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DE RECLAME
zonnig en zinvol

Ke/aosers van

Hengelo naar

Neuenk/rchen

7- 12

Zomeropru/'m/ng

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

Vrijwiffjgersdag

Hengelo G/d,

Uitslagen

Keijenborgse

Kermis

Open tuin 'Dijenborghs Hof'

Zaterdag 23 en zondag 24 juni
hield de heer Versteegen geen
open huis, maar open tuin in zijn
prachtige 'Dijenborghs Hof' aan
de Dijenborghse straat.
Direct al bij de entree van de tuin
overvalt je een gevoel van nostal-
gie en van rust. De tuin, die met
veel inzicht en inzet door Wil Ver-
steegen in zo'n dertig jaar is aan-
gelegd, straalt rust en evenwicht
uit. De grote bomen, (notenbo-
men, kastanjes, lariksen, fruitbo-
men) en vooral de Cornus kousa
chinensis, die met zijn overvloed
aan roomwitte bloemen direct de

aandacht trekt, vormen als het
ware de pilaren van de tuin. Daar
tussenin hebben vele heesters,
rozen en bloeiende planten hun
plaats gekregen.

De tuin is zo aangelegd, dat er
kleine, afgeschermde gedeelten
zijn met een bankje, een stoeltje,
een zitje, waar je kunt gaan zit-
ten en genieten van de rust en
schoonheid van deze unieke 'hof'.
De beeldjes van Ineke Kwist en
de maskers van Edward Lahaye
hebben in de tuin een geheel
eigen plek gevonden.

Tijdens de openingstijden is Wil
Versteegen altijd aanwezig en be-
reid antwoord te geven op vragen
betreffende het verzorgen van
planten, bomen en struiken. Al
ben je helemaal niet zo'n 'tuin-
mens', de heer Versteege weet je
door zijn enthousiasme, liefde en
kennis over planten, heesters en
bomen toch liefde bij te brengen
voor een tuin en alles wat zich
daarin afspeelt.

De 'Dijenborghs Hof' is t/m 26
september iedere woensdag ge-
opend van 11.00 tot 17.00 uur.

Spektakel in Varssel
Boerentrekkertrekwedstrijden

Zondag, 8 juli, om 10.00 uur,
gaat het gebeuren in Varssel. Dan
is er onder de enthousiaste lei-
ding van de school-en volksfeest-
commissie een nieuw spektakel in
Varssel: de 'Boerentrekkertrek-
wedstrijden' in diverse klassen.

De organisatie van het feest had
gerekend op zo'n 50 inschrijvin-
gen voor deze wedstrijden, maar
het aantal aanmeldingen overtrof
hun verwachtingen; er zijn nu
100 inschrijvingen. Dat belooft

een prachtig spektakel te wor-
den!

Daarnaast zal er een demonstra-
tie garden-poolers worden gege-
ven, waar bij omgebouwde zit-
maaiers hun eigen trekvermogen
zullen tonen.

Het uitgangspunt van de schooi-
en volksfeestcommissie is het or-
ganiseren van een gezellige dag
voor jong en oud, waarbij jong
vooral niet wordt vergeten. Voor
de kinderen zijn er trapskelters

(en een trapskeltertrekkertrek),

is er een luchtkussen, zijn er spe-
ciale fietsen en nog veel meer.De
toegangsprijzen zijn f. 10,- per
persoon (incl. parkeergeld) en
kinderen t/m 12 jaar hebben vrije
entree.

Dankzij veel regionale sponsoren
is het bovengenoemde comité in
staat zo'n geweldig feest te orga-
niseren. Hopelijk hebben ze een
beetje medewerking van het
weer!

WV-agenda
Hengelo Gld.

Woensdag 4 juli:

'Tuin kijken' Oude fruit- en no-
tenbomen, hagen, bloeiende
heesters en borders. 'Dijen-
borghs Hof', Dijenborghs-
estraat4. 11.00-17.00 uur.
Prijs ƒ 5.-

Woensdag 4 juli:

'Optreden Boerenkapel 'De
Bloasköppe' en Dansgroep
'Old Hengel' Marktplein,
Aanvang 19.30 uur.

Woensdag 4 juli:

'Fietstocht' onder leiding, af-
stand 25 km VW Hengelo
Gld., Aanvang. 13.30 uur.
Prijs ƒ l

Vrijdag 6 juli:

'Warenmarkt' Marktplein,
13.00-17.30 uur.

Vrijd-tg 6 ji:l':

'Toneeluitvoering' Door eigen
leden van buurtvereniging

De Noabers, Café De Zandheu-
vel, Ruurloseweg 80. Aan-
vang 19.30 uur. Prijs ƒ 7.50

Zaterdag 7 juli:

'Paardenkeuringen Welsh
Pony' De Hietmaat, Zelhemse-
weg 13a. Aanvang 9.00 uur.

Zaterdag 7 juli: "*•

'Buurtfeest 'De Noabers'
Kinderspelen, vogelschieten
en vogelgooien voor eigen
leden, dansen. Café 'de Zand-
heuvel', Aanvang 19.30 uur.

Zondag 8 juli:

'Stockcarraces'
De Woage, Koningsweg 2.
Aanvang. 15.00 uur.

Keijenborg

Donderdag 5 juli:

'Fietstocht' onder leiding,
afstand 25 km Booltinkplein,
Aanvang 13.30 uur.
Prijs ƒ 1.-

(advertentie)

lomeropruiming!

Aan onze hele zomercollectie
hangen gekleurde labels.

Dat geeft voor u de korting aan.

Geel =

Sch roder AAode
Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld.

