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DE RECLAME
UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.
Regelinkstrao» 16, 7255 CC Hengelo Gld

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

telefoon (0575) 46 38 18, fox (0575) 46 5088

e-mail: drukkeriiuiterweerd@planet.nl

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

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toidijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

,

Geslaagde

herdenking Ariëns
in Steenderen

Kermis-
programma
fCe/jenborg

Circus 'Bongo'
freecff op in

Hengelo G/d.

VVD pleit voor
samenvoegen

gemeenten

Zwemvierdaagse
He-ffey

2 f/mó juli

'Wereldwinkel' Hengelo Gld.

Aan de Raadhuisstraat in Hen-

gelo Gld. heeft sinds vorig jaar

augustus de 'Wereldwinkel' ein-

delijk een definitief onderkomen

gevonden, waar niet alleen koffie

en thee uit ontwikkelingslanden

wordt verkocht, maar ook wijn,

prachtige kunstvoorwerpen, met

de hand gemaakte kaarten, wie-

rook, speelgoed en nog veel meer

voorwerpen, die de moeite van

het bekijken (en kopen) waard

zijn. Zoals bekend, wordt er in de

wereldwinkels alleen maar datge-

ne verkocht, waarvan een groot

gedeelte van de winst recht-

streeks naar de producenten en

de makers gaat, zodat ook de

kleine man/vrouw in India, Indo-

nesië, Zuid-Afrika, China en nog

veel meer landen, zich door eer-

lijke arbeid een iets beter bestaan

kan veroorloven.

Om de exploitatiekosten van de

wereldwinkel zo laag mogelijk te

houden, wordt deze gerund door

vrjwilligers. Allemaal mensen, die

begaan zijn met het lot van hun

medemensen in derde-wereldlan-

den, waar winsten en opbreng-

sten vaak in de kas van de grote-

re concerns terechtkomen.

In 1990 kwamen enige vrijwilli-

gers in Hengelo Gld. op het idee

om te starten met het verkopen

van wereldwinkelspullen. De eer-

ste keer was dat op de kerst-

markt. Omdat er natuurlijk nog

geen geld in kas was, moest alles

worden geleend, maar de op-

brengst was dan ook goed te noe-

men. De koffie en thee en wat

kleinere voorwerpen stonden uit-

gestald op een behangtafel. In

1992 kreeg men een nieuwe

kraam, die bij bijzondere gelegen-

heden nog steeds gebruikt wordt.

Ook mocht men enige tijd op de

markt staan en toen het in de

winter te koud werd, kreeg men

een plekje toegewezen bij Wan-

sink (AH). Ook heeft de wereld-

winkel nog enige tijd in de oude

slijterij van Wansink gezeten,

maar de grote doorbraak kwam

vorig jaar toen er een ruimte vrij-

kwam in de Spalstraat. Met man

en macht is deze ruimte opge-

knapt en nu kan de 'Wereldwin-

kel' dan ook met trots zijn pro-

ducten uitstallen. Het is echt een

winkel geworden, waar je altijd

wel iets van je gading kunt vin-

den, wanneer je op zoek bent

naar een origineel cadeautje.

Stiekemweg kun je dan ook nog

wel iets voor jezelf kopen: zo'n

prachtig Afrikaans beeldje, een

paar gezellige waxinelichtjes en

nog veel meer.

Omdat de 'Wereldwinkel' open is

van dinsdag t/m zaterdag, zijn er

veel vrijwilligers nodig. Momen-

teel werken er achtentwintig,

maar om ook in de vakantie door

te kunnen draaien, zit men drin-

gend verlegen om enige extra vrij-

willigers, zodat er regelmatig kan

worden afgelost. Wanneer er dus

nog mensen zijn, die het leuk vin-

den om in een wereldwinkel hun

steentje bij te dragen, kunnen ze

er zo binnenlopen en zien ze me-

teen hoe aantrekkelijk de voor-

werpen zijn, die verkocht worden.

De dan aanwezige vrijwilliger is

vast wel genegen om het een en

ander over haar/zijn wereldwin-

kel te vertellen.

Pleinmarkt
'St. BernardusschooV Keijenborg

Onder andere in de collectie: voorwerpen gemaakt van oude blikjes en beelden

Zaterdagavond, 9 juni. !n K

borg kijken alle leerlingen, ouders

en het team van de 'St. Bernar-

dusschool' naar het weerbericht.

De verwachtingen zijn om te

huilen: buien met windstoten en

misschien nog onweer ook. 'Hoe

moet dat nu met onze pleinmarkt

morgen?'

Toch maar door laten gaan. Bij

slecht weer moet het dan maar in

de school.

Zondagmorgen, elf uur, ziet de

lucht er blauw uit en voorlopig is

er nog geen sprake van slecht

weer, dus ze wagen het er maar

op: start van de pleinmarkt.

Om het schoolplein te kunnen ren-

overen kwamen enige ouders op

het idee een pleinmarkt te organi-

seren, zodat er budget ontstond

om nieuwe speeltoestellen aan te

schaffen en oude toestellen aan

te passen. Met veel enthousiasme

toog iedereen aan het werk.

Onder iedereen moeten we ver-

staan: de ouders, de leerlingen en

het team. Eerst zijn de kinderen

gestart met een soort 'heitje voor

een karweitje'-actie, waarbij ze

kleine kwarweitjes verrichtten

voor een vergoeding. Er zijn heel

wat lege flessen weggebracht,

stoepen geveegd en noem maar

op. Opbrengst: ± ƒ 3000,-! Op

school en thuis werden er allerlei

voorwerpen gemaakt en plantjes

gezaaid om te kunnen verkopen.

Ook de ouders lieten zich niet on-

betuigd en hebben zelfs 'swoens-

dagsmiddags zitten knutselen of

samen met de kinderen mooie

werkstukjes gemaakt tijdens de

schooltijden. Middenstandsvereni-

ging KIK (Kopen in Keijenborg)
droeg ook bij met giften en prijs-

jes. De beschikbaar gestelde prijs-

jes waren te winnen bij enkele

spelletjes die op het plein gedaan

konden worden.

Enkele winkels uit onder andere

Hengelo Gld. en omgeving lever-

den ook een bijdrage om de Plein-

markt te doen slagen.

De leerlingen van groep acht had-

den net de 'jeugddriedaagse' ach-

ter de rug. Zoals bekend, komen

de meeste kinderen (en ook de be-

geleiders!) daar niet geheel uitge-

rust vandaan. Maar het was aan

de leerlingen niet te merken: ze

hebben volop meegeholpen, waar

hun hulp nodig was. Naast alle

spelletjes, zoals 'Rad van Avon-

tuur', rattenslaan, koffiebonen ra-

den, sjoelen enz. waren op het

plein stoelen en tafels aanwezig,

waar het publiek gezellig kon

gaan zitten om iets te eten of te

drinken, uiteraard verzorgd door

enthousiaste ouders.

Om twee uur was het feest afge-

lopen; het weer was nog steeds

uitstekend en de stemming bij

alle medewerkers ook. In totaal

had de Pleinmarkt met aftrek van

alle onkosten tussen de ƒ 7000,-

en ƒ 7500,- opgebracht.

Rond drie uur was alles weer op-

geruimd, want ook hieraan werd

door iedereen een steentje bijge-

dragen. Organisatoren, kinderen

en team van de 'St. Bernardus-

school' kunnen binnenkort op het

plein zien, waar ze zich allemaal

zo enthousiast voor hebben inge-

zet.

VW-agenda

Hengelo Gld.

Woensdag 20 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 22 juni: 'Warenmarkt'
Marktplein, 13.00-17.30 uur.

Zaterdag 23 t/m zondag 24 juni:

'Tuin kijken' Oude fruit- en

notenbomen, hagen, bloeiende

heesters en borders.

Dijenborghs Hof,

Dijenborghsestraat 4.

11.00-17.00 uur. Prijs ƒ 5

Maandag 25 juni t/m vrijdag 6 juli:

Vakantieweek naar 'De Berg-

se Bossen' in Driebergen 'Ons

Huis', Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 27juni: 'Tuin kijken'
Oude f r u i t - en notenbomen,

hagen, bloeiende heesters en

borders. Dijenborghs Hof,

Dijenborghsestraat 4.

11.00-17.00 uur. Prijs ƒ 5

Vrijdag 29 juni: 'Warenmarkt'
Marktplein, 13.00-17.30 uur.

