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UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.
telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 50 88
e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Verschijnt in:

Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),
Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

advertentie

Tfiemapagina's

Automobiel

Afscheid Firma

Besselink

De Nationale Stratenspeeldag op

'de Oosterwijkse Vloed9
Hondentrimsalon Edith in Hengelo Gld.

Betty Langeler, Karin Weuste-
nenk en Marjan van Zwanenburg.

Drie moeders, die op 'de Vloed'
wonen en zich regelmatig ergeren
aan het feit, dat hun kinderen
niet echt op straat kunnen spe-
len, maar altijd op de stoep of

onder begeleiding. De prachtige

nieuwbouwwijk 'Oosterwijkse
Vloed' heeft een nadeel: de stra-

ten zijn te goed aangelegd en ie-
dereen heeft tegenwoordig een

auto, zodat er regelmatig te hard
wordt gereden.

Toen de moeders zo'n drie weken

geleden een bericht lazen over de
Nationale Stratenspeeldag, zijn
ze direct aan de slag gegaan.
Eerst maar bij de gemeente ge-
vraagd of het toegestaan was om

op die dag hun straat op woens-
dagmiddag, 20 juni, af te mogen
sluiten. Dat was prima. De ge-
meente juichte het idee zelfs toe.

Daarna kregen alle kinderen van
'de Vloed' een briefje, dat ze op
20 juni, op woensdagmiddag de
hele middag op straat zouden
mogen spelen zonder dat ze bang
hoefden te zijn voor auto's of

ander verkeer.

Op woensdag 20 juni was het
voor de kinderen van 'de Vloed'
groot feest. De middag begon met
het oplaten van ballonnen, er

werd een wedstrijd stoeptekenen
gehouden (met een heel serieus
jury-lid 'Oom Dick'), de kinderen
mochten over de hele straat met

hun steps, hun rollerskates en er
reed op wat in de toekomst hope-
lijk een trapveldje gaat worden
een mini motor met zijspan rond.

Deze was beschikbaar gesteld
door een van de buurtbewoners..
Ze konden ook nog geschminkt
worden, wat het feest nog ver-

grootte. De middag werd afgeslo-

'Torenzicht 20'. Een adres in Hen-
gelo Gld. in een fraaie nieuw-

bouwwijk. Op dit adres woont
Edith Derksen. Bij dierenbezitters

bekend als assistente in de die-

renartsenpraktijk 'De Graafschap
dierenartsen'.

Edith heeft zich naast haar be-
voegdheden als assistente verder

bekwaamd en heeft alle papieren

om zelf een hondentrimsalon te

runnen. Inmiddels is ze hiermee
al weer een jaar bezig in de in
haar huis aanwezige trimsalon.
Hier kan op afspraak iedere hond

gebracht worden, die geplukt, ge-

schoren, gekamd of geknipt moet
worden. Uiteraard op afspraak op
woensdag of op vrijdag. Edith
controleert honden op ongedierte,
ze knipt de nagels, geeft voe-
dings- en borsteladviezen en stopt
ze ook nog in bad. Sinds maart is
Edith gespecialiseerd in 'West
Highland White Terriërs'. Bij
haar thuis lopen twee dappere
'Pekineesjes' rond en een over-

vriendelijke 'Hovawart', Guus, die

bij bezoekers van de dierenartsen-
praktijk heel goed bekend is. Voor

hondenliefhebbers is het een pret-
tig idee te weten, dat men voor
het trimmen van de hond niet

meer ver van huis hoeft, maar in
de buurt terecht kan.

Edith heeft in het afgelopen jaar
al veel positieve reacties gehad
op haar aanpak; ze heeft zelfs
klanten uit Apeldoorn en Zutphen.
Een bewijs, dat door mond-tot-
mond-reclame een goede naam is
gevestigd.

(advertentie)

ten met een waterfestijn, waarbij
misschien de schmink een beetje

ging doorlopen, maar dat mocht

hem de pret niet drukken.. Van-
wege het schitterende weer kwa-
men de ouders ook naar buiten
en konden lekker midden op de

weg gaan zitten op al neer gezet-

te terrasjes.

Een fijne, gezellige sfeer en de or-

ganisatoren hebben zich dan ook

vast voorgenomen dit initiatief
volgend jaar voort te zetten,
samen met 3VO en misschien met
nog meer straten in Hengelo Gld.

Uw laatste 'kans loij

Besselink /~^
50%

Deze week nog onze
halve prijzen actie:

bij 3 stuks halen
halve prijs betalen.

De keus kunt u zelf bepalen uit
cadeaus, huishoud of verlichting

BESSELINK
Elektra • Wassen - Koelen enz.

Verlichting • Huishoud • Cadeaus

Hoek Raadhuisstraat Banninkstraat • Hengelo Gld.

Tel. (0575)461215



KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

il KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 1 juli, 10.00 uur,

ds. M.M. Schwartz, Hummelo
Goede Herder Kapel
- Zondag 1 juli, 10.15 uur, ds. C. Ferrari
Verzorgingscentrum 'De Bleijke'
- Geen dienst.
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Zondag 1 juli, 10.30 uur,

ds. mevr. Da Costa, Didam
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 28 juni, 19.00 uur,

Eucharistieviering (pastorie)
- Zaterdag 30 juni, 19.00 uur,

Woord- en Communieviering
- Zondag 1 juli, 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

WPG gebouw, Zelhem:

- 2 vieringen per maand,
op zaterdagavond om 17.30 uur

II 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 29 juni - Zondag 1 juli:
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 2 juli, dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262
- Dinsdag 3 juli, dr. Koning, tel. (0575) 461266
- Woensdag 4 juli, dr. v/d Beek, tel. 06-53738359
- Donderdag 5 juli, 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) 46 1010.

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) 6251 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 Morden:

- 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

- Kampstiddt 2, 7255 XC Hengelo Gld.
tel. (0575) 461420 (ook voor spoedgevallen)
u wordt aitijd 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 Gld:
- Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. (0575) 5521 29

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur
Maatschappelijk Werk voor de gem. Steenderen:
- J.F. Oltmansstraat 7, Steenderen,

tel. (0575) 45 1659 spreekuur maandag t/m
vrijdag 08.30-09.30 uur

Maatschappelijk Werk Zelhem:
- Stationsplein 2, Zelhem, tel. (0314) 6221 51

spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur
Ned. Patiëntenvereniging (afd.Oude IJsselstreek)
- Vereniging op chr. grondslag voor alg. belangen-

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

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

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'
- Informatie en aanmelding:

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

IS 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) 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 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 net volgende
adres: Fam. Dinkelman,
Beijerinkdijk 1 in Hengelo Gld.

Streekziekenhuis Het Spittaal
- Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 592592.

Bezoektijden dagelijks van 15.00-15.45 en
18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45 -19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks
11.00-11.30 en 18.45-19.30 uur.
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur.
PAAZ-afdeling woensdag 14.30-16.30 uur
zaterdag en zondag 13.00-16.30 en
18.00-20.00 uur.

Slingeland Ziekenhuis
- Kruisbergseweg 25, tel. (0314) 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.

'kleintjes'

Verlies gewicht in centimeters

met behoud van energie.

Dat kan met Herbalife!

Bel voor informatie:

Annie Haaring,

tel. (0575)467381

Te koop:

vouwwagen André Jamet,

in goede staat, 4 persoons met

luifel. Tel. (0314)623728

Gezocht: schoonmakers voor

ons kerkgebouw in Steenderen.

Inl.tel. (0575)451618.

Te koop: houten speeltoestel.

Voorzien van kunststof glijbaan,

2 schommels en touwklimrek.

Prijs: ƒ 750,00. Speeltoestel is

2 jaar oud. J. Mokkink, Baak

Tel. (0575)441542

Te koop: in Hengelo Gld.

goed onderhouden, ruime

eengezinswoning.

Tel.(0575)464207

Verkoop afgeschreven boeken:

in de bibliotheek Hengelo Gld.

op 30 juni a.s. van 10.00 tot

14.00 uur. Prijzen van ƒ 5.00

(10.00 uur) tot ƒ 1.00 (13.30

uur), tevens uitgifte van (gratis)

vakantieabonnementen.