Tel.(0575)461232



dienstmeded
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

ü KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 8 juli, 10.00 uur, ds. A.B. Elbert
Goede Herder Kapel
- Zondag 8 juli, 10.15 uur,

ds. C. Ferrari/ds. C van Dorp Jubileumdienst
Verzorgingscentrum 'De Bleijke'
- Zondag 8 juli, 10.00 uur, mevr. D. Rekswinkel
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 5 juli, 19.00 uur,

Eucharistieviering (pastorie)
- Zaterdag 7 juli, 19.00 uur, Eucharistieviering
- ZondagS juli, 10.00 uur,

Woord- en Communieviering
R.K. Kerk Keijenborg:
- Zaterdagavond om 19.00 uur
- Zondagmorgen om 10.00 uur
- Maandagmorgen om 9.00 uur

Eucharistieviering (dagkapel)
- Woensdagsavonds 19.00 uur

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

Eucharistieviering - vrijdagavond om
19.00 uur een Eucharistieviering

NPG gebouw, Zelhem:
- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

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

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

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

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

Vrijdag 6 juli - Zondag 8 juli:
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 9 juli, dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262
- Dinsdag 10 juli, dr. Koning, tel. (0575) 461266
- Woensdag 11 juli, dr. v/d Beek, tel. 06-53738359
- Donderdag 12 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 specialisten recepten 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) 62 51 50, Ambachtswg 16, Zelhem
Verloskundigen:
Gemeente Hengelo Gld:
- Maatschap mevr. Klein, mevr. Geugies &

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

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

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

Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:

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

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

«ALGEMEEN
Alarmnummer Brandweer, Ambulance, Politie
- Alarmnummer 112 (alleen voor noodgevallen)
Politiebureau Hengelo Gld.
- maandag van 9.00 tot 12.00 uur geopend
- overige dagen kan het bureau alleen op

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

- Telefoonnummer 0900-8844
De Graafschap Dierenartsen
- A.R.J. van Ingen, H.J. Ormel en H.G. Salomons
- Kampstraat 2, 7255 XC Hengelo Gld.

tel. (0575) 461420 (ook voor spoedgevallen)
u wordt altijd doorverbonden naar de dienst-
doende dierenarts.

Spreekuren gezelschapsdieren:

- maandag t/m vrijdag 13.30-14.00 uur
- maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en

op afspraak
Paardenspreekuur:

- maandag 19.00 - 20.00 uur en op afspraak
Dierenapotheek:

- maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur
- zaterdag 08.30 - 12.00 uur
Uitvaartverzorging Eppink & Ruiterkamp
- tel: (0575) 452020 dag en nacht bereikbaar.

l HULPDIENSTEN
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
Contactpersonen Hengelo:

- Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
- Mw. B. Schuerink, tel. (0575) 46 1828.
Contactpersonen Keijenborg:

- Mw. A. Hakvoort, tel. (0575) 4623 17
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
Bezoek- en Oppas Service voor Ouderen
(B.O.S.O.) V.T.Z. Vrijwillige Terminale Zorg
Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. (0575) 4623 17
Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo:
- Mw. M. Harmsen, tel. (0575) 461678
Coördinator te Keijenborg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
Netwerk Thuiszorg Nederland
- 24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen

09.00 en 12.00 uur) regio Midden-IJssel:
Zr. J. A. van den Heuvel, tel. (0575) 51 6463.

Maatschappelijk Werk voor de gemeente
Hengelo Gld:
- Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. (0575) 5521 29

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

tel. (0575) 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)

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

tel. (0575)463435
- M. Lukassen,

tel. (0575) 461457 (maandagmorgen)
- Ina Wuestman, Vierakker, tel. (0575) 527246
- Lies-Erne Rutjes, Steenderen tel. 06-51318583
- Yvonne Roelofs, Wichmond.tel. (0575) 44 1942
Diëtiste
- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 441809

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

Overgangsverpleegku nd ige
- 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 uucen 15.00-17.00 uur,
vrijdag 15.00-20.30 uur

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

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

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

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

Streekziekenhuis Het Spittaal
- Ooyerhoekseweg 8, tel. (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.

'kleintjes1

Te koop: jonge hennen
aan de leg. Goossens,
Voortseweg 6 te Toldijk.
Tel. (0575) 461670

Te koop: Belgische hazen
T.H.F. Jansen, Wichmond-
seweg 47a, Hengelo Gld.
Tel.(0575)463057

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

Gevraagd: Winkelmeisje/
Winkeldame
Bakkerij Bruggink,
Raadhuisstraat 19, Hen-
gelo Gld. Inlichtingen
tussen 19.00 en 20.00
uur. Tel. (0575) 461358
of 06-53901602

Tegen elk aannemelijk bod
af te halen sneldekpan-
nenTel. (0575)461669

Inleveren
advertenties

en
perberichten:

Om uw advertenties en
persberichten met nog
meer zorg te kunnen
plaatsen, zijn de inle-
vertijden aangepast:

• woensdagavond tot
19.00 uur

• donderdagochtend
tot 9.00 uur en in
overleg tot 11.00 uur.

Samen sta je sterk!
Er kan veel ... SAMEN, met elkaar.

SAMEN-werkende gemeenten.
SAMEN een sport beoefenen.

Wij als T.T.V. Bekveld, organiseren dit jaar ook weer
het recreatief touwtrektoernooi. Op vrijdagavond
17 augustus willen wij dit toernooi organiseren,
voor de mensen die wonen in de gemeenten Vor-
den, Hengelo Gld. en Steenderen.

Dit toernooi wordt gehouden bij de sportaccomo-
datie van T.T.V. Bekveld, gelegen aan de Wich-
mondseweg 41 in Hengelo Gld.
Het begint om 19.30 uur.

Probeer eens een team samen te stellen van:
• 6 heren / 9 dames / gecombineerd
• leeftijd min. 16 jaar
• geen lid van een touwtrekvereniging
• minstens 2 teamleden moeten woonachtig zijn

in Vorden, Hengelo Gld. of Steenderen.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met
P. Berenpas, tel. (0575) 46 1555.
Opgave voor 12 augustus bij P. Berenpas.

En ook u zult zien:
SAMEN STA JE STERK!

Schutterij
'€endracht

Maakt

Mocht'

Aan de leden:

Het vogelschieten tijdens de
Hengelose kermis op 14 juli a.s.

is vervroegd naar
11.00 uur 4s ochtends.

Voor meer informatie zie de kermis-

krant, welke wordt uitgegeven in de

eerste week van juli.

Het bestuur.

Uw advertentie in 'de Ree/ome'?

Drukkerij Uiterweerd

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



Contactdag zonnig en zinvol

Vrijdag 6 juli a.s. is het 50 jaar geleden dat wij

Cerrit Knoef

&

Riek Knoef-Lenselink

elkaar het ja-woord gaven.

Samen met onze kinderen, kleinkinderen,
familie en vrienden willen we dit vieren.