Keijenborg

Donderdag 21 juni:

'Fietstocht' onder leiding, af-

stand 25 km Booltinkplein,

Aanvang 13.30 uur. Prijs ƒ l

Vrijdag 22 tm maandag 25 juni:

'Kermis' Op 24 juni om

14.00 uur een grandioze

optocht door Keijenborg en

rond 15.00 uur vaandelhulde

bij Maria Postel. Booltink-

plein, Aanvang 18.00 uur.

(advertentie)

GROTE VOORRAAD
LICHT BESCHADIGDE DEUREN

+ UITLOPENDE MODELLEN

GAANDEREN
Slakweg 10, 9 (0315) 326 111
Industrieterrein'Akkermansweide'

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

Zon- en maandag gesloten.



stmededelin
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

«KERKDIENSTEN
Openlucht Jeugddienst
- Zondag 24 juni, 10.15 uur, jeugddienstcomm.

Hengelo Cld./Veldhoek, ds. P. de Vries, Emmen
Remigiuskerk
- Geen dienst.

Goede Herder Kapel
- Geen dienst.
Verzorgingscentrum 'De Bleijke'
- Donderdag 21 juni, 19.00 uur,

Eucharistieviering van de R.K. kerk Hengelo GId.

Vrijzinnig Hervormden Hengelo GId.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo GId.
- Donderdag 21 juni, 19.00 uur,

Eucharistieviering op 'de Bleijke'
- Zaterdag 23 juni, 19.00 uur, toediening van

het H. Vormsel door Deken Geurts
- Zondag 24 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

NPG gebouw, Zelhem:
- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

Ü MEDISCH
Huisartsengroep Hengelo GId./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 22 juni - Zondag 24 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 25 juni, dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262
- Dinsdag 26 juni, dr. Koning, tel. (0575) 461266
- Woensdag 27 juni, dr. Koning, tel. (0575) 461266
- Donderdag 28 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 GId.
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,

Beatrixlaan 4, Hengelo GId.

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

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

Verloskundigen:
Gemeente Hengelo GId:
- Maatschap mevr. Klein, mevr. Geugies &

mevr. Peulers, tel. (0314) 330589,
b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. (0314) 32 91 60

Gemeente Steenderen en Vorden:
- mevr. Haggeman-Withaar, tel. (0575) 442772
ZorgGroep Oost-Gelderland
- Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging.

24 uur per dag bereikbaar via:
tel. 0900-8806 (22 ct/min)

Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:
Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67
Thuiszorgwinkel Zutphen, Ooyerhoekseweg 6
Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)
Hameland van Nispenhof
- Huishoudelijke verzorging, Verzorging en Ver-

pleging in de gemeenten Hengelo GId., Zelhem,
Hummelo & Keppel en Doetinchem.
Voor informatie kunt u bellen naar het Centraal
Kantoor, tel. (0315)336333.

Ü ALGEMEEN
Alarmnummer Brandweer, Ambulance, Politie
- Alarmnummer 112 (alleen voor noodgevallen)
Politiebureau Hengelo GId.
- 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 GId.
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.

m 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 GId:
- 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)

- l na Wuestman, Vierakker, tel. (0575) 527246
- Lies-Erne Rutjes, Steenderen tel. 06-51318583
- Yvonne Roelofs, Wichmond, tel. (0575) 441942

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

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

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

16.00-19.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek Hengelo GId.
- 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 GId.
- 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 GId.
- 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 GId.

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.

Seezo Uniformen is een gespecialiseerde producent en

leverancier van uniformen, hoofddeksels en accessoires.

Talloze gerenommeerde bedrijven, overheidsinstellingen

en verenigingen behoren tot de afnemers van onze

voortreffelijke produkten, waarop de trefwoorden

vakmanschap, maatwerk en kwaliteit van toepassing zijn.

Seezo Uniformen zoekt enkele energieke:

THUISWERK(ST)ERS
voor het confectiöneren van kleding, die op korte
termijn in dienst kunnen treden.
Onze voorkeur gaat uit naar iemand met ervaring
in de uniformen- en/of kledingbranche.

Schriftelijke sollicitaties kunt u
richten aan de dircktie van:

Seezo Uniformen B.V.
St. Janstraat 38, 7256 BC te Keijenbo

Seezo Uniformen St. Janstraat 38, 725* BC Keijenborg GId.
www.seezOvnl

** • •

18 juni
is het nog maar 2 weken

en dan is het 'bekeken'!
Er is heel veel weggegaan,

en wat is blijven staan

kunt u met halve prijs betalen,

als u 3 stuks komt halen.
De keus kunt u zelf bepalen,

uit huishoud, cadeaus of verlichting!

BESSELINK
Elektra
Wassen - Koelen enz.
Verlichting
Huishoud
Cadeaus

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat - Hengelo GId.
Tel. (0575) 461215



familieberichten
Geslaagde herdenking van Alfons Ariëns 1901-2001

Wij zijn erg blij en gelukkig met de geboorte van

onze zoon en mijn broertje

Torn

Hij is geboren op 12 juni 2001,

weegt 3585 gram en is 52 cm lang.

Ronald en Hennie van Lee-Bultman

Tamara

Hazenhutweg4,

7255MN HengeloGId.

Tel.(0575)467540

Zij in een jurk, hij in een pak,

nu gaat het er echt van komen.
Ringen, gemeentehuis,

de dag van onze dromen.

Ronald Fokking
&

Sandra Roenhorst

willen u laten weten, dat we op 6 juli 2001 om 11.45 uur
gaan trouwen in het gemeentehuis van Hengelo Gld.

U bent van harte welkom op onze receptie van
15.00 tot 16.30 uur in partycentrum 'Langeler',

Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

Ons adres blijft:
Het Karspel 25, 7255 CR HengeloGId.

Graag willen wij u bedanken voor uw aanwezigheid, kaart,

bloem of cadeau op ons 50-jarig huwelijksfeest.

Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden.

Cerrit & Cerrie C root Roessink

'tSpittaal
Broekstraat 2a, 7223 KK Baak

Gevraagd:

Parttime
medewerker mlv

met drogisterij-ervaring

Voor inlichtingen en informatie:

Elly Bergervoet-Beuseker
tel.(0575)451296

JZEL
D R O G l S T E R I J

Dorpsstraat 7,7221 BM Steenderen

Aanbieding van het boekje 'Herder zonder bokken' aan pastoor Zandbelt,

mgr. de Kok, Kardinaal Simonis en pastoor Zweers door Maria Schotman

Er waren vier jaar van voorbereiding aan voorafgegaan. Het was
niet altijd even zichtbaar voor de parochianen van de Sint Willi-

brordusparochie in Steenderen, maar achter de schermen werd er
hard gewerkt om de herdenking van het feit, dat de destijds lande-
lijk bekende priester Alfons Ariëns honderd jaar geleden pastoor
werd van de kleine parochie in Steenderen, te vieren. En het resul-
taat mocht er zijn. Op tweede pinksterdag sloot de parochie de her-
denking van Ariëns' pastoraat feestelijk af met een pontificale vie-
ring in de kerk waarin kardinaal Simonis voorging.

Op de parochieavonden van vorig

jaar werd al een bescheiden begin

gemaakt met de activiteiten rond-

om de herdenking. Een eerste

zichtbare grote activiteit was de

tentoonstelling in de kerk over

het leven en werken van Alfons

Ariëns in de parochiekerk van 25
december tot 7 januari. Daarin

waren foto's te zien, de kleding

van Ariëns, zelfs zijn stoel en ro-

zenkrans die in de parochie be-

waard wordt en het vaandel van

het Kruisverbond in Steenderen

uit 1901. Het kruisverbond werd

door Ariëns in Steenderen opge-

richt om de drankmisbruik tegen

te gaan.

Met hemelvaartdag werd er een

fietstocht georganiseerd langs

plaatsen in de gemeente Steende-

ren waar Ariëns vaak is geweest

en waar een verhaal uit zijn leven

aan vast zit. Ruim honderd men-

sen maakten hier op deze zon-

overgoten dag gebruik van. Een

bedevaart naar de andere plaat-

sen in Alfons Ariëns' leven, zoals

Utrecht, Maarssen en Amersfoort

kon helaas vanwege gebrek aan

belangstelling niet door gaan.

Op tweede pinksterdag vond de

afsluiting plaats om 10.00 uur in

de parochiekerk. Het kerkplein

was mooi versierd met geelwitte

vlaggetjes en vlaggen, de kerk

was mooi versierd met vaandels,

wimpels en het koperwerk was

prachtig gepoetst. Kardinaal Si-

monis ging voor in deze viering in
een gevulde maar niet volle kerk,
samen met monseigneur De Kok,

hulpbisschop van Utrecht, emeri-

tus-pastoor Zandbelt en de huidi-

ge pastor Zweers. De uitstekende

zang werd verzorgd door het pa-

rochiekoor 'Sint Caecilia' onder

leiding van Marijke Lohuis-Stee-

mers.