Inleveren

advertenties en
perberichten:

Om uw advertenties en

persberichten met nog

meer zorg te kunnen

plaatsen, zijn de inlever-

tijden aangepast: woens-

dagavond tot 19.00 uur

en donderdagochtend tot

9.00 uur en in overleg tot

11.00 uur.

HENGELOSE EN

KEIJENBORGSE

MIDDENSTANDSVERENIGING

Henge/ose Broderie zondag 26 augustus

Verenigingen of clubs die hun clubkas willen spekken kunnen zich aanmelden
voor een kraam of standplaats (kosten ƒ 25.-) bij:

Benny Besselink (0575) 46 1484 of
DickHelmink(0575)46l884

Reacties tot uiterlijk zaterdag 7 juli a.s.

HC
N^

HENGELOSE EN

KEIJENBORGSE

MIDDENSTANDSVERENIGING

Kindervlooienmarkt zondag 26 augustus

Heb jij zin om mee te doen/

Geef je dan op bij:

Benny Besselink (0575) 46 1484 of
DickHelmink(0575)46l884

Reacties tot uiterlijk zaterdag 7 juli a.s.



Kerk en Radio

Wij zijn blij met de geboorte van onze
dochter en ons zusje

Britt

Zij is geboren op 19 juni 2001

Ronald Slotboom & Yvonne v/d Berg
Kim en Isa

Rijnweg24, 7255NW Hengelo Gld.
Tel.(0575)467437

'

Zwarte kijkers, donkere haartjes
Een gezichtje rond en fijn

Watzijn wij intens gelukkigdatjij nu bij ons mag zijn.

Op 4 december 2000 is geboren in Zuid-Korea,
onze zoon en mijn broertje

Kyon Seung Ho

Op 1 3 juni 2001 kwam Kyon bij ons thuis.

Hans, Luciëlle & Tirza Kisters

lek ink12,7255XR HengeloCld.
Tel. (0575) 46 11 96

Op 1 juli 2001 zijn onze ouders

Wim en Annelies Goossens

25 jaar getrouwd.

Als u hen daarmee wilt feliciteren
bent u van harte welkom op

zaterdag 30 juni van 14.30 tot 16.00 uur
in zalencentrum 'Winkelman',

St. Janstraat 3, 7256 BA Keijenborg.

Patrick en Marissa Goossens
Eulingkamp 35, 7256 Bj Keijenborg.

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk
bedanken, die ons 50-jarig huwelijksfeest tot

een onvergetelijk mooie dag hebben gemaakt.

Bernarden Gerritje Luesink

Wilhelminalaan 1,
7255 DC Hengelo Gld.

Optreden boerenkapel de 'Bloasköppe'

en dansgroep 'OldHengeV

In het kader van de doe-activi-

teiten van VW-Hengelo Gld. met

enkele verenigingen, verzorgen de

boerenkapel de 'Bloasköppe' en

dansgroep 'Old Hengel' op woens-

dag 4 juli a.s. een optreden. Dit

vindt plaats op het Marktplein

aan de Raadhuisstraat.

De boerenkapel speelt een geva-

rieerd repertoire, dat wordt afge-

wisseld met een optreden van de

dansgroep.

Een gezellige happening voor ie-

dereen!

Komt allen op woensdag 4 juli

naar het Marktplein. Tot ziens!

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden, op veel te jonge leeftijd, van onze
biljartvriend

JosTijssen

Wij wensen zijn vrouw Ming en familie heel veel
sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuuren leden
biljartvereniging K.O.T.

Wichmond, 19 juni 2001

Voor 'de Muzikale Ontmoeting'

zijn weer enkele studiogasten uit-

genodigd om hun medewerking te

verlenen aan dit wekelijkse pro-

gramma. Op maandag 2 juli gaat

Anton Westerveld uit Zelhem in

gesprek met enkele mensen van

het eerste uur, wat betreft de vijf-

tigjarige 'Goede Herder Kapel' in

de Veldhoek. 'De Muzikale Ont-

moeting' is 's maandags van 19.00

tot 20.00 uur op 'Radio Ideaal'.

Braderie

De overweldigende belangstelling en deelneming
welke u ons heeft betoond na het overlijden van

Bernard Heerink

hebben ons diep getroffen.

Wij zijn u zeer dankbaar voor de steun en troost
welke ons dit heeft gegeven. Daar het ons onmoge-
lijk is u allen persoonlijk te schrijven, betuigen wij u
hiermede onze oprechte dank.

Uit aller naam: H.J. Heerink

Hengelo Gld., juni 2001

Woensdagmiddag 27 juni wordt op

het schoolplein van de Openbare

Basisschool 'Rozengaardsweide'

te Hengelo Gld. weer een braderie

georganiseerd. De opbrengst van

dit festijn zal worden gebruikt om

het plein van de kleuters te ver-

beteren.

Er is van alles te doen voor jong

en oud. Er kunnen ballonfiguren

worden gemaakt, allerlei spelle-

tjes gedaan, er is een rommel-

markt en een grote verloting.

Voor iets te eten en te drinken

wordt ook gezorgd. Voor de vrolij-

ke noot verleent de 'Royal Wind

Band' van zes tot zeven mede-

werking.

Ouderraad en team (en natuurlijk

de leerlingen) hopen op veel be-

zoek, zodat na de (ver)nieuw-

bouw van de school de afwerking

van het kleuterplein ervoor zal

zorgen, dat ook aan de buiten-

kant alles er piekfijn komt uit te

zien. De braderie begint om 16.00

uur en duurt tot 20.30 uur.

Verkoop afgeschreven

boeken

Bibliotheek

Hengelo Gld.
De (vakantie)verkoop van de af-

geschreven boeken wordt gehou-

den op zaterdag 30 juni a.s. van

10.00 tot 14.00 uur en vindt

plaats in de bibliotheek aan de

Sterreweg.

De boeken zijn dit keer niet ge-

prijsd, maar worden verkocht per

kilo: om 10.00 uur wordt begon-

nen met ƒ5,- per kilo. Daarna

gaat de kiloprijs elk uur met een

gulden omlaag totdat vanaf 13.30

uur voor elke kilo nog maar ƒ l,-

hoeft te worden afgerekend!

Voor kopers of kijkers, die nog

geen lid van de bibliotheek zijn, is

er nog een extraatje: de biblio-

theek biedt (alleen tijdens de boe-

kenmarkt) de mogelijkheid om ge-

durende de zomermaanden (tot

september 2001) gratis (en ge-

heel vrijblijvend) een abonnement

te krijgen. Na l september kan

dit proefabonnement dan even-

tueel tegen de reguliere voor-

waarden omgezet worden in een

normaal lidmaatschap.

Samengevat: de bibliotheek biedt

genoeg mogelijkheden om de ko-

mende vakantieperiode genoeg te

lezen te hebben.

Lokale opbrengst bekend

Collecte epilepsiebestrijding

De collecte van het 'Nationaal

Epilepsie Fonds' - 'De Macht

van het Kleine', heeft in onze

gemeente ƒ3.807,50 opge-

bracht. De opbrengst van de

collecte is bestemd voor de be-

strijding van epilepsie. Het geld

wordt gebruikt voor weten-

schappelijk onderzoek, voorlich-

tingsactititeiten, het organise-

ren van begeleide vakanties

voor mensen met epilepsie en

individuele hulp.

In de week van dinsdag 5 juni tot

en met zaterdag 9 juni 2001 gin-

gen in heel Nederland 45.000 vrij-

willigers op pad om huis-aan-huis

te collecteren voor het 'Nationaal

Epilepsie Fonds'. Het thema tij-

dens de nationale collecteweek

was: 'Laat haar niet vallen'.

Epilepsie is een tijdelijke functie-

stoornis in de hersenen. Het the-

ma 'Laat haar niet vallen' is een

oproep om mensen met epilepsie

te steunen.