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 7 juli
van 15.00 tot 16.30 uur in partycentrum 'Langeler'

Spalstraat 5 te Hengelo Glcl.

Dankbaar kunnen we terugzien op ons robijnen
huwelijsfeest. Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken

voor alle felicitaties, cadeaus, bloemenen kaarten.

Het was voor ons een dag vol verrassingen.

Gerriten Toos Langeler

Menninkweg 1,
7255 LL HengeloGId., juli 2001

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend,
delen wij u mede dat van ons is heengegaan onze lie-
ve en zorgzame moeder en oma

Hermina Hendrika Regelink

weduwe van Hendrik Willem Toonk

in de leeftijd van 81 jaar.

We zijn dankbaar voorde liefdevolle verzorging die

zij heeft ontvangen in zorgcentrum 'de Bleijke'.

Dini en Evert Maalderink
Gerri en Johnny Groot Jebbink
Hermien en Bennie f Abbink
Gerrit Toonk
Hentje en Harrie Abbink
Henk en Sonja Toonk
Klein- en achterkleinkinderen

HengeloGId.Juni 2001.
Beukenlaan 37.

Correspondentieadres: dhr. G.W. Toonk,
Varsselseweg 45,7255 NR Hengelo Gld.

De begrafenis heeft dinsdag 26 juni plaatsgevonden
op de Algemene begraafplaats te Hengelo Gld.

Correspondente van 'de Reclame'

Mevr. G. Koldenhof

U kunt contact opnemen met mevr. G. Koldenhof:

Via drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

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

Of rechtstreeks: tel. (0575) 46 1920

Evenals vorig jaar stond ook de ontmoeting centraal.

Op 19 juni was de jaarlijkse con-
tactdag voor parochianen uit de
parochies van Olburgen, Steende-
ren, Baak, Vierakker, Hengelo en
Keijenborg. Het initiatief van de
pastores vorig jaar was zo suc-
cesvol gebleken dat niet getwij-
feld werd over een vervolg. De
contactdag vond plaats op het
terrein van 'Huize Baak' en was
bedoeld voor ouderen en thuiszit-
tenden van de desbetreffende pa-
rochies. Iedereen die wel wat
aandacht nodig had en om een
praatje verlegen zat, was welkom.
Voor velen gold dat men vaak
langs 'Huize Baak' heen was ge-
reden of gelopen, maar nooit op
het terrein zelf was geweest. Een
nieuwe ervaring.

's Ochtends vroeg was het vanaf
negen uur een af en aan rijden
van auto's, taxi's en busjes om
de honderdvijfenvijftig parochia-
nen naar de kerkzaal in de ver-
bouwde boerenschuur op het ter-

rein te leiden. Voor velen gold dat
men weer mensen zag uit het ge-
boortedorp die men al lang niet
meer had gezien. Nadat iedereen
in de kerkzaal had plaatsge-
nomen begon om 10.00 uur de
eucharistieviering. In de viering
ging pastoor Jacobs in op de
tweede brief van Paulus aan de
Korintiërs. Hij vertelde hoe je wel
eens naar een verjaardag ca-
deaus meeneemt die je zo ergens
bij een benzinepomp gekocht
hebt, omdat je tot op het laatst
vergeten bent om iets te halen.
En hoe bijzonder het is als je een
cadeau krijgt waaruit blijkt dat
de ander daar echt over heeft na-
gedacht. Je geeft daarmee iets
van jezelf. Zo hebben de mensen
in hun lange leven ook vaak iets
van henzelf gegeven.

Na de koffie verzorgde frater
Broekman met smaak en met
humor een korte inleiding over
hoe je met blijheid in je leven

kunt staan. Vele vrijwilligers
stonden inmiddels al klaar om de
lunch met soep op te dienen.
Na de lunch en nadat velen hun
benen hadden gestekt met een
rondje wandelen over het prachti-
ge kasteelterrein onder een stra-
lende zon, was het tijd voor het
middagprogramma. Frater Hag-
geman uit Zutphen vertelde het
verhaal in sappig Vlaams van
pastoor Munte. Hij kroop daar-
mee in de huid van de schrijver
van dit verhaal Ernest Claes. De
dag werd besloten met een Ma-
rialof, waarin de ziekenzegen aan
alle aanwezigen werd gegeven.

Als herinnering aan deze geslaag-
de dag kreeg iedereen een fraai
papier met gebeden mee naar
huis, evenals een rode roos. Deze
voor iedereen, pastores, parochia-
nen, vrijwilligers, geslaagde Con-
tactdag mag, blijkens de positieve
reacties van iedereen, tot een tra-
ditie worden die jaren mag duren.

'Kiekdag' bij buitenschoolse opvang 'Okido' Zelhem

De Buitenschoolse Opvang van
'Okida' Zelhem organiseert op
woensdag 11 juli van 14.00 tot
17.00 uur een 'kiekdag'. Tij-
dens deze kiekdag kunnen alle
ouders, kinderen en overige be-
langstellenden die meer willen
weten over de buitenschoolse
opvang van 'Okido' Zelhem,
hiermee kennis maken. Kinde-
ren mogen hun vader, moeder,
oma, opa, buren maar ook hun
juf of meester meenemen naar
de buitenschoolse opvang om
een 'kiekje' te komen nemen.
Belangstellenden zijn harte wel-

kom in het gebouw van 'Okido'
Zelhem aan de Zuivelweg 2a.

De leidsters van de Buitenschool-
se Opvang staan belangstellenden
deze middag graag te woord; de
kinderen zullen zich intussen
prima vermaken en een goede in-
druk krijgen van de Buitenschool-
se Opvang bij 'Okido' Zelhem.

De kinderen kunnen meedoen
met activiteiten, zoals knutselen,

schminken, verkleedpartijtjes of
gewoon lekker (buiten) spelen.
Bovendien mag iedereen deze dag
nadenken over een leuke naam
voor de buitenschoolse opvang.
Hieraan is een prijsvraag verbon-
den.

'Okido' biedt in Zelhem al jaren
opvang aan kinderen in de leeftijd
van nul tot en met vier jaar. Dit is
sinds kort uitgebreid met Buiten-
schoolse Opvang. Bij de buiten-
schoolse opvang worden kinderen
opgevangen in de leeftijd van vier
tot en met twaalf jaar, na school-
tijd en/of in de vakantieweken. In
de schoolperiode is de Buiten-
schoolse Opvang elke werkdag
van 14.30 tot 17.45 uur geopend.
Tijdens alle schoolvakanties biedt
'Okido' Zelhem dagelijks van 7.30
tot 17.45 uur professionele op-
vang.