'Dit is een zeer geschikte plek om

geestelijk tot rust te komen. Steen-

deren is niet alleen een goed, maar

een best plaatsje, waar de herder,

dank aan zijn voorgangers, een

kudde schapen zonder bokken

heeft', zo begon de viering met

woorden van pastoor Alfons

Ariëns zelf die hij ooit schreef aan

een vriend. 'Herder zonder bok-

ken', dat was ook het thema van

de viering.

In de overweging ging kardinaal

Simonis in op de veranderde hou-

ding van pastoors in onze tijd als

het gaat om maatschappelijke

vraagstukken. In Ariëns'tijd dien-

den priesters zich vooral te hou-

den aan hemelse zaken en men-

sen te leiden in hun geestelijk

leven. Daar paste geen maat-

schappelijke activiteit bij. Ariëns

nam een heel andere plaats in. Hij

kwam op voor de armen in En-

schede en werd niet zonder ar-

gusogen bekenen door zijn kerke-

lijke overheid, met name zijn bis-

schop monseigneur Van de Wete-

ring, voor wie hij toch dreigde

een rooie pastoor te worden.

Kardinaal Simonis prees Ariëns'

voorbeeld, ook voor ons in deze

tijd; hij was niet alleen maatschap-

pelijk zeer betrokken, maar hij

was ook gericht op het geestelijk

welzijn van mensen. 'Een priester

is geen maatschappelijk werker',

zo zei hij, 'alhoewel het moeilijk

werken is aan je geestelijk peil als

je niets te eten hebt'. Ariëns wist

beiden goed te combineren.

•v
'Herder zonder bokken'

Zo heette ook het boek dat aan

het einde van de viering werd

aangeboden aan de kardinaal

door de schrijfster en vice-voorzit-

ster van het parochiebestuur

Maria Schotman-Harmsen. Het

boek behandelt de periode 1901-

1908 waarin Alfons Ariëns pas-

toor was van Steenderen. In de

biografieën over Ariëns komt

deze periode uit zijn leven er

doorgaans bekaaid van af. Jaren

lang van onderzoek, samen met
pastoor Zandbelt en Maria Schut,
hebben geresulteerd in een inte-

ressant en makkelijk leesbaar

tachtig bladzijden tellend boekje

met veel illustraties uit de ge-

schiedenis van Steenderen en

haar parochie.

Met een receptie in 'het Anker'

werd deze, voor de Sint Willibror-

dusparochie geslaagde dag, afge-

sloten.

'Herder zonder bokken'

Het boek 'Herder zonder bokken'

is voor ƒ17,50 verkrijgbaar in

verschillende winkels in Steende-

ren. U kunt het ook verkrijgen bij

de Sint Willibrordusparochie in

Steenderen op het secretariaat

"t Kerspel' naast de kerk tijdens

bezoekuren op dinsdag 17.45-

18.45 uur. U kunt ook terecht

bij Maria Schut, tel. 452101 of

Maria Schotman, tel. 45 1618.

Verlies gewicht in centimeters

met behoud van energie.

Dat kan met Herbalife!
Bel voor informatie:
Annie Haaring,

tel.(0575)467381

Te koop: aanhangers
A.J. Harmsen, Regelinkstr. 9

Tel.(0575)461616.

Wij zoeken voor 2 dagen per
week een oppas voor onze baby.
Brieven onder nr. 25

'de Reclame' Postbus 63,
7255 ZH Hengelo Gld.

U kant voor:
handels-.reclame-,

en familiedrukwerk

terecht bij ons
agentschap:

J.B. Eppink
Dorpsstraat 37

7221 BN Steenderen

tel. (0575)45 1862

fax (05 75) 45 1 6 2 1
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Schuttersgilde St. Jan organiseert Keijenborgse kermis van vrijdag 22 t lm maandag 25 juni

Schuttersgilde St. Jan Keijenborg

Het bestuur en een groot aantal leden van het Schuttersgilde 'St. Jan' in Keijenborg zijn al weken druk in de weer
i.v.m. de organisatie van de jaarlijkse kermis. Men heeft ze vast en zeker al zien staan. De grote reclameborden bij
de invalswegen naar Keijenborg die u attenderen op de komende kermis. Een jaarlijks ontmoetingsfeest, vlak voor
de vakantieperiode, voor alle dorpsgenoten en oud-dorpsgenoten in Keijenborg. Traditiegetrouw zullen binnenkort
weer een groot aantal attracties op- en nabij het Booltinkplein worden opgebouwd en deze zullen tijdens de kermis
worden opengesteld.

Programma:

VRIJDAG 22 JUNI:

18.00 uur: KERMIS-ATTRACTIES open.

19.30 uur: 'kleintje kermis' (klootschiettoernooi) bij

Party Restaurant 'De Smid'.

21.00 uur: 'stemmingsmuziek' bij Café Bar Winkelman

m.m.v. de formatie 'Roulette'.

ZATERDAG 23 JUNI:

14.00 uur: KERMIS-ATTRACTIES open.

17.00 uur: openluchtmis in de binnentuin van Zorgcen-

trum 'Maria Postel' (mits de weersomstandig-

heden het toelaten). Bij minder gunstige weer-

somstandigheden wordt uitgeweken naar de

'St. Jan de Doper' kerk.

18.00 uur: muzikale rondgang van het Schuttersgilde

'St. Jan' door Keijenborg.

21.00 uur: DANSGELEGENHEID

zaal WINKELMAN m.m.v. de formatie

'Train band'.

zaal 'DE SMID' m.m.v. de formatie 'Climax'.

ZONDAG 24 JUNI:

11.00 uur: KERMIS-ATTRACTIES open.

12.00 uur: bebouwde kom van het dorp wordt afgesloten

voor al het gemotoriseerde verkeer.

12.30 uur: opstellen van de kermisoptocht in de Pastoor

Thuisstraat en de Geltinkweg.

13.30 uur: muzikaal intermezzo door marching/show-

band 'ATM' uit Amsterdam vóór de aanleun-

woningen van Zorgcentrum 'Maria Postel' aan

de Pastoor Thuisstraat.

13.50 uur: openingstoespraken door de voorzitter van het

Schuttersgilde 'St. Jan' dhr. W. Besselink en

door een afgevaardigde van het gemeentebe-

stuur vanaf het bordes van genoemde aan-

leunwoningen aan de Pastoor Thuisstraat.

14.00 uur: AFMARS van de 36e KERMISOPTOCHT.

15.15 uur: VAANDELHULDE voor alle aanwezigen m.m.v.

Schuttersgilde 'St. Jan' en Harmonie 'St. Jan'

uit Keijenborg en het Schuttersgilde 'St. Anto-

nius' uit Lengel in de binnentuin van Zorgcen-

trum 'Maria Postel'. Tevens een optreden van

marching/showband 'ATM' uit Amsterdam.

15.30 uur: 'EREWIJN' (uitsluitend voor genodigden) in de

recreatiezaal van Zorgcentrum 'Maria Postel'.

Tevens huldiging ereleden en jubilerende leden

van het Schuttersgilde.

19.00 uur: PRIJSUITREIKING van de kermisoptocht bij

Gasterij 'De Eikeboom'.

KERMISZONDAG GEHELE DAG DANSGELEGENHEID:

ZAAL WINKELMAN: m.m.v. de formatie 'Alpha Show Band'

ZAAL 'DE SMID' m.m.v. de formatie 'Climax'

GASTERIJ 'DE EIKEBOOM' stemmingsmuziek

MAANDAG 25 JUNI:

08.00 uur: REVEILLE (Keijenborg ontwaakt).

08.45 uur: muzikale rondgang van het Schuttersgilde en

Harmonie 'St. Jan' door Keijenborg.

09.00 uur: VAANDELHULDE voor alle ereleden en geno-

digden vóór dorpshuis 'De Horst'.

09.10 uur: welkomstwoord door de voorzitter van het

Schuttersgilde 'St. Jan' dhr. W. Besselink.

09.30 uur: aanvang VOGELSCHIETEN en JEUGD-VO-

GELSCHIETEN op het voormalige schoolplein

(achter dorpshuis 'De Horst') aan de Kerk-

straat.

10.00 uur: aanvang VOGELKNUPPELEN, BOOGSCHIE-

TEN, DARTS en BOLEROGOOIEN.

