, Royal Garden, Sky Vision etc.

GOOSSENS
A T O M l C A

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

Geef vader voor deze
zomer een barbecue

KTV -VIDEO - HIFI - ELECTRO

CM P C f t (8) ARENDSEN

Raadhuisstraat 15 - tel. (0575) 46 25 II

AL DIE ENORME VADERDAGCADEAUS
ZIJN NIET AAN TE SLEPEN

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

Zondag 17 juni 'Vaderdag' - Verwen je vader deze dag!
g) pagina



L I T I E
Politieteam Zelhem

(Hengelo, Hummelo & Keppel en Zelhem)

ZORGELOOS GENIETEN VAN VITAMINE V

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 dinsdag 29 mei t/m maandag 4 juni

Dinsdag 29 mei

- 's Morgens vond op de Kerk-
weg in Zelhem een eenzijdig
verkeersongeval plaats.
Een automobilist had zijn voer-
tuig niet voortdurend onder
controle en botste vervolgens
tegen een lantaarnpaal. De be-
stuurder bleef hierbij onge-
deerd.

Woensdag 30 mei

- In Zelhem werd 's middags
door de politie een fietsexamen
afgenomen van de leerlingen
uit groep 7 van de basisscholen
Looschool, de Meeneschool,
Schildersoordschool en de Jan
Ligthartschool. Alle leerlingen
zijn geslaagd.

- Bij een bloemisterij aan de
Wassinkbrinkweg in Zelhem
werd 's nachts een groot aan-
tal opgepotte planten ont-
vreemd.

Donderdag 31 mei

- Aan de Doetinchemseweg in
Zelhem werd 's middags een
bromfietser met een onverze-
kerde brommer staande gehou-
den. De bromfiets werd in be-
slag genomen.

- 's Avonds belandde een be-
stuurder met z'n landbouwtrac-
tor, door een defect aan het
voertuig, in de sloot. De be-
stuurder werd met letsel per
ambulance naar het ziekenhuis
gebracht en een inzittende
bleef hierbij ongedeerd.

- In Hummelo moesten 's nachts
de brandweer van Steenderen
en het korps uit Doetinchem
uitrukken naar de Tolstraat
voor een uitslaande brand van
een veeschuur.
Helaas hebben vijf koeien de
brand niet overleefd. Eén
brandweerman is met brand-
wonden per ambulance naar
het ziekenhuis gebracht. Na be-
handeling kon hij weer huis-
waarts.

Vrijdag l juni

- Een nog onbekende bromfietser
reed 's middags over het fiets-
pad van de Ruurloseweg in Zel-
hem. De bromfietser verleende
geen voorrang aan de hem te-

gemoetkomende en rechtsaf-
slaande automobilist. Hierdoor
ontstond tussen beide partijen
een aanrijding met de nodige
schade aan de personenauto.
De bromfietser heeft de plaats
van ongeval verlaten, zonder
dat hij de gelegenheid had ge-
boden tot vaststelling van zijn
identiteit. Deze zaak is volop in
onderzoek.

Zaterdag 2 juni

- 's Middags reed een bestuurder
van een personenauto over de
Rijksweg te Hummelo, komen-
de uit de richting Doetinchem.
Voor hem van rechts, naderde
een automobilist.
De bestuurder, die op de Rijks-
weg reed, was kennelijk in de
veronderstelling dat de auto-
mobilist niet tijdig tot stilstand
zou komen. Hierdoor botste hij
met zijn personenauto tegen de
linkerzijde van het voertuig
van de naderende automobilist.
Beide voertuigen werden wég-
gesleept.

Zondag 3 juni (Pinksteren)

- In Hoog Keppel op de Rijksweg
vond 's middags een ketting-
botsing plaats tussen drie auto-
mobilisten. Aan alle voertuigen
ontstond hierdoor materiële
schade, de bestuurders bleven
hierbij ongedeerd.

- Tijdens de surveillance werd
's nachts in Zelhem aan de Sta-
tionstraat een 19-jarige inwo-
ner uit Zelhem op heterdaad
betrapt tijdens het klimmen in
een regenpijp en daarna in een
lantaarnpaal.
Even later begon hij aan de
paal, waaraan straatversiering
hing, te schudden. De man
kreeg hiervoor een proces ver-
baal terzake van baldadigheid.