De kinderen kunnen tijdens de
schoolweken met een taxi van
school opgehaald worden en naar
'Okido' gebracht worden of ze

komen zelf naar de Buitenschool-
se Opvang. Hier wacht een pro-
fessionele leid(st)er(s) die de vrije
tijd samen met de kinderen op
een zo gezellig mogelijke en aan-
trekkelijke manier doorbrengt. Bij
binnenkomst is er de mogelijkheid
om samen even aan tafel te zitten
en met andere kinderen en de
leid(st)er(s) wat te praten en wat
te drinken. Daarna kunnen de
kinderen gaan spelen.
Net als thuis zijn ze vrij om na
een drukke schooldag zelf een ac-
tiviteit te kiezen. De leid(st)er(s)
bieden activiteiten aan die ge-
schikt zijn voor de diverse leef-
tijdsgroepen.

Kinderopvang 'Okido' biedt in
Oost-Gelderland kinderopvang,
buitenschoolse opvang, opvang
bij gastouders en peuterspeelzaal-
werk aan. 'Okido' is onderdeel
van stichting 'Hameland van Nis-
penhof', die naast kinderopvang
ook actief is op het gebied van
thuiszorg, maatschappelijk werk
en sociaal raadsliedenwerk.
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Kuipers

Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

1 Hollandse Bloemkool

1.98
1 kilo Andijvie

1.98

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf

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

Bakkerij Bruggink

Raadhuisstraat 19

Tel.(0575)461358

maandag 2 t/m zaterdag 7 juli

Weekaanbieding

Nieuw! Waldkorn - Vital
met calcium en vitamine E

Het nieuwste meergranenbrood van Waldfeorn.
Bij aankoop van een 800 gram of twee 400 gram Waldkorn een
Susbe en Wisbe stripboeb cadeau. Zolang de voorraad strebt.

Bij Waldborn wordt niet op een graantje gebeben.

Kwark Rondie's
Met verse Aardbeien, van ƒ 2.75 voor J 2*40

(Gemaabt van getoerd gerezen deeg met bwarbvul(ing)

IJSBOERDERIJ 't RIEFEL
Riefelerdijk 2, Hengelo G\d. - Tel. (O575) 46 17 6&

BOERDERIJ IJS

OOK VOOR

BOERDERIJ VLA & YOGHURT

ELKE DAG VANAF 13.00 UUR

TERRAS GEOPEND

Vrijdagmiddag op de markt in Hengelo Gld.

Gevraagd:
medewerkere m/v

voor verkoopwagen

Frites - Snacks

Fa. Damen

St. Michiel5Straat 4,7255 AP Hengelo Gld.

Tel.(0575)462516

Reparatie van alle merken

wasautomaten, koelkasten en diepvriezers

^l '̂ • • fc^^ »•• W W mmm ^^m m m M^F

Tel. (0575) 46 18 06

Zonnestraat 13, Hengelo Gld.

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur

•MMM

Leer succesvol autorijden!!

VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic
Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

ZondagS juli,

Grote Bingo
met vele geldprijzen

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

tel. (0575)44 16 00

Wie mooi
wil zijn ...
Gelnagels

f 75,-
Bel voor een

afspraak:

tel (0575) 46 00 86

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

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

••

[kJ&MAN
^•GROENSPECIALIST
Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies

ontwerpen

aanleg

onderhoud

sierbestrating

kwekerij

Kervelseweg 23
7255 BE Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 2619

V.O.F. Klompenfabrjfk

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 Plaüelandswinkei

Kwalliteitsklompen,
klompschoenen, laarzen,

werkschoenen, werkkleding,
vrijetijdskleding

regenkleding, souvenirs

Mijd voordeel!

Perfect zicht

op alle afstanden

met Varilutf

De naam Varilux staat voor top-

kwaliteit in brillenglazen. Met

Varilux ziet u direct scherp op alle

afstanden. De nieuwste generatie

Varilux brillenglazen geeft u een

uniek breed, panoramisch zicht en

een zeer snelle gewenning. Varilux

is voorzien van een unieke merk-

gravering (die alléén met het bij-

geleverde Varilux loepje zichtbaar

is). Die gravering bewijst dat u het

beste voor uw ogen heeft gekocht.

Let dus scherp op de naam. Want

alleen op Varilux staat Varilux. Wij

adviseren u graag.

\ZK7VARILUX
Wereldleider in multifocale brillenglazen.

Uw Varilux specialist:

J U W E L I E R - O P T I C I E N

Spalstraat 15, Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 4613 74

imm
REPARATIE
van alle merken elektrische apparatuur zoals

TV's; VIDEO'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 l
Open; ma.-vr. 13.30-18.30 Zat. 10.00-13.00

Dinsdag gesloten.
4vt' 4viviyf, -f, -f -fi 'tïtvt'i 't"! Ti't"fït¥Ïî

Speciaalzaak

in groenten en fruit

Klein
Westland

2.98

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.

Tel: (0575) 46 10 54

Rauwkostreclame

Ijsberg vruchten salade

250 gram

de gehele week:

Galia meloen per stuk 1.50

dinsdag - woensdag • donderdag:

Spinazie 1 kilo 1.98

Pruimen 500 gram 2.98

Spitskool gesneden, 1 zak 1.98

vrijdag - zaterdag:

Nectarines 10 voor

Paprika 1 kilo

5.98
3.98

Buon
appetito!

A M.

mediterrane bro^Td-" u di! /ondke dag.

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35, Hengelo Gld.

Tel. (0575)461200

Er kan er maar één de echte zijn.

Aanbiedingen van de week

Biefstukken 3 stuks ƒ 11,50

Hamlappen 4 stuks ƒ 10.-

Rauwe ham 100 gram ƒ 2,98

PS. volop ingeblikt vlees op voorraad!