10.00 uur: KERMISATTRACTIES open.

12.00 uur: einde volksspelen.

12.15uur: afmars van het Schuttersgilde en de Harmonie

'St. Jan' voor het ophalen van het oude en het

nieuwe koningspaar

huldiging en installatie van het nieuwe

koningspaar en jeugdkoning(in) door pastoor

Jacobs vóór de pastorie

vaandelhulde voor het nieuwe koningspaar,

jeugdkoning(in) en alle aanwezigen, eveneens

vóór de pastorie.

13.30 uur: PRIJSUITREIKING van de volksspelen in of

achter dorpshuis 'De Horst'.

KERMISMAANDAG GEHELE DAG
DANSGELEGENHEID:

ZAAL WINKELMAN m.m.v. de formatie 'Never Mind'

ZAAL 'DE SMID' m.m.v. de formatie 'Climax'

TOELICHTING KERMISPROGRAMMA 2001

Kermisvrijdag 22 juni:

4e 'Kleintje Kermis' bij Party Restaurant 'DE SMID'.

Dit is een 'klootschiettournooi' voor straten, buurten,

vriend(inn)en, families, bedrijven etc. Per team 4 a 5 per-

sonen, inschrijven bij Party Restaurant 'De Smid'. Aan-

vang 19.30 uur. De kosten bedragen ƒ 10,- per persoon.

Voor de deelnemers is er na afloop onbeperkt karbonades

eten van de barbecue.

Kermiszaterdag 23 juni:

Om 17.00 uur zal -mits de weersomstandigheden gunstig

gezind zijn- de Eucharistieviering plaatsvinden in de bin-

nentuin van Zorgcentrum 'Maria Postel'. Bij minder gun-

stige weersomstandigheden wordt uitgeweken naar de 'St.

Jan de Doper' kerk. Hierbij zal het voltallig Schuttersgilde

'St. Jan' in uniform aanwezig zijn. Genoemde Eucharistie-

viering wordt mede opgedragen voor de leden, alsmede

voor alle overleden leden van het Schuttersgilde 'St. Jan'.

Na de kerkdienst maakt het Schuttersgilde een muzikale

rondgang door het dorp.

Kermiszondag 24 juni:

De zondagmiddag staat uiteraard weer grotendeels in het

teken van de kermisoptocht. Door de MKZ-crisis in de

maanden maart en april hadden een aantal straten/buurten

geen mogelijk om een wagen te bouwen, daarom zal de op-

tocht dit jaar kleiner zijn dan andere jaren. Ondanks dit

alles staat u toch, mede door de grote inzet van een aantal

actieve straten/buurten die wel de mogelijkheid hadden om

een wagen te bouwen, een prachtige optocht te wachten.

De opstelling van de grote wagens geschiedt vanaf 12.30

uur in de Geltinkweg. Daar vindt ook (voor aanvang van

de optocht) de 1ste jurering plaats. De opstelling van de

kleine wagens, versierde fietsen en loopgroepen geschiedt

vanaf 13.00 uur in de Pastoor Thuisstraat (voor de aan-

leunwoningen van 'Maria Postel'). Als men de wagens,

reeds vóór aanvang van de optocht, wilt bekijken dan

raden wij u aan vroegtijdig door de Pastoor Thuisstraat en

de Geltinkweg te wandelen. Om 13.50 uur volgen vanaf

het bordes van de aanleunwoningen 'Maria Postel' de ope-

nings-toespraken. Aansluitend zal om 14.00 uur de kleur-

rijke, 36e kermis-optocht, in beweging worden gezet.

Route en tijdstip optocht:

De route van de optocht zondagmiddag ziet er als volgt uit:

start: 14.00 uur bij de aanleunwoningen 'Maria Postel'

aan de Pastoor Thuisstraat. Vervolgens Geltinkweg - Kol-

deweiweg - Kerkstraat - St. Janstraat - Ottenkampweg -

Eulingkamp - Teubenweg - Nyssinckkampstraat - Pastorie-

straat - Kerkstraat - Molenstraat - Poelsweg - Eulingkamp

- Teubenweg - St. Janstraat - Poelsweg - Teubenweg - Kol-

deweiweg.

Muziekgezelschappen:

In de optocht zal men de volgende muziekgezelschappen

voorbij zien trekken: De eigen Drumfanfare 'St. Jan' alsme-

de zustervereniging Harmonie 'St. Jan' Keijenborg, Schut-

terij 'Eendracht Maakt Macht' uit Hengelo Gld., Marching

band 'ATM' uit Amsterdam (het optreden van 'ATM' wordt

aangeboden door Seezo Uniformen uit Keijenborg), Schut-

terij 'St. Antonius' uit Lengel, Koninklijke Harmonie 'Con-

cordia' uit Hengelo Gld. en Muziekvereniging 'Concordia'

uit Vorden.

Erewijn:

Voor genodigden wordt om 15.30 uur de 'traditionele ere-

wijn' geschonken in de recreatiezaal van Zorgcentrum

'Maria Postel'.

Ook zal in de recreatiezaal dit jaar een drietal schutters

tot 'erelid' worden gehuldigd i.v.m. het bereiken van het

50-jarig lidmaatschap van het Schuttersgilde te weten:

T.H.G. Diesvelt, Keijenborg

B.J. Geurts, Keijenborg

C.F.J. Kok, Hengelo Gld.

Tevens zal deze middag Dhr. A.G.C. Rondeel worden gehul-

digd i.v.m. zijn 25-jarig lidmaatschap aan de Drumfanfare.



LI T l E
Politieteam Zelhem
(Hengelo, Hummelo & Keppel en Zelhem)

'Circus Bongo
9
 brengt voorstelling

met 'Vakmanschap, humor en nostalgie'

Alarmnummer Politie

- Alarmnummer 112

(alleen voor noodgevallen)

Politie Bureau Hengelo Gld.

- maandag van 9.00 tot

12.00 uur geopend

- overige dagen kan het bu-

reau alleen op afspraak wor-

den bezocht voor overleg

met een politieagent. Deze

afspraak kan gemaakt via

tel. 0900-8844 (bureau Zel-

hem) of via de intercom

(voorgevel) van het bureau

Hengelo Gld.

- Telefoonnummer 0900-8844

Periode dinsdag 5 juni t/m maandag 11 juni

Vernieling verkeersborden

In de gemeente Hummelo en Kep-

pel werden in de nacht van zater-

dag 9 juni op zondag 10 juni jl.

diverse verkeersborden en straat-

naamborden vernield. Graag zou

de politie in contact komen met

eventuele getuigen.

Dinsdag 5 juni

- Een automobiliste reed om-

streeks 13.30 uur met haar

personenauto over de Hengelo-

seweg te Zelhem, komende uit

de richting van Hengelo. In te-

gengestelde richting kwamen

haar drie automobilisten tege-

moet. Tijdens het passeren

werd de spiegel van haar voer-

tuig, door één van deze auto-

mobilisten, geraakt.

Hierdoor ontstond flinke scha-

de aan het voertuig. De politie

zou graag in contact komen

met eventuele getuigen.

Woensdag 6 juni

- Op de Heidenhoekweg te Zel-

hem vond 's middags een een-

zijdig ongeval plaats. Een auto-

mobilist week uit voor een

laagvliegende duif en botste

hierdoor met zijn voertuig

tegen een boom.

Vrijdag 8 juni

- 's Avonds reden twee automobi-

listen in dezelfde richting over

de Hengeloseweg te Zelhem,

komende uit de richting Hen-

gelo. De voorste automobilist

sloeg plotseling linksaf en ver-

leende geen voorrang aan de

links van hem al voorgesorteer-

de automobilist. Hierdoor ont-

stond een aanrijding tussen

beide partijen met de nodige

schade aan de voertuigen.

Zaterdag 9 juni

- In Hengelo werd 's middags

aan de Berkenlaan een brom-

fiets aangetroffen, die het

weekend ervoor was gestolen

aan de Spalstraat. Dankzij de

melding van een oplettende in-

woner uit Hengelo kon de

bromfiets weer worden terug-

geven aan de eigenaar.

Dit jaar bestaat Zelhem 1200 jaar

en 'Stichting Zelhem 1200' wil

hier uiteraard een groot feest van

maken. ABN AMRO Rayon Ach-

terhoek werkt hieraan graag mee

en organiseert in samenwerking

met 'V.V. Zelhem' op zaterdag 14

juli een groots ballonfestival. Er

zullen dan ongeveer twintig hete-

lucht-ballonnen opstijgen vanaf de

voetbalvelden van 'VV. Zelhem'.