Maandag 4 juni (Pinksteren)

- Op de kruising Sarinkdijk-
Wassinkweg in Hengelo kwa-
men 's middags twee automobi-
listen met elkaar in aanrijding,
doordat één van de bestuurders
geen voorrang verleende. Hier-
bij bleven de bestuurders onge-
deerd.

Saskia Visscher

Tonnie Bergervoet

U gaat op vakantie, waarschijnlijk heeft u er lang naar uitgekeken
en verheugt u zich erop om er eens lekker tussenuit te gaan en ont-
spannen te genieten. Het laatste waar u dan over na wilt denken, is
wat er allemaal mis kan gaan. En toch is dat wel zo verstandig.
Want er is toch niets vervelender dan dat er nu, nog voor u ver-
trekt, iets gebeurt waardoor u onverwachts niet kunt vertrekken.
Of dat er gedurende uw vakantie iets mis gaat, met u, met uw me-
dereizigers, of met uw familie thuis, waardoor u uw vakantie moet
afbreken. Of stelt u zich eens voor dat er dingen gebeuren, zoals
bijvoorbeeld diefstal van uw waardevolle bezittingen, waardoor u
na uw vakantie tot de conclusie moet komen dat het financiële
plaatje er toch wel heel anders uit is komen te zien dan verwacht
en gehoopt. U kunt dit eenvoudig voorkomen door een reisverzeke-
ring af te sluiten.

De gewoontes van de Nederland-
se vakantieganger blijven veran-
deren. Hoewel Frankrijk nog al-
tijd vakantieland nummer één is,
zijn de vakanties naar verre oor-
den toegenomen.
De wereld is gemakkelijker en
vooral ook steeds goedkoper te
bereizen. Dit nodigt uit om naar
steeds verder gelegen vakantiebe-
stemmingen te zoeken. Ook het
karakter van de vakantie is ge-
wijzigd. Lekker loom drie weken
aan het strand liggen is vervan-
gen door mountainbiken, duiken,
kayakken, deltavliegen of absei-
len. De Nederlander gaat bovenal
vaker weg. Dit vraagt van reis-
verzekeraars de nodige aanpas-
singen om u de juiste reisverzeke-
ring te kunnen bieden.

Maatwerk Reisverzekeringen

Trends waar reisverzekeraars
zich terdege van bewust zijn en
waar zij met hun producten op in
springen. Er is dan ook al lang
geen sprake meer van een stan-
daard reisverzekering die ge-
schikt is voor alle vormen van va-
kantiebesteding. Tegenwoordig is
er voor elk verblijf in Nederland
of het buitenland een op maat ge-
sneden reisverzekering mogelijk.

Kortlopende Reisverzekering

Met de Kortlopende Reisverzeke-
ring bent u verzekerd voor de pe-
riode dat uw reis duurt. Onder
deze verzekering vallen onder an-
dere S.O.S. kosten, Reisongeval-
len, Medische kosten en Reisba-
gage. Als u onverhoopt eerder

terug moet komen of u bent be-
trokken bij een ongeval dan kunt
u rekenen op de alarmcentrale
die vierentwintig uur per dag,
zeven dagen in de week voor u
klaar staat.

Doorlopende Reisverzekering

Steeds vaker wordt er gekozen
voor een Doorlopende Reisverze-
kering. Ongeveer de helft van alle
Nederlanders die een reisverzeke-
ring afsluit kiest hiervoor. Het be-
langrijkste motief voor het afslui-
ten van een Doorlopende Reisver-
zekering houdt verband met het
méér dan eens per jaar op vakan-
tie gaan. En dat zijn drie miljoen
Nederlanders.
Vooral de groei in het aantal
weekendtrips en de toename van
het aantal lastminute boekingen
dragen hieraan bij.
Een andere reden is het gemak,
de vakantieganger hoeft met de
Doorlopende Reisverzekering niet
bij elke uitstap meer te denken
aan het afsluiten van een verze-
kering, maar kan hiermee het
hele jaar door goed verzekerd op
reis.

Kortlopende
Annuleringsverzekering

Voor een goede aanvulling op de
reisverzekering bieden wij u de
Kortlopende Annuleringsverzeke-
ring. Mocht u bijvoorbeeld een
vluchtvertraging hebben of de
reis door omstandigheden tijdelijk
moeten onderbreken of zelfs hele-
maal moeten afbreken, met deze
verzekering stelt u (een gedeelte
van) uw reissom veilig.