SLAGERIJ
RATERINK

Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01
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Sportcentrum 'Aerofitt'

sport nieuws

Schoolzwemwedstrijden

Wilma Reugebrink en Remge Vink

In augustus 1997 werd sportcen-
trum 'Aerofitt' opgericht op het
industrieterrein aan de Winkels-
kamp. Wilma Reugebrink en
Remge Vink zijn er toen met veel
energie en enthousiasme en met
hulp van collega Rob Harmsen
aan begonnen en inmiddels is
'Aerofitt' op sport- en bewegings-
gebied een begrip geworden.

Als Remge eenmaal aan het ver-
tellen is over alle activiteiten en
initiatieven, die in de afgelopen
jaren zijn ontwikkeld, vormt zich
een beeld van een groep mensen,
die op alle gebieden bezig zijn
met verantwoorde beweging.
Zo zijn er contacten met artsen,
fysiotherapeuten en specialisten.
Om iedereen die meedoet zo goed
mogelijk te begeleiden, wordt er
met nieuwkomers eerst een ge-
sprek gevoerd om daarna een pro-
gramma aan te bieden, dat de
sporter het meest ligt. Daarna
kun je volop meedoen met Judo,
Karate, Thai-Bo, fitness aerobic -
training, enz. Ook in de buiten-

lucht worden activiteiten ontwik-
keld, zoals skate-lessen en fitt-
walken. Er is een diëtiste aanwe-
zig en ook voor sportmassage
kun je terecht bij Aerofitt'.
Remge vertelt dat het succes van
Aerofitt' mede bereikt is door de
hulp van familie, vrienden en be-
kenden, die bij verbouwingen,
maar ook in de kantine volop hun
medewerking verleenden.

Ambities zijn er nog genoeg. Zo
wordt er gedacht aan een uitbrei-
ding, waarin squash-banen een
plaats zullen krijgen en ook een
sauna. Rond september/oktober
wordt er een nieuwe cardiozaal
met weer nieuwe cardiotoestellen
geopend.

Het sportcentrum is alle dagen
van de week geopend, van maan-
dag t/m vrijdag van 9.00 tot
22.00 uur, met een pauze van
12.00 tot 13.30 uur. 's Zaterdags
is Aerofitt' geopend van 9.00
tot 15.00 uur en op zondag van
11.00 tot 14.00 uur.

P. V. Steeds Sneller Hengelo Gld.

Zo vlogen de duiven

Wedvlucht: Brive 16 juni 2001
Aantal duiven: 70, afstand 850 km

G. Braakhekke
R. Koers
J. Bruggeman
V.C. J. van Melis
E. Koers
G. Duitshof
J. Teunissen
A.H.J. Peters

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

10.

5.

de vliegende ijzerboer

de vliegende jachtopzichter

Wedvlucht: Morlincourt 16 juni 2001
Aantal duiven: 219, afstand 360 km

A.H. Kamperman
B. Bruggeman
L. te Stroet
B. te Stroet
R. Koers
B. Ankersmit
J. Bruggeman

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

Op 18 juli organiseert waterpo-

lovereniging 'He-Key' de jaar-
lijkse Schoolzwemwedstrijden.

Deze wedstrijden stonden oor-
spronkelijk gepland op 11 juli,

maar zijn in verband met de
Kermis in Hengelo Gld. ver-

plaatst naar 18 juli. In een
goede en sportieve sfeer zwem-

men leerlingen van de basis-
scholen van Hengelo en Keijen-
borg en omstreken op individu-

ele zwemnummers tegen elkaar.
Aan het eind van de middag

wordt er nog in een estafette-
vorm gezwommen voor de titel

'Snelste basisschool'.

Tijdens de Schoolzwemwedstrij-
den leren de scholieren op een
prettige manier zwemmen in wed-
strijdverband. Er wordt afstanden
gezwommen van vijfentwintig of
vijftig meter rug-, school-, en vrije
slag. De afstand is afhankelijk
van de leeftijd.
Daarnaast zwemmen de jeugdige

zwemmers en zwemsters nog een
funslag. Vorig jaar was dit bal-
roeien, dit jaar is dit nog een ver-
rassing. Voor de snelle deelne-
mers liggen er medailles klaar en
daarnaast voor elke deelnemer
een leuke oorkonde en herinne-
ring.

De inschrijfformulieren zijn ver-
spreid onder de schooljeugd op de
basisscholen. Deze formulieren be-
vatten nog de onjuiste datum van
11 juli. Deze kunt nog gewoon in-
leveren. Extra formulieren zijn te
verkrijgen op zwembad "t Elde-
rink'. Daar kunnen de inschrijf-
formulieren ook weer ingeleverd
worden.

'He-Key' ziet u als publiek en alle
zwemlustige basisschoolleerlingen
als deelnemer graag terug op
woensdag 18 juli a.s. op zwem-
bad "t Elderink' in Hengelo Gld.
Kijk ook eens op onze website
http://surf.to/he-kev.

Boeren Trekker-

trekwedstrijd

Spektakel in Varssel

Dit wordt georganiseerd door het
'Varssels Volksfeest' en wordt ge-
houden op 8 juli a.s. bij de 'Vars-
selse molen'.
Deelnemers kunnen zich inschrij-
ven in de volgende klassen:
- tot 2.5 ton
- tot 3.5 ton
- tot 5.0 ton
- tot 6.5 ton
- > 6.5 ton

met voorwielaandrijving
- superstandaardklasse

We hopen deze dag op een hoop
spektakel, zowel onder de manne-
lijke als ook hopelijk de vrouwe-
lijke deelnemers.

Deze dag wordt ook van alles ge-
organiseerd voor de jeugd, dus ou-
ders, opa's en oma's: komt allen
voor een onvergetelijke dag!

'TC Keiaosers' in een tour
van Hengelo naar Neuenkirchen en terug

•*--..,.
.u».

Op 16 juni was het dan zover.

Veertien leden van de Keijen-

borgse toerclub 'De Keiaosers'
begonnen aan een nieuwe uit-
daging - fietsen vanaf Hengelo

Gelderland naar de partnerge-
meente Neuenkirchen in Duits-

land. Een tocht van tweehon-

derdeenentachtig kilometer.

Tussen de plaatsen Hengelo en
Neuenkirchen is door de plaatse-
lijke WV's een route met bijbe-
horende routebeschrijving samen-
gesteld. Deze is te verkrijgen bij
het WV-kantoor. Alle beziens-
waardigheden onderweg alsmede
de route zijn zeer goed omschre-
ven.