Eén van de vele ballonnen die za-

terdag 14 juli zullen opstijgen, is

de ABN AMRO ballon, die met en-

kele speciale gasten het luchtruim

kiest. Maar er zullen ook zogehe-

ten specials opstijgen, ballonnen

met een bijzondere vorm.

Ballonvlucht

Iedereen wil natuurlijk graag een

tocht maken in zo'n indrukwek-

kende heteluchtballon. Op 14 juli

zullen drie mensen deze droom in

vervulling zien gaan. ABN AMRO

en 'Radio Ideaal' houden in de

weken voorafgaand aan het bal-

lonfestival een prijsvraag en de

drie winnaars hiervan krijgen een

ballonvlucht aangeboden. Zij zul-

len op 14 juli voor een middag bal-

lonvaarder zijn! Ook zullen leden

van 'W. Zelhem' die dag loten

verkopen, waarmee de aanwezige

toeschouwers een ballonvaart

kunnen winnen. De trekking van

de winnende loten wordt verzorgd

door niemand minder dan notaris

Pera uit Zelhem.

ABN AMRO Bank rayon Achter-

hoek nodigt iedereen bij deze van

harte uit om bij dit spektakel

aanwezig te zijn! Omdat het Bal-

lonfestival waarschijnlijk vele be-

zoekers zal trekken, raden wij u

aan om met de fiets naar de vel-

den van 'V.V. Zelhem' te komen.

Dit om eventuele parkeerproble-

men te voorkomen.

Zondag 10 juni

- Op de Ruurloseweg te Hengelo

werd een snelheidscontrole ge-

houden tussen 11.00 en 12.00

uur. Vier bestuurders reden te

hard, waarvan één automobi-

list met een snelheid van 105

km per uur voorbij kwam.

- Ook in Zelhem werd op de

Ruurloseweg tussen 13.50 en

15.45 uur op snelheid gecon-

troleerd. Hierbij werden elf

snelheidsovertredingen geme-

ten; de hoogste snelheid be-

droeg 109 km per uur.

Maandag 11 juni

- In Halle op de Tolhutterweg

stak 's morgens plotseling een

ree de rijbaan over en kon een

naderende automobilist een

aanrijding niet meer voorko-

men. De ree overleed ter plaat-

se en aan de personenauto ont-

stond hierdoor schade.

- Aan de Rijksweg in Laag Kep-

pel werd op klaarlichte dag

een bromscooter, merk Yamaha,

gestolen.

Saskia Visscher

Open morgen

' 'f Zunnehöfken
1

Donderdagmorgen 28 juni houdt

de Werkgroep van kruidentuin

"t Zunnehöfken' weer een open

morgen.

Onder het motto 'Verse kruiden,

wat kunnen wij hiermee?', krijgt

u informatie over de meer dan

honderdvijftig soorten in de tuin

aanwezige kruidachtige planten,

oude landbouwgewassen, fruitbo-

men en bij- en vlindervriendelijke

planten.

Tevens wordt u een kruidenhapje

gepresenteerd.

Hiervoor kunt u terecht tussen

10.00 en 11.30 uur in de kruiden-

tuin.

Deze is gelegen aan de Pier-

sonstraat naast het NPB-gebouw

en nabij de Rabobank in Zelhem,

'Het groene Hart van de Achter-

hoek'.

'Circus Bongo' is
weer op tournee. Op
18 en 19 juni 's mid-
dags om 16.15 uur
geeft dit bijzondere
circus een voorstel-
ling op de locatie Le-
liestraat te Hengelo
Gld. De circuskassa
is op beide dagen ge-
opend van 11.00 tot
12.00 uur en dertig
minuten voor aan-
vang van de voorstel-
ling.

Vanaf het moment dat

het publiek het circus-

dorp binnenkomt, stapt

men in een sprookjes-

wereld uit de vorige

eeuw. Originele houten

woonwagens staan op-

gesteld om de prachti-

ge intieme tent. Binnen proeft

men de sfeer van weleer; rood

pluche en koper goud.

Een combinatie van comedy,

theater en circuskunsten: zo valt

de voorstelling van 'Circus Bongo'

nog het beste te omschrijven.

'Circus Bongo' is anders: deze en-

thousiaste groep artiesten mixt

de acts tot een bijzonder geheel.

De directie van 'Circus Bongo'

zoekt dan ook altijd naar verfris-

sende acts, naar jonge nieuwe ta-

lenten die met hun prestaties,

hun stijl en hun nummers de basis

vormen voor de toekomst van het

circus. In het fascinerende step-

penland Mongolië vonden zij tra-

peze artiesten die passen in de

stijl van 'Bongo'. Zo brengen zij

een strapaten act in optima

forma. Tevens leveren twee jonge

dames het bewijs dat 'heksen'

echt kunnen vliegen. Deze act

staat qua moeilijkheidsgraad,

synchroniteit en choreografie op

eenzame hoogte. Zes acrobaten

brengen in paratenstijl acrobatiek

aan de rekstok. Met tal van

sprongen, salto's en landingen.

Het is een van die vele theater-

fragmenten in het programma

van 'Bongo' waarmee deze arties-

tengroep zich weet te onderschei-

den.

'Circus Bongo' heeft ook al jaren

de traditie een circus te zijn

waarin het welzijn van het dier

hoog in aanzien staat. Ook dit

jaar leveren zij het bewijs. Zo

komen er zeven pony's in een

oogstrelende en uitermate kundi-

ge vrijheidsdressuur in de piste.

Daarnaast zijn er nog geiten, een

eigenwijze ezel en een koe. Het

zijn dieren die je niet zo snel

tegenkomt in een circus en zij

maken het ook bijzonder.

Ook Pipo Flop (samen met zijn

pony) is van de partij. Als geen

ander bespeelt hij de jeugd en

heeft daar niet veel meer voor

nodig dan een perfect gevoel voor

humor.

De presentatie van de voorstel-

ling is taditiegetrouw in handen

van Tine Diks. Een dame welke

onmiskenbaar is verbonden aan

'Circus Bongo'.

Het enthousiasme van de groep is

eigenlijk typerend voor het ge-

zicht van 'Circus Bongo'. Dit in

combinatie met de prestaties, de

artistieke inbreng en de muziek-

keuze, maken het tot iets bijzon-

ders. Niets is voorstelbaar in deze

prachtige voorstelling, met een

zeer verrassend einde. Wat dat

betreft is de voorstelling niet een

aaneenschakeling van losse acts,

maar is over elke overgang nage-

dacht. Daardoor ontstaat een

compleet verhaal. Iedereen die

als kind gek was op circus, zal bij

'Circus Bongo' dat gevoel op

nieuw beleven en de kinderen

hebben net als hun ouders en

grootouders een onvergetelijke

middag.

>«§•
(Lezersactie)

'CIRCUS BONGO'
'4 kaarten halen, slechts 3 betalen'.

Tegen inlevering van deze bon aan de circuskassa

ontvangt u bij aankoop van drie toegangskaarten voor de volle prijs
het vierde toegangsbewijs (kinderprijs) gratis!

Geldig voor alle rangen!

Geldig alle voorstellingen met uitzondering van besloten!

Niet geldig in combinatie met andere acties!

Niet inwisselbaar tegen contanten.

Slechts l bon per persoon.
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'Maag Lever Darm Week' in het teken van de lever

Zonder lever geen leven

Een leverziekte kan iedereen
overkomen. Vaak wordt gedacht
dat alcohol de meest voorko-
mende oorzaak is van een lever-
ziekte. Dit is niet waar. Veelal
is een virus de boosdoener. Er
zijn zo'n dertig verschillende le-
verziekten. De meest voorko-
mende zijn hepatitis A, B en C,
en levercirrose. De lever is een
complex en uiterst belangrijk
orgaan in ons lichaam. Het is
een chemische fabriek die er
voor zorgt dat honderden ver-
schillende processen tijdens de
spijsvertering goed gaan. Zon-
der lever is er geen leven.

Daarom organiseert de 'Maag Le-

ver Darm Stichting' haar jaarlijk-

se 'Maag Lever Darm Week'. Van

17 tot en met 23 juni a.s. staat

de week in het teken van de lever.

Behandeling van leverziekten is

moeilijk, vaak ontoereikend en

kostbaar. Een levertransplantatie

is vaak de enige levensreddende

ingreep. 'De Maag Lever Darm

Stichting' zoekt naar nieuwe

behandelmethoden en medicijnen

om patiënten met een leverziekte

verder te helpen. In de nationale

collecteweek gaan duizenden col-

lectanten de straat op om een bij-

drage te vragen. Een lever en een

leven is iedereen gegund. Uw hulp

is daarbij onmisbaar.