Die steun is nodig omdat mensen

met epilepsie problemen kunnen

hebben op hun werk, bij het vin-

den van een baan, in het onder-

wijs of bij sport en spel. Het is be-

langrijk dat iedereen weet wat

epilepsie is. Zodat iedereen goed

kan reageren wanneer hij of zij te

maken krijgt met iemand die epi-

lepsie heeft.

Het 'Nationaal Epilepsie Fonds'

helpt mensen met epilepsie op

vele terreinen. Zij is dankbaar

voor de inzet van de vele vrijwilli-

gers en voor de financiële bijdra-

ge van alle gevers.

Frühshoppen in Hengelo Gld.

Ter gelegenheid van de her-

denking van het feit, dat vijftig

jaar geleden de heroprichting was

van Schutterij E.M.M. (Eendracht

maakt macht), ligt het in de be-

doeling zondag l juli a.s. een

openluchtconcert te geven op het

veemarktterrein aan de Bleek-

straat (tegenover Wolbrink).

Hieraan zullen meewerken 'Mu-

sikverein Wissel' uit Duitsland,

de Koninklijke Harmonie 'Concor-

dia' en de drumband van E.M.M.

Bij slecht weer kan er uitgewe-

ken worden naar zaal 'Wolbrink'.

Het festijn begint om 10.30 uur.

HHMBHMMMMMHRMM
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Stortplaatsen geven geen
aanleiding voor paniek

Buitenplaats 'De Wiersse'

Het is een rij indrukwekkende
getallen. De provincie heeft van
1640 locaties in Gelderland on-
derzocht of er in het verleden
afval is gestort. Op plaatsen
waar dat het geval bleek te
zijn, werden tot nu toe 4000
peilbuizen geplaatst om de kwa-
liteit van het grondwater vast
te stellen. Daar komen nog
1500 buizen bij. Verder staat
een bodemonderzoek op deze lo-
caties nog in de planning. En
dan te bedenken dat dergelijke
onderzoeken in heel Nederland
worden uitgevoerd. De bedoe-
ling is om over een paar jaar te
weten wat de risico's van de
oude stortplaatsen zijn en op
welke plaatsen saneringen no-
dig zijn.

Hans Niemeijer van de 'Dienst Mi-
lieu en Water' heeft de eerste re-
sultaten van de peilbuisbemonste-
ringen binnen en is niet ver-
schrikkelijk geschrokken. Er zijn
geen analyseresultaten die aan-
leiding geven om direct vergaan-
de maatregelen te nemen. Dat be-
tekent niet dat het grondwater

onder de stortplaatsen schoon is.
In vijf procent van de peilbuizen
werd een sterke verontreiniging

Tips voor een onbezorgde vakantie
Tijdens een korte stop blijkt uw fototoestel plotseling niet meer in
uw auto te liggen. Of nog erger: bij thuiskomst treft u een volledig
overhoop gehaalde woonkamer aan. Op die momenten slaat uw va-
kant ieplezier doorgaans eerst om in schrik en daarna in woede. Na-
tuurlijk kunt u niet alles voorkomen. Maar u kunt zelf wel een aan-
tal maatregelen nemen die de kans op vakantieleed aanmerkelijk
verkleinen. Niet alleen vóórdat u op weg gaat, maar ook tijdens de
reis en op het vakantieadres zelf. De politie van Noord- en Oost Ne-
derland hebben al deze maatregelen voor u op een rijtje gezet.

aangetroffen: de concentraties
waren er hoger dan de interven-
tiewaarde. Die buizen zijn ver-
deeld over zo'n twintig procent
van de stortplaatsen. Verder on-
derzoek moet uitwijzen wat de
oorzaak van de hoge concentra-
ties is. Zo is er nog niet gekeken
naar de invloed van de stroom-
richting van het grondwater. Het
kan dus zijn dat de verontreini-
ging niet door de stortplaats ver-
oorzaakt is, maar door een bron
in de omgeving.
De peilbuizen worden in de ko-
mende tijd nog een paar keer be-
monsterd en bovendien komt er
een onderzoek naar de afdeklaag
van de stortplaatsen. Als al deze
resultaten binnen zijn, wordt be-
sloten welke saneringsmaatrege-
len getroffen worden. Maar ge-
zien de omvang van de operatie
duurt dat nog een paar jaar. De
provincie gaat binnenkort de ei-
genaren van de stortplaatsen op
de hoogte brengen van de voor-
lopige resultaten en dat geldt ook
voor de gemeenten waarin de
stortplaatsen liggen.

Meer informatie:
J. Niemeijer (026) 359 99 56
i. nieme ver (a'prv. gelderland. nl

Algemene tip

Veel misdrijven worden gepleegd
omdat onverlaten simpelweg in
de gelegenheid worden gebracht:
kostbaarheden liggen open en
bloot op de hoedenplank, hotel-
kamers zijn niet afgesloten en
ladders liggen klaar voor gebruik
achter het huis. Het zo min moge-
lijk bieden van gelegenheid is dan
ook de algemene preventie-tip
nummer één.

Voordat u op weg gaat

• Sluit ramen en deuren goed af.
Vergeet vooral niet het WC- en
het kelderraampje en de gara-
ge- en balkondeuren.

• Laat geen sleutels aan de bin-
nenzijde in de sloten zitten.

• Controleer al het hang- en
sluitwerk op gebreken.

• Binnendeuren en kostbare kas-
ten niet afsluiten. Daarmee
voorkomt u extra schade.

• Geen geld, waardevolle papie-
ren en sieraden thuis achterla-
ten. Berg ze veilig op in een
kluis bij de bank.

• Laat niet overduidelijk zien dat
u weg bent en zorg ervoor dat
uw huis een bewoonde indruk

maakt. Plak dus geen briefjes
op de deur waarop staat dat u
niet thuis bent. Om nog maar
te zwijgen over touwtjes die
uit de brievenbus hangen. Sluit
de overgordijnen niet en laat
de planten in de vensterbank
staan.

• Haal kostbaarheden uit het
zicht.

• Vraag buren, vrienden of ken-
nissen uw brievenbus dagelijks
te legen. En vraag hen de ver-
zamelde post op een plaats
neer te leggen die niet van bui-
tenaf te zien is.

• Berg ladders en gereedschap
op.

• Voorzie waardevolle eigendom-
men van een uniek merkteken.
Bij voorkeur uw postcode in
combinatie met uw huisnum-
mer.

• Vul registratiekaarten of de
preventiediskette in; ook voor
fietsen, bromfietsen en boot.
Deze kaarten liggen voor u
klaar op het politiebureau.
Wanneer u deze goed heeft in-
gevuld, kunt u daarmee na een
diefstal duidelijk aangifte doen.
En u vergroot de kans dat u uw
eigendommen terugkrijgt.

• Zet fietsen en brommers altijd

In de rozenparterre en in de bor-
ders nadert de zomer haar hoog-
tepunt. Clematis, kamperfoelie en
klimrozen sieren de pergola langs
de 'lage tuin', ooit beschreven als
'één van de volmaakste tuinruim-
tes in Nederland'.
In de ouderwetse moestuin zorgt
een mengeling van groenten en
snijbloemen voor een zomerse
sfeer.

Wandelend door loofgangen, rus-
tend op banken en stoelen in de
schaduw doet men allerlei ont-
dekkingen: een regenboog in de
stralen van een hoge fontein, kik-
kers onder de gigantische Hosta-
bladeren, vlinders in de Buddleia,
bijen in de Acanthus...
Op 'De Wiersse' is de zomer van
een verleden tijd steeds te erva-
ren.

op slot. Ook al staan ze binnen.
Tijdens uw afwezigheid is het
ook verstandig de banden leeg
te laten lopen.

• Laat geen volle vuilniszakken
achter bij uw woning.

Onderweg

• Als u ergens parkeert of aan-
legt, sluit dan uw auto/cara-
van of boot goed af. En laat er
nooit geld of waardepapieren
in achter.

• Laat niet iedereen zien wat u
bij u heeft. Camera's, verrekij-
kers en radio's dus niet in het
zicht laten liggen.