Doorlopende
Annuleringsverzekering

Mocht u vaker in het jaar op va-
kantie gaan, dan is de Doorlopen-
de Annuleringsverzekering een
complete aanvulling op uw Door-
lopende Reisverzekering. Voor de
Doorlopende Annuleringsverzeke-
ring gelden dezelfde voorwaarden
als voor de Kortlopende Annule-
ringsverzekering. U hoeft nergens
meer naar om te kijken. U boekt
uw reis en u kunt vertrekken zon-
der dat u hoeft te denken aan uw
verzekeringen.

Actieve vakanties

Op de tendens van actieve vakan-
ties is bijvoorbeeld goed inge-
speeld met een speciale Adventu-
re & Survival Reisverzekering.
Deze verzekering dekt de risico's
die de vakantieganger loopt bij de
beoefening van bijzondere spor-
ten. Dit in tegenstelling tot de
meeste standaard reisverzekerin-
gen, waarin deze risico's door-
gaans juist uitgesloten zijn in de
ongevallendekking. Er is niet al-
leen rekening gehouden met medi-
sche kosten, maar ook met repa-
triëring-, S.O.S.-, transportkos-
ten, etc.

Globetrotter

De Globetrotter Reisverzekering
is een ander voorbeeld. Een ver-
zekering die speciaal ontwikkeld
is voor de globetrotters, oftewel
mensen die drie maanden of lan-
ger van huis zijn. Om een wereld-
reis te maken, een tijd in het bui-
tenland te werken, te studeren, of
als au pair te gaan. Omdat deze
reizen langer duren en een bijzon-
der karakter hebben, zijn de risi-
co's groter dan bij een gewone
vakantie. Hier is de dekking dan
ook op afgestemd en naar de indi-
viduele situatie en wensen van de
consument verder in te vullen.

Mid-Week-End Verzekering

Een weekend of een midweek op
vakantie. Steeds vaker gaan we
er even tussenuit om weer bij te
tanken. De Mid-Week-End Verze-
kering is een reis- en annulerings-
verzekering in één met een zeer
gunstige premie. Vanaf het mo-
ment van afsluiten tot thuiskomst
hoeft u zich geen zorgen te
maken met deze unieke verzeke-
ringscombinatie. Het is tevens
mogelijk te kiezen voor alleen de
annuleringsverzekering. De Mid-
Week-End Verzekering is geldig
in Nederland, Duitsland, België
en Luxemburg.
Voor een goed advies over welke
reisverzekering voor u het meest
geschikt is, kunt u onder andere
bij ons terecht.

Memelink & Bergervoet
assurantiën en financiële diensten
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Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

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

Rauwkostreclame

Jimp Slanksalade
250 gram

dinsdag - woensdag:

1 Krop sla +

1 komkommer samen

Zoete mandarijnen
zonder pit, 15 stuks voor

Geschrapte worteltjes
500 gram

vrijdag - zaterdag:

Sperziebonen 500 gram

Nectarines 10 stuks

Stoofschotel 1 zak

2.98

1.98

5.98

1.98

2.98

5.98

2.98

Voor AUTORIJLES

AADLOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845
mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

REPARATIE |
van alle merken elektrische apparatuur zoals
TV's; VIDEO's;AUDIO's enz

In - en verkoop van nieuwe en gebruikte apparatuur. •
Installatie en onderhoud van satelliet systemen

Sirius Systems Service
Zelhemseweg 24, Hengelo gld

Tel.0575-46 21 20;mob.06-53 78 43 73;fax.0574-46 20 15
Open; ma.-vr. 13.30-18.30 Zat. 10.00-13.00

Dinsdag gesloten.

: M3#tt*f*3 : tt£

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo (ïld.
Tel. 0575-461424

Kuipers

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

Galia meloenen

3 stuks 5.OO

Andijvie 1 kilo 1 •

Aanbiedingen van de week

500 gram shoarmavlees
+ 4 broodjes en saus ƒ 10>-

Surfburgers 5 halen - 4 betalen

Ontbijtspek lOOgram ƒ 1,59

SLAGERIJ
RATERINK

Raadhuisstraat 10
Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01

CHR. MUZIEKVERENIGING

C"
HENGELO GLD.