'Maag Lever Darm Stichting'

De 'Maag Lever Darm Stichting'

staat al twintig jaar garant voor

onderzoek, voorlichting en zorg

op het gebied van maag-, lever-

en darmziekten.

Van de meer dan tweehonderd

verschillende ziekten is de oor-

zaak vaak nog altijd onbekend.

Meer onderzoek is daarom brood-

nodig. Om patiënten met een

maag-, lever- of darmziekte ver-

der te kunnen helpen.

WD pleit voor samenvoeging

gemeenten

Opbrengst collecte

'Prins Bernhard Cultuurfonds'

De collecte van het 'Prins Bern-

hard Cultuurfonds', welke is ge-

houden in de week van 27 mei

tot en met 2 juni jl., heeft in Hen-

gelo Gld. en Keijenborg het prach-

tige bedrag van ƒ6.212,85 opge-

bracht. Wederom een geweldige

opbrengst voor deze collecte,

welke tot stand is gebracht door

de leden van het 'Hengelo's Ge-

mengd Koor'.

Wij willen dan ook alle gulle ge-

vers en de collectanten hartelijk

bedanken voor hun bijdrage en

inzet.

De vijf WD-afdelingen pleiten on-

verkort voor samenvoeging van

Hengelo Gld., Steenderen, Vor-

den, Hummelo & Keppel en Zel-

hem tot l gemeente.

Het herindelingsvoorstel van de

Provincie Gelderland, waarin Zel-

hem bij Doetinchem en Hummelo

& Keppel bij Doesburg wordt ge-

voegd, geeft de WD in de betref-

fende gemeenten aanleiding om

hierop te reageren.

De vijf WD-afdelingen onder-

schrijven de visie van het provin-

ciaal dagelijks bestuur dat Doe-

tinchem een sterke centrumge-

meente moet worden. Daarvoor

heeft Doetinchem ruimte nodig,

maar uitbreiding aan de noord-

kant zien de vijf WD-afdelingen

niet als logische oplossing. Doe-

tinchem heeft ruimte nodig voor

industrie, voor woningbouw, voor

infrastructuur en zal die ruimte

niet vinden bij de plattelandsge-

meente Zelhem. Uitbreiding rich-

ting zuidkant lijkt veel meer een

oplossing.

Eenzelfde soort oplossing zal wor-

den voorgesteld richting Does-

burg.

Immers, wat is er nu mooier dan

een grote toeristisch sterke ge-

meente langs de IJssel, gelegen

tussen Arnhem en Zutphen? Dan

kan Hummelo & Keppel verster-

king bieden aan de plattelandsge-

meente tussen Doetinchem en

Zutphen in.

De vijf gemeenten willen mede

daarom gezamenlijk verder gaan,

omdat zij van mening zijn dat zij

dan groot genoeg zullen zijn om

voldoende beleid te kunnen

maken. Een kleinere gemeente

kan slechts op de winkel passen

en dat is in deze tijd niet meer ge-

noeg.

Natuurlijk moeten kernen/dorpen

hun eigenheid behouden en daar-

voor biedt ook een grote platte-

landsgemeente mogelijkheden ge-

noeg.

Kortom, de WD-afdelingen van

Hengelo Gld., Hummelo & Kep-

pel, Steenderen, Vorden en Zel-

hem zien volop kansen voor één

krachtige plattelandsgemeente

en zullen die enthousiast blijven

promoten bij de bevolking en bij

de provincie.

Daarmee zullen zij positieve argu-

menten aandragen om het thans

voorliggende herindelingsvoorstel

te wijzigen. Regionale balans en

functionaliteit zijn hierin de sleu-

telwoorden die de provincie be-

zigt. De WD zal daar graag aan

meewerken.

Namens de vijf WD-besturen en

fracties van Hengelo Gld., Hum-

melo & Keppel, Steenderen, Vor-

den en Zelhem.

Schutterij

E.M.M.

doet het uitstekend op het

24e Muziek- en Majoret-

tenfestijn in Doesburg

Zondag 10 juni jl. vond het 24e

Muziek- en Majorettenfestijn

plaats op het IJsselstrand in

Doesburg.

De Drumband en de Majoretten-

vereniging van de E.M.M, lever-

den een prima prestatie in Does-

burg, ze eindigden respectievelijk

op de eerste en tweede plaats. De

juryrapporten'waren lovend. Het

juryrapport van de drumband ein-

digde met de woorden 'Het geheel

zag er verzorgd uit! Een band

met perspectief. Een goed ogend

korps waar nog heel wat resul-

taat kan worden behaald.' De

drumband speelde in de derde af-

deling.

De jury was bij de majorettes erg

tevreden over het optreden en ui-

terlijk van de band. De majorettes

traden op in de afdeling jeugd.

(advertentie)

Openluchtdienst: 'Pluk de dag
9

... en als ik kijk naar wat Gij
hebt geschapen, dan weet ik dit
alleen: het is zéér goed!

Een fragment uit het gedicht

'Blijdschap' van Nel Benschop

Zoals beloofd in de vooraankondi-

ging, nu een gedetailleerder be-

richt. De voorbereidingen van de

openluchtdienst zijn inmiddels af-

gerond. Op zondag 24 juni hopen

wij u te mogen begroeten om

10.15 uur bij 'de Haverkamp' aan

de Vierblokkenweg in Hengelo.

Het thema van de dienst is: 'Pluk

de dag', een thema dat alle leef-

tijden zal aanspreken. Ds. De

Vries uit Emmen zal het thema op

een speelse manier uitleggen. De

'Local Gospel Sound' uit Doetin-

chem verleent onder leiding van

dirigente Mieke Eeltink-Grooten

haar muzikale medewerking aan

de dienst.

Het ligt in de bedoeling om de

dienst in de open lucht te houden,

maar mocht het weer ons niet

mee zitten, dan kunnen we bij 'de

Haverkamp' ook binnen terecht.

Heeft u de mogelijkheid stoelen

mee te nemen, dan graag!

Na afloop van de dienst is er tij-

dens het koffiedrinken de moge-

lijkheid om de stand van het bij-

belgenootschap te bekijken. Voor

de kinderen is er een andere trak-

tatie. Wij nodigen u allen uit deze

openluchtdienst tot een feest te
maken.

Tot ziens bij 'de Haverkamp'!

Expositie houtsnijwerk

in 'De Bleijke'

In zorgcentrum 'De Bleijke' han-

gen in de maand juni en juli mooie

houtsnijwerken van Jan Wientjes

uit Doetinchem.

Jan Wientjes is na de VUT naast

zijn hobby tuinieren begonnen met

houtsnijwerk. Dit gebeurt in de

WAO-club. Hij voelt zich daar

goed thuis, dankzij de gezellig-

heid. Bovendien vindt hij het fijn

te werken met hout.

De expositie is voor iedereen vrij

te bezichtigen, elke dag van 9.00

tot 16.00 uur in zorgcentrum 'De

Bleijke', Beukenlaan 37 te Henge-

lo Gld.

Last van

1-persoons • 2-persoons • lits-jumeaux

Lu b
wonen

Raadhuisstraat 45, Hengelo Gld. - Telefoon (0575) 464600
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soortnieuws

2 juli t/m 6 juli in Hengelo Gld.

Zwemvierdaagse 'He-Key'

Op 2 juli a.s. gaat om 18.30 uur
in zwembad "t Elderink' te
Hengelo Gld. de zesentwintigste
zwemvierdaagse van start. Tij-
dens dit door de zwem- en water-
polovereniging 'He-Key' georgani-
seerde zwemfestijn is er voor
zwemlustigen veel plezier te be-
leven. Tot en met 6 juli kunnen
deelnemers elke dag een afstand
van tweehonderd vijftig meter
(tot tien jaar) of vijfhonderd
meter zwemmen. Als na vier
dagen de deelnemerskaart vol is,
krijgt u een prachtige medaille.
De zwemvierdaagse duurt vijf
dagen, dus op dinsdag starten of
een dag overslaan mag. Het bad
is weer gezellig aangekleed en er
zijn diverse randactiviteiten, spe-
len en competities. Het stuiver-
duiken op de vrijdagavond ont-
breekt natuurlijk ook niet.