Zaterdagmorgen om zes uur: acht
toerfietsers en twee volgwagens
vertrekken vanaf café 'Winkel-
man' richting WV te Hengelo,
waar nog vier fietsers zich bij de
groep voegen.
Heel anders dan de voorspellin-
gen vertrekken we met goed
weer. Het zal de hele dag zo blij-
ven. Hengelo uit, richting Duitse
grens.

Rustig fietsend (het is immers
nog ver) gaat het eerst naar de
Varsselring.
Na ongeveer twee kilometer ligt
een damesfiets half op de weg.
Een kilometer verder treffen we
de kennelijke eigenaar in diepe
slaap (en kennelijke staat) aan,
midden op de rijbaan. Dankzij
onze volgauto worden fiets en
eigenaar in veiligheid gebracht.
Na ongeveer tien kilometer fiet-
sen (bijna in Ruurlo), de eerste
lekke band. Bijna net zo snel als
in de 'Tour' wordt de band verwis-
seld en al spoedig zijn we weer
aan het fietsen. Het tempo wordt
wat opgevoerd, we passeren de
Grolschfabrieken in Groenlo en
twaalf minuten later zijn we in
het plaatsje Zwolle.
Bij Zwillbrock de grens over. Hier
houden we onze eerste korte
pauze met een kopje koffie. Vijf-
tien kilometer voorbij de grens
een valpartij vanwege een leeglo-
pende voorband. Gelukkig zonder
lichamelijke gevolgen. Ook het
materiaal is nog in orde. Via veel-
al smalle landbouwweggetjes fiet-
sen we verder. Het weer wordt

steeds mooier, het landschap ook.
Na ongeveer honderdvijftig kilo-
meter zijn we op het keerpunt:
Neuenkirchen.
We doen ons in 'Gaststatte Ker-
kering' tegoed aan een lekkere
warme maaltijd. Bij het plaatselij-
ke gemeentehuis worden nog en-
kele foto's gemaakt en daarna
wordt de thuisreis aanvaard.
In Ahlen, vlak voor de Nederland-
se grens, houden we onze laatste
koffiestop. Nog een zeventig kilo-
meters en we zijn weer thuis. Na-
gezwaaid door de plaatselijke be-
volking, beginnen we aan de laat-
ste etappe. Hoe dichter we het
eindpunt naderen, des te stiller
het in de groep wordt. Ondanks
dat de mannen moe zijn, stralen
de oogjes van voldoening. Qnge-
veer tweehonderdtachtig kilome-
ter met een gemiddelde van ne-
genentwintig kilometer per uur
en met een groep in de leeftijd
van zevenendertig tot zevenen-
vijftig, is geen kattepis. Bij 'Win-
kelman' wordt nog een poosje ge-
zellig nagepraat en afgesproken
om in de toekomst zeker weer een
'monstertocht' te organiseren.
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Opruiming!
Tuinmeubelen *

o.a. hout - kunststof- metaal en aluminium

korting 10% t/m 25%

Kussens*

korting W% t/m 40%

* aanbieding geldt alleen voor de in voorraad zijnde

meubelen en kussens dus OP = OP

(geldig gedurende de gehele maand juli)

GOOSSENS
A O M C A

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

Dick Helmink
M O D E & S C H O E N E N

Vanaf zaterdag
30 juni
baby zomerkleding
25% afgeprijsd

één i» speelgoed

DE DRIE VETO L
speelgoed en babykleding

Spalstraat 29 Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 38 28

Saté!

. EXPRESSO

. CECIL

MATINIQUE

. FOR FELLOWS

. LERROS

. ESPRIT

. BAD BOYS

. BAD GIRLS

. BLACKSTONE

onnige

Schoenmode Hermans
ruimt op!

Wij hebben rekken
vol koopjes

10-20-30-40-50%

korting*

op dames-, heren- en
kinderschoenen en sandalen

* uitgezonderd standaard collectie

Schoenmode Hermans
Schoenen voor de hele familie!

Raadhuisstraat 27
Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 25 47
's maandags gesloten

Ook voor vakkundige reparatie
in eigen werkplaats



Opruiming!
Uw koopjes voor de

zomervakantie vindt u bij

Kortingen van 20% tot 50%
op Dames- en Herenmode

Rokken, broeken, pullovers...
nu 2 halen l betalen

op de afgeprijsde prijs.
(zie aanduiding in de winkel)

Dames- en Herenmode

Kerkstraat 11, 7555 CB Hengelo Gld. • Tel. (0575) 4612 35

De zonnebrillencollectie 2O01
nu met 2O% korting!

Montuur met zonneglazen op sterkte
al vanaf ƒ 09,-

Ook mogelijk met trendy gekleurde glazen,

bijvoorbeeld: lila, geel, blauw

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

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

Zomertijd boekentijd!

Wij halen de bezem
door de boekenkast!

Boeken nu vanaf

ft--

Wolters Boekhandel
Spalstraat 14 - 7255 AC Hengelo Gld.

Profiteer nu van de diverse zomer aanbied ing en!

Op zondag 8 juli organiseren we

weer een dag vol met activitei-

ten voor jong en oud.

Iedereen kan overal gratis aan

deelnemen.

Voor meer in format ie

kun je bellen met

S p o r t c e n t r u m Aero f i t t :

0575 46 50 01

Zondag 8 juli: Aerofitt Beach Evenement:

10.00 - 18.00 uur: Beach Volleybal Toernooi:

Dit evenement is dé afsluiter voor seizoen 2000-2001.

12.00 - U.30 uur: Aerobic Beach Marathon:

Tijdens het Beach Volleybal Toernooi wordt er ook weer een Aerobic Beach Marathon

gehouden. Verder zijn er de hele dag spetterende activiteiten voor iedereen:

luchtkussen in de vorm van een tobbedansbaan, zwembad, handboogschieten,

een clown die de kleintjes schminkt en de nieuwste rage: Steppen:

We hebben een parcours voor je uitgezet waarop je de Step eens kunt proberen.