CRESCENDO

Rommelmarkt
zaterdag 16 juni
Op het parkeerterrein rondom de

Welkoop, Spalstraat 37 te Hengelo Gld.

Verkoopvan 10.30 tot 14.00 uur
Entree vanaf 12 jaar ƒ L-

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

masters^

INBRAAKPREVENTIE

PO1l T l E
KEURMERK

V E I L I G

WONEN

3HARMSEN
rUrrïï^ IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
UHĴ î J Bannlnkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220

/D
BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

Tel. 0575 - 451944 / 0575 - 461136
06-53212132

Herbalife!
wilt u uw gewicht gaan beheerden
en wi l t u toch uw normale warme

maal t i jd niet missen.

Dat ban met de producten van

HERBALIFE

Bel voor informatie:

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

St. Janstraat 3
Keijenborg
Telefoon (0575)461267

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

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

U bent van harte welkom bij Herman en Ria Winkelman

OOK IN BAAK - OOK IN MAK

BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek 18
7223 DV Baak

Tel. : 0575-441123
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;
SIERGRIND IN ZAKJES EN BIG BAGS;
SIERELEMENTEN VOOR WATER, STAPELBAKKEN ENZ;
TUINHUISJES EN TUINPRIËLEN.

Geopend: vrijdag van 10.00 -12.30 en 13.30 -18.00 uur
zaterdag van 8.00 -16.00 uur



Zeer geslaagde ZOmermarkt bij Zorgcentrum 'de Bleijke'
 Unie KBO introduceert eigen rechtsbijstandverzekering

Oudere consument vraagt om

betere bescherming

Tegen alle verwachtingen in
scheen de zon volop, met slechts
een enkele bui, maar dat mocht
de pret niet drukken. Bovendien
konden de bezoekers en bewoners
makkelijk schuilen onder de vele
kraampjes en in de gangen van
'de Bleijke'. De kinderen konden

genieten van goochelaar Pierre
en van de trampoline van Dartel.
Maar liefsr 48 kinderen werden
geschminkt.
Een acht persoonsfiets van de
firma Slotboom heeft bijna niet
stilgestaan. De fiets zorgde voor
jong en oud voor veel plezier. De

Achterhoeks Museum 1940-1945

toch nog op TV Gelderland

Ondanks eerdere berichten dat
het programma 'Krügers Aanbod'
op 28 mei aandacht zou besteden
aan het Achterhoeks Museum
1940-1945, was dat inmiddels al
gebeurd op dinsdag 22 mei.

De redactie van het TV program-
ma had het naar voren gescho-
ven, de reportage was er echter
niet minder mooi om.

Uiteraard hingen we de volgende
morgen aan de telefoon om mede
te delen dat veel mensen maan-
dag 28 mei voor niets zouden kij-
ken.

De redactie heeft na overleg be-
sloten om de opnames opnieuw
uit te zenden op zondag 17 juni
(vaderdag) in een samenvatting
van het programma met de leuk-
ste onderwerpen van het afgelo-
pen seizoen.

Ze waren zelf ook zeer te spreken
over de reportage en wilden het
graag nog een keer uitzenden. In
de herhaling bij 'Krügers Aanbod'
TV Gelderland op 17 juni a.s.

We hebben trouwens al heel leuke
reacties gehad op onze oproep.

muzikale omlijsting werd ver-
zorgd door de boerenkapel van
Crescendo en de country linedan-
cegroep uit Warnsveld. De parade
van oude tractoren trok veel aan-
dacht. Door de grote inzet van ie-
dereen werd het een groot feest,
dat voor herhaling vatbaar is.

Rommelmarkt

Christelijke

muziekvereniging

'Crescendo'

De Christelijke muziekvereniging
'Crescendo' uit Hengelo Gld. houdt
zaterdag 16 juni aanstaande een
rommelmarkt rondom de Wel-
koopwinkel aan de Spalstraat.

De supporters van 'Crescendo'
zullen aanwezig zijn met de over-
bekende wafels.
Verkoop van 10.30 tot 14.00 uur.

Graag tot ziens op 16 juni.