Inschrijfformulieren zijn onder de
schooljeugd verspreid. Daarnaast
zijn ze te verkrijgen bij de VW

en op het zwembad in Hengelo
Gld. De accommodatie heeft een
prachtige restaurette, waar na
het zwemmen een welverdiende
consumptie kan worden besteld.
Ook de douche- en kleedruimten
bieden u alle comfort.
De aanvangstijden zijn ook dit
jaar enigszins aangepast; voor de
oudere deelnemers en de aller-
jongsten onder ons die rustig wil-
len zwemmen, hebben wij een
half uur gereserveerd van 18.30
tot 19.00 uur. Vanaf 19.00 tot
20.30 uur zijn de andere deelne-
mers van harte welkom.

Een deelnemerskaart kan maan-
dag 2 juli worden afgehaald op
het zwembad "t Elderink'. Haal
nu een inschrijfformulier en doe
mee. Samen zwemmen is nog leu-
ker, schrijf daarom in met vrien-
den, collega's, familie en/of ken-
nissen.
Zwemvierdaagse, dat mag je niet
missen!

P. V. Steeds Sneller Hengelo Gld.

Zo vlogen de duiven

Wedvlucht: Arras 3 juni 2001
Aantal duiven: 336, afstand 310 km

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

1. 3.
2. 4.
7.
10.

5.
6.

9.
8.

Zomerkampen CJV 2001

Heb jij je al aangemeld?

Nogmaals willen wij jullie er op
attenderen dat er nog steeds de
mogelijkheid is om je aan te mel-
den voor een van de volgende
kampweken:

Kamp A

Leeftijd: 8 t/m 10 jaar.
Wanneer: Maandag 6 tot en met

zaterdag 11 augustus.
Voorwaarde: Bij te weinig aanmel-

dingen worden kamp A en B
samengevoegd. Kamp A komt
dan te vervallen. De leeftijden
zullen dan zijn van 9 t/m 12
jaar.
Kinderen onder de 9 jaar kun-
nen dan kiezen voor kamp C.

Kamp B

Leeftijd: 10 t/m 12 jaar.
Wanneer: Zaterdag 11 tot en met

zaterdag 18 augustus.

Kamp C

Leeftijd: 6 t/m 8 jaar.
Wanneer: Zaterdag 18 tot en met

dinsdag 21 augustus.

Kamp D

Leeftijd: 13 t/m 15 jaar.
Wanneer: Zaterdag 11 tot en met

zaterdag 18 augustus.
Voorwaarde: Kinderen moeten een

jaar naar het voortgezet on-
derwijs zijn geweest.

Kamp D is een survival kamp en
dit houdt in dat je al fietsend naar
verschillende plaatsen zult gaan
en onderweg de nodige survival
activiteiten zult ondernemen.
De overige kampen zijn zoals
voorheen in Stokkum op het ter-
rein 'Hollandse Heide' van Cam-
ping Brockhausen; de jongste
groep gaat met de auto, de ande-
re groepen gaan op de fiets.
Heb je nog geen vakantieplannen
in deze periode, geef je dan snel
op want je weet niet wat je mist
als je thuis blijft. Je kunt je nog
opgeven tot l juli 2001.
Voor vragen kun je terecht bij de
volgende personen: Greet Beunk,
tel. (0575) 463376 en Jan Gar-
rits, tel. (0575)463568.
De Federatie Zelhem-Halle-Hengelo
rekent op je!

Kleine moeite kan vakantie redden

Eindelijk vakantie! U hebt er zorgvuldig voor gekozen, maanden
naar uitgekeken en veel geld in gestoken. En dan gaat er iets mis.
Een verloren tas, een gerolde portemonnee... Gelukkig hoeft door
zo'n gebeurtenis uw vakantie niet in het water te vallen. Maar dan
is wel een beetje extra voorbereiding nodig. Vooral het noteren van
belangrijke gegevens maakt een groot verschil. Problemen zijn dan
een stuk sneller opgelost, zodat u langer kunt genieten van uw va-
kantie.

Peter weet er alles van. Elke
zomer runt hij met zijn broer een
camping in Zuid-Frankrijk. En om
de paar dagen ziet hij wel een Ne-
derlandse toerist met problemen.
'Portemonnee op een terrasje la-
ten liggen, tas kwijt... en dan
is de pinpas weg...', vertelt hij.
'Sommigen zijn zo slim geweest
om ergens het blokkeernummer
van hun pinpas op te schrijven.
Die zijn er met een paar telefoon-
tjes uit. Maar anderen zijn er heel
veel tijd mee kwijt. Doodzonde
van je vakantie.'

Moeizaam

Daar kan Carla zeker over mee-
praten. Een paar jaar geleden
was ze op een zonnig Grieks ei-
land opeens haar paspoort kwijt.
Vervelend, dacht ze, maar zo op-
gelost. Maar dat viel tegen. Van
de toch al krappe tien dagen gin-
gen er drie op aan regelwerk,
(dure) telefoontjes en moeizame
gesprekken, zó goed bleek haar
Grieks ook weer niet. 'Ik baalde
ontzettend. Je denkt: er komen
hier zoveel Nederlanders en we
hebben één Europa, dus dat is zo
gebeurd. Begrijp me niet ver-
keerd: de Grieken waren heel be-
grijpend en iedereen deed zijn

best voor ons. Maar het kostte
wél veel tijd, die je liever anders
gebruikt.'

Paspoortnummer

Chantal, Carla's dochter, zal dat
niet snel gebeuren. Carla: 'Bij de
Nederlandse ambassade zeiden
ze: als we uw paspoortnummer
hadden, was het een stuk sneller
gegaan. Dat heb ik in m'n oren
geknoopt. Dus als Chantal van de
zomer voor het eerst zonder ons
weg gaat, krijgt ze een velletje
papier mee met al dat soort gege-
vens. Zo'n meid, alleen met de
bus naar Spanje. Nou ja, met
haar vriendinnen. Je moet er toch
niet aan denken dat haar vakan-
tie in duigen valt!'
Carla gaat verder: 'Jongeren zijn
vaak heel nonchalant in die din-
gen: "mij gebeurt niks", denken
ze. Daarom heb ik voor Chantal
ook de brochure "Wijs op Reis"
gehaald. Hartstikke handig en vol
praktische tips en adviezen!'

Goedgelovig

Zelf moet Chantal bekennen de
brochure nog niet te hebben gele-
zen. Maar haar moeder kent het
bij wijze van spreken van buiten.

Moeder Carla: 'Ik heb haar ver-
teld waar ze op moet letten. Dat
ze niet met een huisdier thuis-
komt en geen pakjes voor ande-
ren meeneemt. Ze zijn op die leef-
tijd toch nog wat goedgelovig.'
Chantal, voor wie de maat nu vol
is: 'Ik weet echt wel waar ik op
moet letten. Ik heb een goeie reis-
verzekering afgesloten en het te-
lefoonnummer, ook wel alarm-
nummer, daarvan heb ik op zak.
Mochten er toch problemen zijn,
dan kan ik op het thuisfront reke-
nen: daar liggen kopieën van alle
belangrijke papieren.'
Carla: 'Voor het geval dat... Je
weet maar nooit. Uiteindelijk ben
je als ouder toch wat bezorgd als
je kinderen zelfstandig op vakan-
tie gaan.'

Gratis brochure

De brochure maakt deel uit van
de campagne 'Wijs op Reis' en is
gratis verkrijgbaar bij alle ANVR-
reisbureaus, GG&GD, gemeenten
(afdeling Burgerzaken) en Rabo-
bankverkooppunten.

U kunt de brochure ook aanvragen
bij het ministerie van Buitenlandse
Zaken, Sectie Logistiek (DVL/
VM/SL), fax: (070) 34848 20 of
e-mail: dvl-vm-log(q minbuza.nl.
(Onder vermelding van titel en be-
stelcode: BZDR 5073/N.)

Het ministerie geeft ook reis-
adviezen. Nadere informatie is te
vinden op internet: www.minbu-
za.nl. onder 'Reizen en burgerza-
ken'.

Achterhoekse fietsmaand in juni en september bij

drieëntwintig campings

In de maanden juni en septem-
ber organiseert het 'Achter-
hoeks Bureau voor Toerisme' in
samenwerking met drieëntwin-
tig Achterhoekse campings een
fietsmaand. Bij een verblijf van
minimaal drie achtereenvolgen-
de nachten op één van de cam-
pings ontvangen kampeergas-
ten een gratis fietspakket. Dit
tegen inlevering van de coupon
uit de folder 'Kamperen in de
Achterhoek'.