20.00 - 02.00 uur: Zomeravond Beach Party:

Voor alle leden van Sportcentrum Aerofitt met partners en alle deelnemers van

het Beach Volleybal Toernooi. We starten de avond met de prijsuitreiking van

het Beach Volleybal Toernooi. Daarop aansluitend is er een spetterende zomer

Beach Party in een zomeravond-sfeer, met D), Beach cocktails en meer...

sportcentrum

Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 50 01 Fax (0575) 46 45 02
Email: aerofitt@tref.nl Internet: www.Aerofitt.nl
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Plattelandskledingzaak Sueters Opbrengst ANGO-collecte

Uilenesterstraat lOa in Keijen-
borg. Temidden van weilanden in
de Keijenborg ligt een groot pand.
Bij de entree verwijst een grote
klomp naar de plattelandszaak
Sueters, waar oorspronkelijk ook
alleen klompen werden vervaar-
digd. Een zaak, die is overgegaan
van opa naar vader en naar zoon
Bert.
Om de herinnering aan de klom-
penmakerij van zijn voorouders
levendig te houden, heeft Bert in
de loop der jaren allerlei ma-
chines, klompenbewerkingsmate-
rialen en voorbeelden van klom-
pen verzameld in zijn klompenmu-
seum. En hoewel Bert zelf nog
klompen maakt (op een minder

handmatige wijze dan vroeger), is
het in de moderne tijd niet meer
mogelijk om alleen daarvan te

leven.
Zo is er in de grote schuur
een plattelandskledingzaak ge-
vestigd, waar voor zeer aantrek-
kelijke prijzen vrijetijds-, regen-
en werkkleding, veiligheidsschoe-
nen- en laarzen, gezondheidssan-
dalen en natuurlijk ook klompen
worden verkocht.
Twee keer in de week staat Bert
met zijn 'handel' op de markten
in Zwolle en Doetinchem, waar-
door hij een grote omzet maakt,
met als gevolg dat hij in staat is
tegen scherpe prijzen te leveren.
Samen met zijn vrouw Annie

werkt hij aan een zaak die veel
bezocht wordt door toeristen die
er ook ook nog aardige soevenir-
tjes weten te vinden.

Dat een zaak als deze nog op de

oude vertrouwde manier wordt
gerund, blijkt wel uit het feit dat
Bert en zijn vrouw per dag zo'n
elf uur werken, want 's avonds en
in het weekend wordt de boel
schoongemaakt en de boekhou-
ding bijgehouden. Op de dagen
dat Bert weg is, komt zijn doch-
ter helpen in de winkel, waar het
de hele dag doorloopt. Een mo-
derne, ouderwetse zaak, waar
aandacht voor de klanten en ser-
vice een handelsmerk is.

ANGO (Algemene Nederlandse
Gehandicapten Organisatie) hield
in de week van 11 tot en met 16
juni haar nationale collecte voor
mensen met een handicap. De op-
brengst van de collecte in Steen-
deren was in totaal ƒ 1.385,05.

In Nederland zijn er bijna twee
miljoen mensen met een functie-
beperking. Door hulpmiddelen en
dankzij diverse regelingen, wordt
een deel van de belemmeringen
die deze mensen in het dagelijks
leven ondervinden, weggenomen.
Helaas blijkt dit echter lang niet
altijd voldoende. Mensen vallen
dan net buiten een regeling, of
komen voor kosten te staan die
nergens vergoed worden. De op-
brengst van de ANGO-collecte is
bedoeld voor deze mensen. ANGO
beschikt over het 'CBF-keurmerk
goede doelen' van het Centraal
Bureau Fondsenwerving. Het geld
komt dus gegarandeerd goed te-
recht.

Directeur Arno Wamsteeker van
ANGO is blij met het resultaat
van de collecte. 'Dit kan alleen
maar dankzij de geweldige inzet

van velen, de organisatoren van

deze collecte en de duizenden col-
lectanten natuurlijk. Vrijwilligers
die de tijd hebben genomen zich
in te zetten voor de belangen van
mensen met een handicap. Geen
fonds kan zonder deze vrijwilli-
gers doen waar ze voor staat.
Ook ANGO niet. Dankzij hun werk
en door de bijdragen van de Ne-
derlandse bevolking, kan ANGO
ook dit jaar weer veel gehandi-
capten helpen.'

ANGO is een organisatie met ruim
vijftienduizend leden. Mensen met
een handicap die zelf opkomen
voor hun rechten. De ANGO heeft
een website, www.handicap.nl.
die mensen met een handicap al-
gemene informatie biedt en geeft
het blad 'AanZet' uit. Daarnaast
kunnen leden bij ANGO terecht
voor belastingadviezen en juridi-
sche bijstand.
Je hoeft geen lid te zijn van ANGO
om een beroep te doen op het
ANGO-fonds.
Mensen die financiële steun wil-
len, kunnen contact opnemen met
het ANGO-hoofdkantoor in Amers-
foort (033) 465 43 43.

gggg^̂

Uw advertentie in 'de Reclame'?

Drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16, tel. (0575) 463818 - fax (0575) 465088

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

(advertentie)

SEPTEMBER
De gemeente Hengelo heeft de volgende

activiteiten georganiseerd:

Locatie Sporthal De Kamp

12.00 • 13.00 uur Lunch

13.00 - 13.30 uur De heer Smeitink leest voor uit eigen werk

13.30 - 14.00 uur De Marattenband

Locatie zaal Wolbrink in Hengelo

15.00 - 15.30 uur De heer 6. Wolsink geeft een diapresentatie

16.00 - 17.00 uur Film over Hengelo

Locatie Sporthal De Kamp

20.30 - 24.00 uur Avondvullend theaterprogramma "Lintjesregen"

Locatie zaal Langeler in Hengelo

20.30 - 24.00 uur Optreden van de Hengelose band "Jetlag"

Ruitersport Sueters, gevestigd te Hengelo Gld., zoekt

met spoed

een invalkracht m/v

Samen met handelsstal 'Stal Sueters1 is Ruitersport Sueters een zeer succesvolle on-
derneming in de paardensport. Sinds haar oprichting in september 1999 is Ruitersport
Sueters een begrip in het leveren van kwaliteit in producten, diensten en advies. Met
een toenemend aantal klanten uit Nederland en het buitenland.

Vandaar dat Ruitersport Sueters, ter ondersteuning van haar huidige team, op korte
termijn op zoek is naar een nieuwe medewerker met ervaring in de ruitersport.