Door brand Monnickendamse timmerfabriek

Bouw aangepaste rondvaartboot 'Zonnebloem'

loopt tien weken vertraging op

De volledig aangepaste rond-
vaartboot voor de Amsterdamse
grachten, die de 'Zonnebloem'
op dit moment laat bouwen bij
werf 'Slot B.V.' in Monnicken-
dara, heeft tien weken vertra-
ging opgelopen.

Oorzaak is de enorme brand die
op 9 april jl. de Monnickendamse
timmerfabriek 'Ruiter Quality In-
teriors B.V.' volledig in de as
legde. De brand bij deze belangrij-
ke toeleverancier verwoestte het
gehele machinepark en de comple-
te voorraad hout dat voor de nieu-
we 'Zonnebloem'-aanwinst was
bestemd.

Door deze tegenslag kunnen de
tewaterlating en de overdracht
van de rondvaartboot pas eind

oktober plaatsvinden. De eerste
rondvaarttocht met zieke en ge-
handicapte passagiers, die in eer-
ste instantie voor 11 september
was gepland, wordt uitgesteld tot
maandag 5 november.

Zes trips per week

Ondanks deze aanzienlijke vertra-
ging kan 'de Zonnebloem' dit jaar
toch nog twaalf Amsterdamse
dagtrips voor enkele honderden
zieken en gehandicapten organi-
seren, voordat op zaterdag 17
november het vaarseizoen 2001
wordt afgesloten. Met ingang van
2002 gaat de hypermoderne
'grachtencruiser' volledige vaar-
seizoenen 'draaien', met zes rond-
vaarttrips per week. Elk jaar
kunnen op die manier enkele dui-

zenden zieken en gehandicapten
vanuit het hele land onder des-
kundige begeleiding van 'Zonne-
bloem'vrijwilligers genieten van
al het moois dat onze hoofdstad
te bieden heeft.

Volledig toegerust

De rondvaartboot in spe is het re-
sultaat van een in 1999 gehouden
jubileumactie ter gelegenheid van
het vijftigjarig bestaan van 'de
Zonnebloem'. De nieuwe boot
wordt volledig toegerust voor het
vervoer van zieken en gehandi-
capten. Dat betekent dat er een
rolstoel/brancardlift en een aan-
gepast toilet aanwezig zijn. Bo-
vendien zal de boot zijn voorzien
van top-cooling en tal van andere
gemakken.

De Unie KBO, met ruim 247.000
leden de grootste ouderenorgani-
satie in Nederland, is van mening
dat de oudere consument meer
aandacht en bescherming ver-
dient.
Steeds vaker wordt de Unie KBO
geconfronteerd met vragen van
eigen leden op het gebied van
consumentenzaken en consumen-
tenbelangen.
In vele gevallen gaat het om
klachten over gebrekkige dienst-
verlening, onachtzame fabrikan-
ten, onduidelijke instructies en le-
veringsvoorwaarden, woongeschil-
len en andere conflicten. Tegelij-
kertijd constateert de Unie KBO
een sterk toenemend aanbod van
diensten, services en producten,
speciaal gericht op ouderen. •

Mede met het oog op deze ont-
wikkelingen, introduceert de Unie
KBO vanaf vrijdag l juni 2001
voor haar eigen leden een op
maat gemaakte rechtsbijstand-
verzekering. Deze zogenaamde
KBO Rechtszeker Polis vormt een
individuele aanvulling op de col-
lectieve belangenbehartiging van
de Unie KBO.

Het bijzondere aan deze rechtsbij-
standverzekering is het feit dat
de verzekering geen voor veel ou-
deren ongewenste gezinsdekking
kent en over een uitgebreide mo-
dulaire opbouw beschikt.

Zo kunnen desgewenst arbeids-
conflicten, huiseigenarendekking
en rechtsbijstand voor motorrij-
tuigen worden uitgesloten. Op
deze manier wordt een rechtsbij-
standverzekering ook financieel
haalbaar voor gepensioneerde ou-
deren, zonder inwonende kinde-
ren, zonder eigen huis en zonder
motorrijtuig.