• Waardepapieren, paspoort en
geld bij u dragen. Een halstasje
is daarvoor het meest geschikt.

• Er zijn speciale sloten voor
caravans, aanhangwagens en
buitenboordmotoren.

Op uw vakantieadres

• Sluit uw auto, boot, caravan of
hotelkamer altijd goed af.

• Waardevolle goederen altijd
meenemen of in bewaring ge-
ven.

• Op plaatsen waar het druk is -
het strand bijvoorbeeld - moet

Open dagen zomer 2001

zondag 15 juli, woensdag 18 juli,
zondag 22 juli

10.00-17.00 uur. Entree ƒ10,-.
Kinderen tot 9 jaar gratis. Hon-
den niet toegelaten. Koffie onder
de luifel van het koetshuis.

Rondleiding

Elke donderdag t/m 13 septem-
ber, 10.30 uur voor een beperkt
aantal liefhebbers, ƒ 12,50.

16 ha tuinen om het omgrachte
huis - fonteinen en beelden, moes-
tuin en verdiepte tuin, berceau en
pergola.

31 ha landschapspark in een 300
ha landgoed, bestaande uit klein-

u zo min mogelijk bij u hebben.
Vooral geen sieraden of waar-
depapieren.

• Bewaar uw cheques en betaal-
pas altijd gescheiden.

• Draag uw tas tijdens een wan-
deling altijd aan de kant waar
de huizen staan.

Denk ook even hieraan

• Vertel familie en kennissen
waar en wanneer u met va-
kantie bent. Zorg ervoor dat ze
in geval van nood in uw wo-
ning kunnen. Vraag ze ook om
een oogje in het zeil te houden.
En geef hen trein- en vliegnum-
mers door evenals het merk,
type, kleur en kenteken van
uw auto.

• Zorg voor geldige reisdocumen-
ten en noteer paspoortnum-
mers.

• Denk aan de verzorging van
uw huisdieren.

• Schakel elektrische apparaten
uit en sluit gas en water af.

• Houd u verre van drugs. In veel
landen staan strenge straffen
op drugsbezit.

• Vraag uw arts om een interna-
tionale verklaring als u gebruik
maakt van injectiespuiten.

schalige Achterhoekse bossen,
weilanden en Akkers, lanen en
beken.

Ingang aangegeven bij km 16,7 aan
de N319 van Zutphen naar Win-
terswijk (tussen Vorden en Ruurlo).
Parkeren gratis.

Inlichtingen, reserveringen voor
rondleidingen, afspraken voor een
groepsbezoek buiten de open dagen:
(0573)451409,
fax (0575) 55 62 40
of VW Vorden (0575) 55 32 22.

Grote keus aan dia's, alsmede 'De
Wiersse, beschrijving van de tui-
nen' door Romke van de Kaa, 36
pagina's, beschikbaar.
Te bevragen bij (0573) 451409
of fax (0575) 55 62 40.

Noteer uw bloedgroep, resus-
factor, allergie, vaccinaties en
eventueel gebruik van medica-
menten.
Breng de reisapotheek op orde.
Vergeet niet om een brandblus-
ser mee te nemen. Deze hoort
aanwezig te zijn in iedere auto,
caravan, tent en boot.
Heeft u een reservebril, neem
die dan mee.

Vervang gasflessen, -lampen en
dergelijke altijd in de buiten-
lucht.
Inspecteer uw vakantieonder-
komen op eventuele vluchtwe-
gen en nooduitgangen. Kijk
aan boord van een schip ook
waar zich de reddingsmiddelen
bevinden.



nieuws

P. V. Steeds Sneller Hengelo Gld.

Zo vlogen de duiven

Wedvlucht: Lorris 9 juni 2001

Aantal duiven: 157, afstand 540 km

L. te Stroet 1.

G. Braakhekke 2.

A.H.J. Peters 3. 4.

R. Koers 5.

H. Hekkelman 6.

V.CJ. van Melis 7.

W.H. Bretveld 8. 10.

J. Bruggeman 9.

Wedvlucht: Houdeng 9 juni 2001

Aantal duiven: 204, afstand 225 km

A.H. Kamperman

L. te Stroet

1. 4. 5. 9. 10.

2. 3. 6. 7. 8.

Nieuwe outfit damesteam 'DVO' 6

Het zesde damesteam van 'DVO'

werd onlangs van een prachtige

outfit voorzien door Bakker Hek-

kelman, de 'Echte Bakker'. Mede

hierdoor hebben zij hun beste

beentje voorgezet en zijn deze

dames kampioen geworden in de

vierde klas. Volgend seizoen gaat

dames 6 in de derde klas spelen

met hetzelfde kampioensteam.

Op de foto v.l.n.r. (bovenste rij):
sponsor de heer Hekkelman, Jannie
Barink, Hennie Weijers, Ans
Schabbink, Ditty Hulshof en Dinie
Berenpas.
Onderste rij: Toos Sessink, Marian
Lubbers, Marijke Berendsen en
coach Ada Oldhoven.

Dames 7 van 'DVO' kampioen

Dames 7 van 'DVO' werd in de

laatste competitiewedstrijd tegen

'Sparta' uit Zelhem overtuigend

kampioen in de vierde klas. Ze

waren het hele seizoen heer en

meester in deze klasse.

Op de foto v.l.n.r. (bovenste rij):
Annie Nijenhuis, Willeke Gotink,
Karen Notten, Sandra Heijink en
Thea Hukker. Onderste rij: Petra
Regtop en Sylvia Jansen. Op de foto
ontbreekt Femke Garritsen.

Teamspirit staat voorop

'Herwers Autobedrijven' loopt marathon van New York

Het team van 'Herwers Autobedrijven' gaat ervoor: zij lopen 4 november de marathon van New York.

Maar liefst eenenveertig medewerkers van 'Herwers Autobedrijven'

in Doetinchem, Hengelo Gld., Zevenaar en Zutphen lopen 4 novem-

ber de marathon van New York. De meesten zijn onervaren spor-

ters, maar Jos Herwers wist hun zo enthousiast te maken dat zij in

november tweeënveertig kilometer en honderdvijfennegentig meter

af gaan leggen. Inmiddels zijn zij intensief aan het trainen.

Een jaar geleden kwam Jos Her-

wers op het idee om deel te

nemen aan de marathon van New

York. 'Tien jaar geleden hebben

we OOK al eens meegefopen. Toen

was ons team kleiner, namelijk

negen personen.

Dat we nu met zo'n grote groep

gaan - met twee supporters erbij

komen we op drieënveertig - vind

ik echt fantastisch!' Eenenveertig

van de ongeveer vijfenzestig

werknemers van 'Herwers Auto-

bedrijven' gaven zich op voor de

rarathon. 'Dat geeft denk ik wel

aan hoe hecht ons team is', ver-

telt de enthousiaste Herwers

trots.

De actie onderstreept bovendien

de filosofie van Nissan Herwers:

investeren in mensen. 'Als ieder-

een lekker in zijn vel zit, gaat het

werk vanzelf ook gemakkelijker.

En dat komt onze klanten weer

ten goede', vindt Herwers.

De klanten van 'Herwers Autobe-

drijven' zullen dan ook het een en

ander gaan merken van de sporti-

viteit van de medewerkers. 'De

komende maanden kunnen onze

klanten aantrekkelijke acties op

verschillende Nissan modellen

verwachten', belooft Herwers.

Fiets 'De boer op9 in Hengelo Gld.
Pannenkoeken eten op de boerderij

Fietsen over paden waarvan u

het bestaan niet wist en tussen-

door een kijkje nemen bij moder-

ne (landbouw)bedrijven, dat kan

allemaal tijdens de jaarlijkse zo-

merfietstocht in Hengelo Gld.

Op zaterdag 21 juli 2001 krijgt

iedereen een kans om eens een

kijkje te nemen achter de staldeu-

ren. Vanaf 10.00 tot 12.00 uur

kunnen de fietsers starten bij

hotel 'Langeler', Spalstraat 5 te

Hengelo Gld. en bij café restau-

rant "t Wapen van Medler', Ruur-

loseweg 14 in Vorden. De bedrij-

ven zijn te bezichtigen tot 16.00

uur.