Het fietspakket (ter waarde van
ƒ28,90) bestaat uit een fiets-
kaart Achterhoek (1:50.000) en

de VW uitgave 'Fietsroutes in de
Achterhoek'. Hierin staan vieren-
twintig bewegwijzerde routes en
de lange afstands kastelenroute
van 355 km. De actie geldt niet
tijdens feestdagen en schoolva-
kanties. Kampeergasten ontvan-
gen één pakket per standplaats.
'Kamperen in de Achterhoek' is
een samenwerkingsverband van
23 campings in de Achterhoek.
Zij maken gezamenlijk promotie
door middel van diverse acties,
verspreid over het hele jaar. De
twee fietsmaanden maken daar
onderdeel van uit.
Ook in het voor- en najaar wor-

den er acties georganiseerd. Zo
hebben tijdens de herfstvakantie
de grrriezelweken plaats.
Meer informatie over de fiets-
maand, de 23 deelnemende cam-
pings en de verschillende acties
staan in de folder 'Kamperen in
de Achterhoek'.
Deze folder is gratis verkrijgbaar
bij alle VW kantoren in de Ach-
terhoek of te bestellen bij het
'Achterhoeks Bureau voor Toeris-
me' in Zutphen,
tel. (0900)2692888,
email: info(a achterhoektoerisme.nl
of kijk op onze website:
www.achterhoektoerisme. nl.

MMMMMMMMM

Tuinen kijken op 23 en 24 juni
Zaterdag 23 en zondag 24 juni
kan het publiek weer tuinen kij-
ken in de Achterhoek. Op deze
dag kan een bezoek gebracht wor-
den aan de 'Daaldersmaat' in
Didam, de tuin van Jory Botvliet
in Beek, de heem-en siertuin Alde-
naeve' in Zelhem en aan de 'Dijen-
borghse Hof' in Hengelo Gld.
Laatstgenoemde tuin is een ro-
mantische tuin, met prachtige

doorkijkjes, oude fruit-en noten-
bomen, hagen, heesters en bor-
ders in steeds wisselende kleur-
schakeringen. Om rustig te kun-
nen genieten van deze prachtige
tuin, waarin ook beeldjes van vo-
gels en vrouwen van Ineke Kwist
en maskers van Edward Lahaye,
zijn er zitjes, waar men rustig
kan genieten van deze betoveren-
de tuin.

De 'Dijenborghsehof' is op 23 en
24 juni geopend van 11.00 tot
17.00 uur.
Van 16 mei t/m 26 september
kan deze tuin ook 's woensdags
bezichtigd worden van 11.00 tot
17.00 uur.

De 'Dijenborghsehof' ligt aan de
Dijenborghsestraat 4. De weg, die
langs de ijsbaan loopt.
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Kuipers
Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575) 46 12 27

2 kroppen sla

1.98
bakje fruitsalade

Aanbiedingen van de week

400 gram Verse worst +

4Speklappen f 10,-

Kipfiletikilo f 15,98

Boerenmetworst loogram f 1,75

SLAGERIJ
RATERINK

Raadhuisstraat 10
Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01

Zondag 24 juni,

Qrote Bingo
met vele geldprijzen

Café-rest. 'D'n Olde Kriet '
Wichmond, aanvang 19.30 uur

tel. (0575)44 1600

Herbalife!
veilt u uw gewicht gaan beheersen

en wil t u toch uw normale warme

maaltijd niet missen

Dat ban met de producten van

HERBALIFE
Bel voor informatie:

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

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

TECELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Bakkerij Brugginfc
Raadhuisstraat 19

Tel. (0575)46 1358

maandag 18 t/m zaterdag 23 juni
Weekaanbieding

Hamfcaas-croissants
van ƒ 2.00 voor ƒ 1.50

WittcboIIcn
5 halen 4 betalen

Aardbeienvlaai
van ƒ 14.00 voor ƒ 12.50

Reparatie van alle merken

wasautomaten, koelkasten en diepvriezers

Tel. (0575) 46 1806
Zonnestraal 13, Hengelo Gld.

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur

REPARATIE
van alle merken elektrische apparatuur zoals
TV's; VÏDEO's;AUDIOfs 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.

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
West!

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

Rauwkostreclame

Hawaii salade
250 gram 2.98

de gehele week:

Chiquita bananen 1 kilo 2.98

dinsdag - woensdag:

Andijvie 1 kilo 1.98
Anjou handperen 2 kilo 5.98

Gesneden spitskool 1 zak 1.98
•v

vrijdag - zaterdag:

Broccoli 500 gram 1.98

Granny stevige zachtzure
handappels, 2 kilo 5.98

Minikriel 1 zak, 750 gram 2.98

V.O.F. Klompenfa

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/

Uw persbericht
voor

'de Reclame7

kunt u ook

e-mallen

naar

SPONSORS S.V. STEENDEREN SEIZOEN 2OOO/2OO1
Aalderink Schilderwerken

Slagerij Aalderink

Aalderink Supermarkt

Woningstoffeerder van Aalst

Jan Ankersmit Metsel- en tegelwerk

Apart B.V. Bestratingsmaterialen Baak

ARCI-groep

Aviko

Badhuis Baak

Installatiebedrijf Berendsen Baak

Gerard Berendsen Bouwwerkzaamheden

Hoveniersbedrijf Marco Besselink

Beuseker B.V.

Architectenbureau Boerman B.V.

Smederij Fa. Booltink

Voegersbedrijf W.B. van den Bos

Installatiebedrijf Wim Bosman Vorden

Cafe-Restaurant Den Bremer

Breukink Forellenvisvijver

Varkens- en Kalverhandel G. Bulten

Regio Bank H.M. Bulten

Bijenhof Stratenmakersbedrijf

V.O.F. De Dassenburcht

Transportbedrijf Donderwinkel

Dorado Beach

Slagerij Driever

Electroworld Eliesen

Kapsalon Ellen

Cafe-Rest.-Zaal De Engel

Rijwielhandel G. Eskes

Hoveniersbedrijf Evers Baak

Frico Kaas

AGF-bedrijf D. Garritsen

Goossens Atomica

Gosselink Aannemersbedrijf

Woonwinkel Gosselink

Schildersbedrijf van Hal

Ijzerhandel Harmsen

Kaasboerderij Heeckerenskolk

Café Heezen

Heitkönig Transport

De Heren Knipsalon Zutphen

Autobedrijf Jos Herwers B.V.

Hesselink B.V. Grafmonumenten Zutphen

Rietdekkersbedrijf Hissink Baak

Kwekerij Tuincentrum Hubers

Jos Autoschade en Beletteringen

Cafe-Zaal-Restaurant Kraantje Lek

K.W.D. Sportballenfabriek

Kapsalon Lurvink

Autorijschool Maalderink

Loon-, sloop- en grondverzet bed r. Masselink B.V.

Massink Bromfietsen en Motoren

Drukkerij v.d. Meer, Onis en ten Kate

Aannemersbedrijf Menting

Timmerbedrijf H. Mulder Toldijk

Niesink Automobielbedrijf

Notten Taxibedrijf

Oosterlaken Administratiekantoor

Pasman Motorenrivisie

Pelgrom Garage- en schadeherstelbedrijf

Pelgrom Landbouwmechanisatiebedrijf

Peter de kapper

Peugeot Aal - Storteboom Dieren - Zutphen

Rabobank Graafschap West

Reintjes Kapsalon

Repro Duck

Roelofswaard Beletteringen

Roozegaarde Sport en Mode

ROWI Straalbedrijf

Ruizendaal Vishandel

Lies-Erne Rutjes

Rutjes Radio en TV

Scheffer Keukens B.V. Zelhem

Slaapspecialist Drempt

Jos Sloot Loonspuit- en Akkerbouwbedrijf

De Seven Steenen

Slotboom Rijwielen-Bromfietsen

Slütter, Wichgers & Visschers Makelaardij

Sluijter Echte Bakker

Hugo Span RVS Adviseur

De Spannevogel

Steenhuis Makelaardij Zutphen B.V.

Stevin Koninklijke Wegenbouw B.V.

Schildersbedrijf Stevozu

Bouwmarkt de Tolbrug

Unive het Platteland

Drogisterij De Vijzel

Welkoop Toldijk

Weustenenk Bouwmaatschappij

Garagebedrijf Wieggers

Automobielbedrijf Opel Smit & Co. Zutphen

Willemsen Troefmarkt

Bouwbedrijf Willemsen

Cafe-Restaurant 't IJsselboerke

Camping 't Zwarte Schaar

De S.V. Steenderen bedankt alle sponsors voor hun steun het afgelopen seizoen.
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