De Unie KBO kent al een speciale
verzekering voor oudere automo-
bilisten, waarbij elke leeftijds-
grens en elk verlies van opge-
bouwde no-claimkorting is uitge-
sloten.
KBO Verzekeringen is" tot stand
gekomen uit een samenwerking
tussen de Unie KBO en Proteq
verzekeringen, een onderdeel van
SNS/Reaal Groep. In de toekomst
volgen er nog meerdere, specifiek
op ouderen toegesneden verzeke-
ringen.

HBC recreanten 2 kampioen

Staand v.l.n.r. Inge Prenger, Ans Tennissen, Karin Jansen.
Knielend v.l.n.r. Geert-Willem Luesink, Berjo Veldhuis, Bert Hulstijn.

Na een reeks van jaren zonder
kampioenen bij de Hengelose
Badminton Club (HBC) is het dit
jaar het tweede recreantenteam
gelukt het kampioenschap binnen
te slepen.

Omdat de grootste concurrent
Ulft de wedstrijd verloor en HBC
wel de volle 2 punten pakte, ston-
den de Hengeloërs met een wed-
strijdpunt meer op de eerste
plaats in de eindranglijst. Gefeli-
citeerd!

De speelsters en spelers willen de
shirtsponsor van de vereniging,
BouwCenter HCI uit Hengelo Gld.
bedanken.

Heb jij ook zin om een partijtje
badminton te spelen, dan kan
dat. Je kunt drie keer gratis
komen 'proeven' op de trainings-
dagen in sporthal 'de Kamp'.

De senioren trainen op de dins-
dagavond. Jeugdleden kunnen op
zaterdagmorgen komen kijken en
meedoen. Rackets en shuttles zijn
aanwezig.

Voor nadere informatie kun je al-
tijd bellen met:
Bertha Roozegaarde voor senio-
ren tel. (0575) 46 19 96 of
(0575)465270.
Jeugdleden: Harry Kuipers
tel.(0575)462027.
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Herindeling: meer dan het samenvoegen van gemeenten

Herindeling Achterhoek, Liemers, Graafschap leidt

tot krachtige gemeenten

Autobedrijf Melgers officieel

geopend

Een versterking van de positie
van de drie centrumgemeenten
Arnhem, Zutphen en Doetinchem
en de vorming van veertien
krachtige plattelandsgemeenten;
zo luidt kort samengevat het
voorlopige voorstel van Gedepu-
teerde Staten voor een omvang-
rijke herindeling van 31 gemeen-
ten in de Achterhoek, Liemers en
Graafschap. Het ontwerp is afge-
lopen dinsdag 29 mei voorlopig
vastgesteld door het dagelijks be-
stuur van de provincie.
Voordat het GS-voorstel definitief
wordt, zal het allereerst nog be-
sproken worden door de provin-
ciale Commissie Algemene Zaken
op 11 juni.
Daarna zal het officieel toege-
stuurd worden aan de betrokken
gemeenten.
Na de inspraakperiode en de
standpuntbepaling door gemeen-
ten zal het voorstel definitief
vastgesteld worden in februari
2002 door Provinciale Staten
(het algemeen bestuur van de
provincie). Het voorstel gaat dan
als een advies naar de Minister
van Binnenlandse Zaken. Het
voorlopige voorstel is voor geïn-
teresseerden te bekijken via de
provinciale website.
Deze is te vinden onder:
www. Gelderland.nl/herindeling.

Gedeputeerde Hans Boxem bena-
drukt het belang dat hij hecht aan
een goede samenwerking met de
gemeenten rond de omvangrijke
herindeling. In de aanbiedingsbrief
bij het voorstel aan gemeenten
schrijft hij: 'Herindeling is een pro-
ces dat we uiteindelijk toch samen
doorlopen, maar waar iedereen
ook een eigen rol heeft. ( . . . ) Maar
hoe de meningen ook kunnen ver-
schillen, ik weet zeker dat we el-
kaar altijd zullen vinden in het
einddoel namelijk het samen willen
staan voor een krachtige bestuur-
lijke organisatie in de Achterhoek,
Liemers en Graafschap.'

Aanleiding herindeling

Aanleiding voor de herindelings-
operatie is de wens van Rijk en
provincie om, zeker gelet op de toe-
komstige bestuurlijke ontwikkelin-
gen, grotere en meer krachtige ge-
meenten te vormen. De afgelopen
jaren is een ontwikkeling van de-
centralisatie in gang gezet waarbij
steeds meer taken en bevoegd-
heden bij gemeenten zijn neerge-
legd. Deze ontwikkeling zal zich
naar verwachting nog verder door-
zetten. Gemeenten zullen steeds
meer zaken zelfstandig regelen op
het gebied van bijvoorbeeld jeugd,
veiligheid, onderwijs, platteland en
gezondheidszorg.