Onderweg komt u langs een paar-

denhouderij, rundveebedrijf, kwe-

kerij, loon- en grondwerken en

bosbouw.

Verder is een boerderij omgeto-

verd tot een pannenkoekenhuis,

muziek, handvaardigheden, oude

ambachten en nog veel meer zal

onderweg en op de bedrijven uw

aandacht trekken.

De open dag 'De boer op' is geor-

ganiseerd door de Agrarische Con-

tactgroep en is mede mogelijk ge-

maakt door de vrije giften van af-

gelopen jaar.

Voor meer informatie over de rou-

te: Gerda Bosch, (0575) 46 72 15.

Lid in Orde van Oranje-Nassau

Schooldirecteur Landeweer uit Zelhem
koninklijk onderscheiden

Burgemeester mr. Th.G.M. Heere

spelde op 21 juni de versierselen,

die behoren bij de benoeming tot

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

op bij de heer WW. Landeweerd

uit Zelhem. Dat gebeurde in zaal

'Susebeek' te Wolfersveen.

De heer Landeweerd is sinds 1976

hoofd/directeur van 'Nutsschool

Wolfersveen'. In het maatschap-

pelijk leven maakte hij zich onder

andere sterk voor de fondsenwer-

ving rond die school.

Verder was hij bestuurslid van de

'Pedagogische Hogeschool Oost-

Gelderland' en heeft hij bijgedra-

degen aan het behoud van

lerarenopleiding in de regio.

De heer Landeweerd was ook

coach en trainer bij volleybalver-

eniging 'Orion' te Doetinchem.

Hij zet (te) zich verder in voor de

Zelhemse openbare bibliotheek en

voor de 'Buurtvereniging Wolfers-

veen'.

pagina (5



OCCASSION V/D MAAND

HvundaicoupBS
bouwjaar 1997, rood

UIDEN)

Waeco Comfort
Partner

Wlzogoed\(é
inMeduto's ir

OBDVAG ï

• Peugeot 306 SL -1.4, 1995, blauw

• VW Caddy Diesel 1997, wit

• Fiat Uno 70 - 7990, blauw

• Hyundai Atos - 7995, blauw

• Renault Megane - diesel, 1997, wit

• Ford Escort 1.4- 7997, wit

• Fiat Tipo DGT 2.0 7997, grijs

• Lancia Dedra T D - airco, 1994, groen

• Volvo 940 GL- 7997, rood

• VW LT kampeerauto - 7977, wit

• Fiat Tipo automaat - 7993, rood

• Peugeot 404 coupé - Oldtimer, 1967, wit

• Rover 825 - zeer luxe uitvoering, 1996, groen

• Hyundai coupe 2.0 - 7997, rood

• Lancia Delta gti 7992, blauw

• Fiat Polski 600 7992, rood

• Alfa Romeo Gtv - 7957, rood

• Seat Toledo LPG - 7995, zwart

• Daihatsu Cuore - 7994, grijs

VZVKGfiRAGE® HANS SLOOT
Ruurloseweg 50, 7255 DJ Hengelo GId., Tel. (0575) 46 18 71

De site van Jos Verstappen

www.verstappen.nl

AUTOBEDRIJF

D.Langwerden
OCCASIONS

Volvo 440-1.7, 4-drs 1990

Opel Astra Club -1.6i, Station 1997
Opel Astra-1.6i, 5-drs 1996
Opel Vectra -1.6, 16V, Sedan, 5-drs 1995
Mazda Demio -1.3i LX, 5-drs 1998
Nissan Micra -1.2, 3-drs Mare 1992
VW Gol f -1 .3 , 3-drs 1986
Fiat Panda-1.0i, 3-drs 1990
Toyota Corolla -1.3, 3-drs 1997

Bovag-lid Bovag garantie

A.P.K. keuringsbedrijf
Erkend inbouwbedrijf van SCM-TNO

goedgekeurde autobeveiligingssystemen.
Ruitreparaties zonder verlies van eigen risico.

Voor al uw reparaties en onderhoud.
Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond
Tel. (0575)44 1621

Onderzoeksresultaten bandenspanning

mie
A U

Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo GId
Telefoon (0575) 46 12 62. Fax (0575) 46 10 94

Ford Galaxy 2,3i, /998

VWGolfSDi, 1998

Ford Sierra 2.0i out. ƒ 992

Ford Mondeo T Diesel, 1996

VWPolo 1.4, 1997

Opel Corso ƒ.2, ƒ995

Nissan Micra 1.0, 1994

Nissan Micra 1.0 out. /993

Nissan Sunny Florida, 1989

Citroen AX l.l, 1994

VWJetta 1.6, 1992

Renault Laguna RT 1.8, 1994

Nissan Primera 2.0, 1994

Citroen Saxo l.l, 1996

Peugeot Partner I.9D, 2000

Opel Astra, 1.6 Sport, 1999

ƒ34.750,-

ƒ 32.500,

ƒ 6.000,-

ƒ 14.750,-

ƒ 17.000,-

ƒ 11.250,-

ƒ9.750,-

ƒ9.750,-

ƒ 4.250,-

ƒ6.750,-

ƒ 5.750,-

ƒ 13.000,-

ƒ 11.250,-

ƒ 11.500,-

ƒ 17.500,-

ƒ 28.500,-

Onderhoud en reparatie alle merken

Uitlijnen - APK-keuhngsbedrijf

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

'Het Nieuwe Rijden'

De campagne Bandenspanning, onder het

motto 'Hou de spanning erin', maakt on-

derdeel uit van het landelijke programma

'Het Nieuwe Rijden'.

Doel van het programma is dat consu-

menten energiezuinig aankoop- en rijge-

drag gaan vertonen. 'Het Nieuwe Rijden'

bestaat uit vier elementen: rijstijl, in-car

apparatuur, aankoopgedrag en banden-

spanning. Een 'echte' nieuwe rijder is een

automobilist die alle elementen toepast

in zijn manier van rijden.

Effecten van juiste bandenspanning

• Indien alle automobilisten in Neder-

land op dit moment met de geadviseer-

de bandenspanning zouden rijden, zou

er jaarlijks 110 miljoen liter brandstof

worden bespaard.
1

• Indien alle automobilisten in Nederland

op dit moment met de geadviseerde

bandenspanning zouden rijden, zou de

jaarlijkse C02-uitstoot met 263 kTon

worden verminderd. Dit is 42% van de

totale hoeveelheid C02-uitstoot die de

overheid jaarlijks wil verminderen.

• Een juiste bandenspanning levert per

automobilist 2 tot 5% brandstofbespa-

ring op. Dat zijn een tot twee volle

tanks per jaar.

• Bij 10% onderspanning wordt de le-

vensduur van een band in kilometers

met 15% verkort. Bij 20% onderspan-

ning gaat een band 25% korter mee.

Jaarlijks betekent dit een vermindering

van 35.000 te vervangen banden.

• Rekening houdend met een groei van

het totaal aantal auto's in Nederland

wordt er met de activiteiten in het

kader van bandenspanning gestreefd

naar een totale vermindering van

219,9 kTon C02-uitstoot in 2010. Dit

komt overeen met een gemiddelde van

18,3 kTon per jaar.

Feiten over bandenspanning

• Met 'geadviseerde bandenspanning'

wordt de bandenspanning bedoeld die

door de producenten/fabrikanten

wordt geadviseerd.

• 50% van het totaal aantal automobilis-

ten in Nederland rijdt met een onjuiste

bandenspanning.

• Bij een afwijking van 10% of meer is

sprake van een te hoge of te lage ban-

denspanning.

• Bij een lage bandenspanning wordt er

gemiddeld 25% afgeweken van de ad-

viesspanning.

• De bandenspanning kan het best geme-

ten worden bij koude banden (minder

dan drie kilometer gereden). Het duurt

vijftien minuten voor een warme band

is afgekoeld. Wanneer er toch wordt

gemeten bij warme banden moet er 0,2

tot 0,3 bar van de gemeten spanning

worden afgetrokken om de feitelijke

bandenspanning te kunnen vaststellen.