Een versterking en opschaling van
de rol en positie van gemeenten is
dus noodzakelijk. Grotere gemeen-
ten hebben de nodige slagkracht
en zijn ook een meer volwaardige
partner voor onderhandelingen in
de regio, met de provincie en het
Rijk, zo stelt de provincie.

Uitgangspunten

Naast de criteria van het Rijk en
provincie heeft de provincie ook
nadrukkelijk rekening gehouden
met uitgangspunten die in het
overleg met gemeenten sinds het
najaar 2000 genoemd zijn; onder
meer:
- inwoneraantal is op zich geen

goede maatstaf voor herinde-
ling; het gaat om de functie die
de regio vervult en de plaats van
gemeenten hierbinnen;

- provinciegrenzen zijn niet heilig.
Als dit in het belang is van een
betrokken gemeente, kunnen
wijzigingen plaatsvinden;

- herindeling is meer dan het sa-
menvoegen van gemeenten; er
moeten gemeenten komen die
hun (centrum)taken in beginsel
zelfstandig kunnen uitvoeren;

- herindeling kan aanleiding zijn
om kernen die sterk op andere
gemeenten georiënteerd zijn ook
bij die ene gemeente te voegen;

- de ene centrumgemeente is de
andere niet. Zo heeft Doetin-
chem een duidelijke centrum-
functie voor de Achterhoek. De
rol van Zutphen als centrumge-
meente is daarentegen anders
dan die van Doetinchem omdat
in de Stedendriehoek het accent
sterk ligt op Apeldoorn en
Deventer.

In het herindelingsontwerp is niet
uitgegaan van een blauwdruk voor
het hele gebied. Heel nadrukkelijk
is gekeken naar de specifieke as-
pecten van de drie regio's en hier-
op zijn de voorstellen ook geba-
seerd. Rode draad in het ontwerp
is de keuze voor centrumgemeen-
ten en plattelandsgemeenten.

Voorstellen regio Liemers

Meest opvallende zaak in het voor-
stel voor de regio Liemers is de sa-
menvoeging van de gemeenten An-
gerlo, Doesburg en Hummelo &
Keppel. De kern Lathum, nu ho-
rend bij Angerlo, wordt in het voor-
stel aan Westervoort toegevoegd.
Het bindende element tussen An-
gerlo, Doesburg, Hummelo & Kep-
pel is het toeristisch-recreatieve
karakter van de drie gemeenten.
De wens van de gemeente Does-
burg om zich meer op de Achter-
hoek te oriënteren wordt met deze
samenvoeging ook gehonoreerd.
Westervoort en Duiven blijven
voorlopig zelfstandig evenals Zeve-
naar en Rijnwaarden. Voorwaarde
voor die zelfstandigheid is wel dat
de genoemde gemeenten met Arn-
hem gaan samenwerken in een in-
dustrieschap. De provincie gaat
ervan uit dat door een versterkte
samenwerking tussen de vier Lie-
merse gemeenten binnen tien jaar
een fusie tot één Liemerse gemeen-
te voor de hand ligt. In dat geval
ontstaat dan op termijn toch een
stevige Liemerse gemeente, ten op-
zichte van de centrumgemeente
Arnhem en omliggende gemeenten
in de Over-Betuwe en Rheden en
Renkum.

Arnhem houdt, volgens het voor-
stel, haar positie van een grote
sterke centrumgemeente voor de
regio Liemers, in de toekomst ge-
flankeerd door sterke gemeenten.
Didam gaat samen met de gemeen-
ten Wehl en Bergh, overeenkom-
stig hun eigen wens. Daarbij zal
Didam wel haar grondgebied ten
zuiden van de Al2 moeten afstaan
ter versterking van de gemeente
Zevenaar.