Tips

• Regelmatige controle van de spanning
Elke band verliest geleidelijk lucht.

Check daarom elke maand de banden-

spanning bij de bandenspecialist, een
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G. SCHIPHORST
Hoegenstraat 3, 7021 LX Zelhem

Tel. (0314) 64 1700

OCCASIONS

Mercedes C200
Mercedes C200

-2.5Mercedes l 90
Seat Marbella
Nissan Micra l .2
Peugeot 405
Opel Astra 1.6
Opel Astra Diesel
Opel Omega 2.0
Opel Corsa l .2
Volvo S40
Volvo 440
VW Golf l .8

1995

1994

1987

1992

1992

1992

1991

1993

1993

1999

1998

1989

1990

PEUGEOT

LEEUWEKfUft
GEBRUIKTE
AUTOS

ÖBOVAG

* PEUGEOT
ASSISTANCE

RIDDERHOF Selectie
I063D
I063D
I063D
106 3 D
I063D
106 3 D

205 3D

205 3D

306 3D

306 3D

306 4D

306 5D

306 5D

.0 Accent

. l Accent

.1 Étoile

. l XN, lmv.A.spoiler. mlv.

.50,

48.000 km 1995

120.000 km 1995
99.000 km 1994

81.000 km 1996

116.000 km 1996

.5 D Accent, trh.stb.elsp.cpv.elr. 77.000 km 1998

.4 Géneration, cpv.elr.

.4XR

.4 Plus, A.spoiler

.4 Plus, radio.sch.k.dak

.4SL

.9 XRD, 15"lmv.

.9 XRD, cpv.erv.reg.s.mlv.

60.000 km 1997
175.000 km 1991

91.000 km 1994

72.000 km 1994

109.000 km 1995

160.000 km 1997

72.000 km 1998

406 5 D 2.0 ST HDi 90pk Break

605 4D 2.0 SLi
605 4D 2.0SI_i,trekh.st.blok.

53.000 km 2000

1995

156.000 km 1994

Partner l .9 D Combispace
Partner l .9 D 190C. cpv.stb.st.ond.

190.000 km 1997

66.000 km 1998

Expert I.9TD Comfort,Imv.radiocass. 102.000 km 1997

Deze moet u beslist gezien hebben!

PEUGEOT 106 1.1 Sport
Deze Peugeot is kanariegeel en heeft een pittige

l. l Ltr. motor voor sportieve prestaties. Een open
dak, lichtmetalen velgen, een achterspoiler, centrale

portiervergrendeling, electrische ramen en mistlampen

voor maken deze 106 zeer compleet.
Deze sportieveling heeft slechts 21.000 km gereden

en is van mei 2000.

Voor f. 22.950,-- bent u de nieuwe eigenaar

inclusief l jaar volledige garantie.

Openingstijden:

Maandag-donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

08.00- 18.00 u.

08.00 - 20.00 u.

09.00- 16.00 u.

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

AUTOBEDRIJF RIDDERHOF
OFFICIEEL PEUGEOT-DEALER

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

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

tankstation of een autobedrijf. Er zijn

ook bandenspanningsmeters verkrijg-

baar waarmee zelf regelmatig de span-

ning kan worden gecontroleerd.

Controleer de banden in koude toestand

Tijdens het rijden wordt de band warm

en loopt de spanning op. Controleer de

bandenspanning daarom voordat er

meer dan drie kilometer is gereden.

Welke spanning hebben banden nodig?

De aanbevolen bandenspanning is te

vinden in het instructieboekje van de

auto, op de deurstijl van de auto of op

de binnenzijde van de tankklep. Er zijn

tenminste twee adviesspanningen. Eén

voor normaal weggebruik en één voor

gebruik met veel belading of voor

lange afstanden op de snelweg.

Let op voelbare en zichtbare afwijkingen

Vaak is merkbaar wanneer er iets mis

is met de bandenspanning. Bijvoor-

beeld door afwijkend weggedrag of

door geluiden die anders nooit worden

gehoord. Stop in dat geval en bekijk de

banden. Mocht er een scheurtje zijn

ontstaan, dan zit er maar één ding op:

ter plekke de band vervangen door de

reserveband en dan naar een profes-

sional voor reparatie.

Vergeet de reserveband niet

De reserveband moet de hoogste ad-

viesspanning krijgen. Bij een lekke

band kan de reserveband direct zijn

werk doen.

Het ventieldopje

Een klein detail misschien, maar wel

belangrijk. Een ventieldopje houdt vuil

en stof buiten en lucht in de band.

Wij willen u bedanken voor

uw aanwezigheid, bloemen

of attentie tijdens de opening

van ons bedrijf op 2 juni

Theo en Vincent Melgerso

Autobedrijf
Melgers

Hoge Wesselink 2, 7221 CJ Steenderen
Tel. (0575) 45 19 74 - Fax (0575) 45 11 89

Nissan Primera - 7.616V, blauw, 05-7997, / 26.250,-

Toyota Corolla - 7.6 LB, groen, 77-7997, ƒ 24.250,-

NJSSan Almera - 7.6 SR, rood, 02-7996, / 22.250,-

Nissan Sunny - blauw, 70-7995, / 75.250,-

Nissan Almera - 7.6, Airco, Trekhaak, rood, 08-7998, / 25.500,

Toyota Corolla -7.6 XLi LB Comf., rood, 70-7992, / 77.750,

Toyota Corolla -7.6 Airco, Airbag, groen, 02-7996, / 77.500,-

Ford Escort - 7.6 Q 76 ki, rood, 02-7993, ƒ 9.950,-

Nissan Sunny - 7.6 Wagon rood 77-7997, ƒ 6.950,-

Fiat SeicentO - 900 Spi rood 08-7998, / 73.950,-

Toyota MR2 - J-Bar, rood, 7997, / 77.750,-

ook verkoop
van nieuwe auto $

Een greep uit onze collectie!

*. 05-91

SunnV .01-92

AS 3*. 09-98
3-órs. 06-98

. 01-97

,

Primera

6.950,-

6.950,-

11.950,-

11.950,-

7.500,-

16.950,-

22.950,-

22.950,-

22.950,-

15.950,-

26.950,-

17.950,-

9.950,-

.örs. 03-91

a *. 05-92
P
'
me

 ,200X5*. 06-9
Prim or,rX5-te01-9
Primera 2.0 GX, b ' s

Primer» 1.6X*
5
'
1
'

23.950,-

7.950,-

27.950,-

24.950,-

37.950,-

ftnöere merken:
Seat Cordoba 1

Peugeo

18.950,-
.-örs.OV97 4i950i.
Aut5-clrs.OV9; AQ500.

r1.8GDl,5-ör 9895o,.excl.
,..oub.Cab.W-W 28.̂ ;

:.,3-drs.05-9? 495Qi.
i^-órs.^O-^ 675Q.

s. OV92

A U T O B E D R I J F

HERWERS
W W W . H l i R W

Hengelo Gld. - Hummeloseweg 10

Tel. (0575) 46 22 44

Hét team van a u t o s p e c i a l i s t e n '
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Kuip

Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

Mooie grote

Komkommer 0.99

1O nectarines 3.98

TAXI BERT LAMMERS
HUMMELOSEWEG 2O

HENGELO GLD.

BERT LAMMERS

Tel. (0575) 46 30 05

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

prolink.nl
the internet profe

Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Internet diensten,

tot in de punten

geregeld.

dom»inr*glftrati«:
éénmalig fl. 95.- plu* fl. 30,- per 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

Herbalife!
wilt u uw gewicht gaan beheersen
en wilt u toch uw normale warme

maaltijd niet missen.

Dat ban met de producten van

HERBALIFE

Bel voor informatie:

Bianca

te Veldhuis-Greven

tel. (0575) 46 48 82

Zondag 8 juli,

Grote Bingo
met vele geldprijzen

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

tel. (0575)44 16 00

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Wij hebben alles

voor uw klus!

Ijzersterk in

technisch materiaal!

Hout en Plaat
op maat!

iiD f TOLBRUG

Emmerikseweg 17,
7227 DG Toldijk

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

Aanbiedingen van de week

Gepaneerde schnitzels 4 stuks ƒ 10.-

Slagerskeusburgers 4 stuks ƒ 7,98

Katenspek lOOgram ƒ 1,99

SLAGERIJ
RATERINK

Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01

REPARATIE
van alle merken elektrische apparatuur zoals

TVfs; VIDEOfs;AUDIO's enz
In - en verkoop van nieuwe en gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud van satelliet systemen

rj Sirius Systems Service f
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.

••t*mm

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845
mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

Correspondente
van

'de Reclame'

Mevr. G. Koldenhof

U kunt contact opnemen met

mevr. G. Koldenhof:

Via drukkerij Uiterweerd

Regelinkstraat 16,

7255 CC Hengelo Gld.
tel. (0575) 4638 18

fax (0575) 46 50 88

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Of rechtstreeks:

tel. (0575)46 1920

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.

Tel: (0575) 46 10 54

Rauwkostreclame
Tropical salade
250 gram

de gehele week:

Zoete kersen 500 gram

dinsdag - woensdag:
l Jsbergsla 1 krop
Tomaten 1 kilo

vrijdag - zaterdag:

Bospeen 1 bos

Grote perziken 10 voor

2.98

3.50

1.98
2.50

1.98

5.98

Cadeau-Tip

Cadeau
0»« cuttmtm kunt i

OSMAN
••OHMMCIALtftT

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

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

/LQCK
f k Jmasters}
\ ̂ * --njvNjv ĵ-Ly

INBRAAKPREVENTIE

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

g) pagina



Henk Kreeftenberg, DSI-senior
beleggingsadviseur Rabobank

Sir John Templeton is de grond-

legger van de Templeton-orga-

nisatie', een Amerikaanse fonds-

beheerder met vestigingen over

de hele wereld.

Hij wordt beschouwd als een

van de meest ervaren beleggers

van de wereld.

Inmiddels is hij gepensioneerd,

maar de fondsbeheerders van

Templeton' werken nog steeds

volgens zijn tien beleggings-

principes:

1. Beleg met het oog op een reëel
rendement. De ware doelstel-
ling voor elke lange termijn-
belegger is een maximaal to-
taal beleggingsrendement na
belastingen.

2. Sta open voor vernieuwingen.
Houd nooit vast aan een be-
paald type vermogen (bijvoor-
beeld alles in groeiaandelen)
of een bepaalde selectieme-
thode. Probeer flexibel, onbe-
vooroordeeld en sceptisch te
blijven. Topresultaten op
lange termijn worden alleen
behaald door over te schake-
len van populaire naar impo-
pulaire aandelen, en door uw
selectiemethoden te wijzigen.

column
VOOR BELEGGERS

3. Doe nooit mee met de massa.
Als u dezelfde aandelen koopt
als anderen, behaalt u dezelf-
de resultaten als anderen.
Buitengewone prestaties zijn
alleen mogelijk door anders
te beleggen dan de massa
doet. Koop dus wanneer an-
deren in paniek verkopen en
verkoop als anderen over
elkaar heen vallen om te
kopen.
Dit vereist de grootst mogelij-
ke zelfbeheersing, maar het
levert wel de grootste belo-
ning op.

4. Alles is in beweging. Stijgende
(buil) en dalende (bear)mar-
kets zijn altijd tijdelijk. Aan-
delenkoersen stijgen door-
gaans één tot twaalf maan-
den vóór het dieptepunt van
een conjunctuurcyclus en
dalen in dezelfde periode
daarna. Als een bepaalde be-
drijfstak of type aandeel in
trek raakt bij beleggers, zal
die populariteit altijd tijdelijk
blijken te zijn. En wanneer
die populariteit is verdwenen,
kan het jaren duren voordat
deze terugkomt.

5. Vermijd wat in trek is. Wan-
neer een bepaalde methode
voor het selecteren van aan-
delen populair wordt, schakel
dan over op impopulaire
methoden. Te veel beleggers
kunnen elke selectiemethode
of iedere formule voor markt-
timing doen mislukken.

6. Leer van uw fouten. De woor-
den 'ditmaal is het anders'
behoren tot de vier meest
kostbare uit de geschiedenis
van de beurs.

7. Koop in tijden van pessimisme.
Stijgende markten worden
geboren uit pessimisme, ge-
dijen op scepsis, worden vol-

wassen door optimisme en
gaan onder aan euforie. De
tijd waarin het pessimisme
zijn hoogtepunt bereikt, is de
beste tijd om te kopen en de
tijd waarin het optimisme zijn
hoogtepunt bereikt, is de bes-
te tijd om te verkopen.

8. Spoor waardevolle aandelen en
koopjes op. Te veel beleggers
concentreren zich op vooruit-
zichten en trends. Daarom is
er meer winst te behalen
door de aandacht te richten
op waarde. Op de beurs kunt
u alleen koopjes verkrijgen,
door datgene te kopen dat de
meeste andere beleggers dan
verkopen.

9. Breng spreiding aan. Als u
wilt voorkomen dat u op het
verkeerde moment alles op
één kaart hebt gezet, zult u
moeten spreiden. Wie over de
hele wereld zoekt, zal meer
en betere koopjes tegenko-
men dan wie zich tot slechts
één land beperkt.

10. Niemand kan alles weten. Een
belegger (of een adviseur) die
denkt dat hij alle antwoorden
heeft, heeft zelfs de vragen
niet begrepen.

Heel algemene raadgevingen, met
in elk een kern van waarheid.
Maar helpen ze u nu juist aan die
belegging, die voor enorme rende-
menten zorgt? Of blijft het toch
iets te algemeen?

Bron: IRIS, Institute for Research
and Investment Services, een ge-
zamenlijke onderneming van Ra-
bobank Nederland en de Robeco
Groep.

Voor meer informatie:
Rabobank Graafschap-West
afd. beleggingen.
Tel.(0575)558242

Fietsen met de boswachter van 'Geldersch Landschap' in:

De Achterhoek bij Vorden en Lochem

Op zaterdag 30 juni organiseert

de 'Stichting Het Geldersch

Landschap' een lange fietstocht

in de omgeving van Vorden en

Lochem in de Achterhoek. De

start is om 11.00 uur vanaf het

spoorstation van Vorden. De on-

geveer veertig kilometer lange

fietstocht duurt ongeveer vijf

uur en staat onder leiding van

boswachters André Abbink en

Frans Duermeijer.

Onderweg zal er bij een horeca-
gelegenheid worden gepauzeerd.
Voor donateurs van 'Geldersch
Landschap' is deelname gratis.
Niet donateurs betalen ƒ7,50,
kinderent/m 12 jaar ƒ 2,50.

Landgoederen

De Achterhoek staat bekend om
zijn vele landgoederen. De omge-
ving van Vorden is er zelfs be-
roemd om. In eerste instantie zul-
len het 'landgoed Vorden' en
'Kieftskamp' worden bezocht. Op
de 'Kieftskamp' wordt een kleine
wandeling gemaakt in de directe
omgeving van het kasteel. Daar-
na zal de fietstocht leiden naar
het 'landgoed Ampsen', ten noor-
den van Lochem. Een gebied dat
rijk is aan vogels. Zo zijn havik,
buizerd, sperwer, torenvalk en
boomvalk er heel gewone ver-
schijningen. Aan plantengroei vin-
den we hier op de vochtige heide-

terreintjes gagel, veenbies, kleine
zonnedauw en gevlekte orchis.
Ook het prachtige 'landgoed Ver-
wolde' bij Laren zal worden be-
zocht. We vinden hier bij het huis
een border met fraai bloeiende
planten. Bij zonnig weer kan men
hier dikwijls verschillende vlin-
dersoorten aantreffen.