Voorstel provincie herindeling
voor regio Liemers

1 Arnhem
2 Duiven
3 Westervoort + kern Lathum
4 Angerlo (zonder Lathum) +

Doesburg + Hummelo & Keppel
5 Rijnwaarden
6 Didam (exclusief gebied ten

zuiden van de A12) + Bergh
-l- Wehl (exclusief deel grond-
gebied naar Doetinchem

7 Zevenaar (inclusief gebied van
Didam ten zuiden van de Al2)

Voorstellen regio Achterhoek

In de regio Achterhoek staan, als
het aan de provincie ligt, ook de
nodige ingrijpende veranderingen
op stapel. Doetinchem en Zelhem
zullen samen een grote sterke cen-
trumgemeente gaan vormen in de
Achterhoek. Er wordt een grens-
correctie voorgesteld met de ge-
meente Wehl ten behoeve van de
uitbreiding van het industrieterrein
Wijnbergen. De gemeente Wisch
blijft zelfstandig evenals de ge-
meente Gendringen. Dinxperlo
wordt samengevoegd met Aalten.
De provincie gaat ervan uit dat op
deze manier de goede samenwer-
king met de Duitse buurgemeente
Bocholt gewaarborgd blijft. De pro-
vincie kiest voor een verschuiving
van de toekomstige economische
activiteiten in de Oost-Achterhoek
naar de A18. In deze visie past dan
ook naadloos de voorgestelde sa-
menvoeging van Lichtenvoorde, Ei-
bergen en Groenlo.
Overeenkomstig de wens van Ruur-
lo wordt deze gemeente samenge-
voegd met Borculo en de kern van
Barchem. Ook de kern Veldhoek
komt hier bij. Neede zoekt aanslui-
ting in de Achterhoek en is om die
reden toegevoegd aan deze combi-
natie. Winterswijk blijft als zelf-
standige gemeente bestaan.
Verder wordt in het herindelings-
ontwerp een samenvoeging voorge-
steld van de gemeenten Vorden,
Hengelo en Steenderen. Zo ont-
staat een 'bestuurskrachtige ge-
meente, die als plattelandsgemeen-
te redelijk in balans is met de in
het gebied aanwezige centrumge-
meenten Zutphen en Doetinchem',
aldus de provincie.

Voorstel provincie voor
herindeling regio Achterhoek

1 Doetinchem + Zelhem + deel
grondgebied Wehl

2 Gendringen
3 Wisch

Zaterdag 2 juni jl. was het zover.
Om 12.00 uur was de officiële
opening van Autobedrijf Melgers.
Onder grote belangstelling knalde

4 Aalten + Dinxperlo
5 Winterswijk
6 Lichtenvoorde + Eibergen +

Groenlo
7 Borculo + Ruurlo + Neede +

kern Barchem + kern Veldhoek
8 Vorden + Hengelo +

Steenderen

Regio Graafschap

De provincie kiest in het herinde-
lingsontwerp voor een versterking
van de centrumgemeente Zutphen
in de Stedendriehoek. Een opscha-
ling met de gemeente Warnsveld
ligt dan ook voor de hand.
De wens van Gorssel om met de ge-
meenten Lochem en het Overijssel-
se Bathmen samen te gaan wordt
door de provindie gehonoreerd. Dit
leidt tot een bestuurskrachtige ge-
meente binnen de regio Stedendrie-
hoek. Door de versterkte samen-
werking tussen de twee nieuwe ge-
meenten in de Stedendriehoek acht
de provincie het niet ondenkbaar
dat op termijn één grote Graaf-
schapgemeente ontstaat.

Voorstellen provincie herindeling
gemeenten regio Graafschap

1 Zutphen + Warnsveld
2 Lochem (zonder Barchem) +

Gorssel + Bathmen

de champagnefles en gingen de
ballonnen de lucht in.
Wij wensen Theo en Vincent Mel-
gers veel succes hun autobedrijf.

WV-agenda

Hengelo Gld.

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: Open bedrijven-
dag in Hengelo Gld.
Van 10.00 tot 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.

Zondag 17juni: 'Wedstrijddag mi-
nimotoren' Circuit Winkels-
kamp, Aanvang 9.30 uur.

Zondag 17 juni: 'Klassiekerrit'
Varsselse Molen, Aanv. 10 u.

Dinsdag 19 juni: 'Jeugdviskam-
pioenschap' Opgave bij
G. Wentink, (0575)464640
De Bleek, Bleekstraat 3.
18.30-20.00 uur.
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