L I T I E
Politieteam Zelhem

(Hengelo, Hummelo & Keppel en Zelhem)

Alarmnummer Politie
- Alarmnummer 112

(alleen voor noodgevallen)
Politie Bureau Hengelo Gld.
- maandag van 9.00 tot

12.00 uur geopend
- overige dagen kan het bureau

alleen op afspraak worden

bezocht voor overleg met een
politieagent.
Deze afspraak kan gemaakt
via tel. 0900-8844 (bureau
Zelhem) of via de intercom
(voorgevel) van het bureau
Hengelo Gld.

- Telefoonnummer 0900-8844

Periode dinsdag 12 juni t/m zondag 17 juni

Gewapende overval Vrijdag 15 juni

Op vrijdag 15 juni kwam 's mor-
gens bij de meldkamer een mel-
ding binnen van een gewapende
bankoverval bij de ABN/Amro in
Hengelo. De twee daders zijn via
het plafond de bank binnenge-
drongen. De drie bankmedewer-
kers werden gekneveld en de
daders zijn met een nog onbekend
geldbedrag gevlucht in een gele
Volvo. Zowel van de daders als de
vluchtauto en de buit ontbreekt
nog ieder spoor. De politie zou
graag in contact komen met even-
tuele getuigen en u kunt de poli-
tie bereiken via tel. 0900-8844.

Dinsdag 12 juni

- In Zelhem op de Doetinchemse-
weg werd een automobilist
aangehouden wegens te hard
rijden en het niet dragen van
een autogordel. De bestuurder
weigerde alle medewerking aan
de wettelijk voorgeschreven
ademanalyse en de bloedproef.
Tegen hem, een 50-jarige inwo-
ner uit Zelhem, werd een pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Woensdag 13 juni

- Op de kruising lekink-Lelie-
straat in Hengelo botsten twee
personenauto's op elkaar, om-
dat één van de bestuurders
geen voorrang verleende. Hier-
door ontstond aan beide voer-
tuigen schade.

Donderdag 14 juni

- Bij een bedrijf aan de Stikken-
weg te Zelhem werd 's nachts
ingebroken. Voor zover bekend
werd hierbij niets ontvreemd,
wel ontstond er braakschade.

- Bij een kledingzaak in Zelhem
werd 's morgens een vrouw
door het winkelpersoneel op
heterdaad betrapt op diefstal.
Tegen de winkeldievegge is een
proces-verbaal opgemaakt.

- 's Nachts moest de brandweer
Zelhem uitrukken voor een au-
tobrand aan de Orchideestraat
in Zelhem. De personenauto is
volledig uitgebrand.

Zaterdag 16 juni

- Aan de Burgemeester Rijp-
strastraat in Zelhem werd
's avonds een Gazelle dames-
fiets ontvreemd. Deze stond ge-
stald in het fietsenhok achter
het gemeentehuis.

- Bij de supermarkt aan de
Magnoliaweg in Zelhem vond
's nachts een poging inbraak
plaats.

- Aan de Dwarsdijk in Hengelo
werd 's nachts o.a. de antenne
van een personenauto vernield.
Daarnaast vonden in de ge-
meente Hengelo meerdere ver-
nielingen plaats.

- In Zelhem aan de Jan Steen-
straat werd 's nachts ook een
personenauto vernield.

- Ook in Zelhem was het voor de
politie een onrustige nacht; er
zijn vele vernielingen aange-
richt.

Zondag 17 juni

- 's Nachts vond er bij Expert in
Hengelo een snelkraak plaats.
Hierbij is voor tienduizenden
guldens aan goederen ont-
vreemd. Van de daders ont-
breekt nog ieder spoor.

Saskia Visscher

MMMMMMMMMMMMMMI

Open morgen ' 't Zunnehöfken'

Donderdagmorgen 28 juni houdt
de Werkgroep van kruiden "t Zun-
nehöfken' 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 krui-
denhapje gepresenteerd.
Hiervoor kunt u terecht tussen
10.00 en 11.30 uur in de kruiden-
tuin, gelegen aan de Piersonstraat
naast het NPB-gebouw en nabij de
Rabobank in Zelhem, 'Het groene
Hart van de Achterhoek'.
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Dit waren de deelnemende bedrijven van de 'Open Bedrijvendag'

HCI Betonindustrie & Bouwcenter Van Bentum Schoonmaak

Goma Metaalwaren

Hartelman Motoren

Schildersbedrijf Derksen

'Open Bedrijven
Dag

Hengelo Gld.'
Wie zaterdag 16 juni in Hengelo

Gld. rondliep of fietste, zou zich

haast in Engeland wanen. Regel-

matig reed er een grote, rode dub-

beldekker door het dorp. Het op-

schrift van deze dubbeldekker

was echter Nederlands en zeer

duidelijk: 'Open Bedrijven Dag

Hengelo Gld.'

Met deze bus konden belangstel-

lenden zich langs de verschillende

bedrijven in Hengelo laten ver-

voeren.

Al deze bedrijven hadden hun

deuren opengezet om het publiek

met hun producten en werkwijzen

te laten kennismaken. De mede-

werkers mochten tijdens hun

werk rustig een praatje maken

met het publiek en eventueel uit-

leggen waarvoor bepaalde machi-

nes dienden en hoe ze werden ge-

bruikt.

In alle bedrijven heerste een ont-

spannen sfeer en overal werd er

een drankje en een hapje aange-

boden. Op deze manier is er een

poging ondernomen om vanuit het

bedrijfsleven enige openheid te

tonen naar buiten toe. 'We willen

laten zien wat we in huis hebben,

wat we produceren en hoe we dat

doen.'

Het was een goed initiatief van

de Industriële Kring om zo meer

inzicht te krijgen in het functione-

ren van de Hengelose bedrijven.

Stapelbroek & Jansen

Harmsen Vakschilders

Klein Gunnewiek Service

Pashook Joly Transport Rijnstaal

Dit waren de deelnemende bedrijven van de 'Open Bedrijvendag'



Dit waren de deelnemende bedrijven van de 'Open Bedrijvendag'

Drukkerij Uiterweerd Goossens-Melgers Bouwbedrijf

De Engelse dubbeldekker die voor gratis vervoer zorgde

Tolkamp Voedingsmachines Smalbraak Notarissen

Galerie Musaïquti Claassen Reclamestudio Meulenbrugge & Barink Bouwbedrijf

Dit waren de deelnemende bedrijven van de 'Open Bedrijvendag'
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Per i juli 2001
gaan wij sluiten/

Vóór het zover is zouden wij graag met u

onze laatste verkoopdag af willen sluiten

met een hapje en een drankje in onze zaak,

op zaterdag 30 juni van 15.00 tot 17.00 uur.

Tevens willen we onze vele trouwe klanten

van harte bedanken voor het in ons gestelde

vertrouwen in al deze jaren!

Ria, Jan en Netty

BESSELINK
Electrisch installatiebedrijf

Elektra
Wassen - Koelen enz.
Verlichting
Huishoud
Cadeaus

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat • Hengelo GId.
Tel. (0575) 4612 15

3EACH PARTY

30 JUNI 2001

Op zaterdag 30 juni 2001 organiseert de
jongerenwerkgroep Hengelo GId. een aantal extra

activiteiten op het zwembad voor de jeugd.
De activiteiten vinden plaats tijdene de reguliere

openingstijden van net zwembad.

De activiteiten zijn:

Ka ra oké

Drive-inn show

3each volleybal toernooi

Fierljeppen

Om aan deze activiteiten mee te doen neb je
alleen een zwembadkaartje nodig.

Als je een zwemabonnement hebt is het gratis.

Jongerenwerkgroep Hengelo GId.

11C. FLOPHOUSE TOLDIEK

vrijdag 29 Juni

OOK IN BAAK - OOK IN BAAK

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

INDOOK AND CUTDOOR

LIFE BOCART
JUST FOR KICKS

.f. Aanvang: 21.30 uur
xwk .,

' VELE NEVENACTIVITEITEN

ENTREE: f 15,00.
PASJESHOUDERS f 12.50.

HOUSE, TOLDIEK. TEL.: 0575-451773.
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