Gevraagd wordt:
• Iemand in de leeftijdscategorie van 22 tot ongeveer 35 jaar
• Liefst een actieve ruitersportbeoefenaar
• Affiniteit met winkelverkoop
• Prettige persoonlijkheid met een flexibele instelling
• Om op afroep, ingeval van ziekte of vakantie in te kunnen vallen
• De bereidheid om ook in het weekend, vrijdagavond en/of zaterdag ingezet

te kunnen worden
• Liefst in het bezit van klein rijbewijs

Geboden wordt:
• Een professionele werkomgeving met kwaliteitsproducten en -diensten
• Een prettige collegiale werksfeer met fijne, deskundige collega's
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Personeelskorting bij aankoop van ruitersportartikelen uit onze zaak

Geïnteresseerd? Stuur dan uw reactie, voor 15 juli aanstaande,
per handgeschreven brief aan:

Ruitersport Sueters
p/a Tentendij k Z

7 2 5 5 LW Hengelo Gld.

t.a.v. mevrouw H.R. Sueters-Beumer

ruilerspi
SiiBlors
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.ASTINGSTELSEL VANAF 1 JANUARI 2001

(DEEL1)

Vanaf l januari 2001 heeft Ne-
derland een nieuw belastingstel-
sel. Het nieuwe stelsel is ge-
richt op een brede grondslag en
lagere tarieven.

De doelstellingen van het
nieuwe stelsel zijn:

- bevorderen van de werkgele-
genheid en versterking van de
economische structuur;

- verlaging van de belastingdruk
op arbeid;

- bevorderen van 'groene' duurza-
me economische ontwikkeling;

- een evenwichtige en rechtvaar-
dige belastingdruk;

- versterking van de belasting-
grondslag door verminderen en
wijzigen van aftrekposten;

- vereenvoudiging van het belas-
tingstelsel.

Inkomstenbelasting,
loonbelasting en
premie volksverzekeringen

Inkomstenbelasting is een belas-
ting op inkomen. Deze belasting
wordt in één bedrag geheven met
de premies volksverzekeringen.
Om te voorkomen dat één keer
per jaar een fors bedrag aan
inkomstenbelasting en premies
volksverzekeringen moet worden
betaald, zijn twee voorheffingen
ingevoerd. Dit zijn de loonheffing
en de dividendbelasting.

Deze voorheffingen worden ge-
heven op het moment dat het in-
komen wordt ontvangen. Als de
voorheffingen naar verwachting
niet voldoende zijn dan kan een
voorlopige aanslag worden opge-
legd.
Een voorlopige aanslag kan
meestal in meerdere termijnen
worden betaald.

Boxenstelsel

Met ingang van l januari 2001 is
het boxenstelsel ingevoerd. Dit
houdt in dat voor de inkomstenbe-
lasting er niet meer één zoals
voorheen, maar drie soorten be-
lastbare inkomens zijn.

Elk soort inkomen heeft een eigen
box met zijn eigen bij behorende
tarief:
Box 1: inkomen uit werk en wo-

ning (oplopend tot maximaal
52%);

Box 2: inkomen uit aanmerkelijk
belang (vast tarief 25%);

Box 3: inkomen uit sparen en be-
leggen (vast tarief 30% over
een vast rendement van 4%).

Als een inkomen in een box nega-
tief is, kan dat niet worden verre-
kend met een positief inkomen in
een andere box. Wel is binnen de-
zelfde box verrekening mogelijk
met een positief inkomen van vo-
rige of komende jaren.

Box l

Box l belast dus het inkomen uit
werk en woning. Dat wil zeggen
winst uit onderneming, loon uit
dienstbetrekking, resultaat uit
overige werkzaamheden, belaste
periodieke uitkeringen en inkom-
sten van de eigen woning.

De inkomstenbelasting in box l
wordt naar draagkracht geheven.
Hoe hoger het inkomen, hoe meer
belasting men betaalt. Er is een
aantal aftrekposten dat van het
inkomen kan worden afgetrok-
ken, zoals aftrekposten voor de
eigen woning (hypotheekrente),
aftrekposten voor kinderopvang
en lijfrentepremies. Daarnaast
zijn er aftrekposten die rekening

Raadsvergadering 26 juni jl.

Half afgebouwd huis

Dinsdagavond 26 juni vond een
opmerkelijke raadsvergadering
in Hengelo Gld. plaats. Iedereen
wist inmiddels, dat aan de Mid-
denweg 63, op de hoek met de
Zelhemseweg, een half afge-
bouwd huis staat.
B&W hebben eind 2000 de ei-
genaar, de heer Krowinkel, een
bouwstop opgelegd, omdat de
situering niet volgens plan was.
De garage met keuken en bij-
keuken verstoren de door de ge-
meente bedoelde fraaie entree
van 'de Oosterwijkse Vloed' en
diende dus afgebroken te wor-
den.

De heer Krowinkel was het hier-
mee niet eens en maakte bezwaar
tegen de bouwstop. De rechter in
Zutphen wees dit echter af. Een
verdere rechtsgang zou jaren

gaan duren en zou alle betrokke-
nen veel geld kosten en de buurt
frustreren, omdat de Middenweg
niet afgebouwd kon worden.

B&W legde de Raad na intensief
overleg met Krowinkel een com-
promis voor: Krowinkel zou een
ander perceel kopen aan de Mid-
denweg, waar een eerdere ge-
gadigde zich had teruggetrokken,
de gemeente zou de garage annex
keuken en bijkeuken afbreken en
Krowinkel zou dit half afgebouw-
de pand tegen een door de ge-
meente vastgestelde prijs verko-
pen.

De heer Waarlo van het CDA zei,
dat een meerderheid van zijn
fractie er niet mee akkoord ging.
WD-er Eijkelkamp betreurde de
gehele gang van zaken, maar

houden met persoonlijke omstan-
digheden zoals alimentatie, ziek-
tekosten en studiekosten.

Box l kent vier tariefschijven. In
de eerste en tweede schijf worden
belasting en premie volksverzeke-
ringen tegelijk geheven. In de
derde en vierde schijf bestaat de
heffing alleen uit belasting:

Ie schijf is totaal 32,35% over de
eerste ƒ 32.769
(Tarief 65+is 14,45%)

2e schijf is totaal 37,60% over
ƒ 32.769 tot ƒ 59.520
(Tarief 65+is 19,70%)

3e schijf is 42% over ƒ 59.520 tot
ƒ102.052

4e schijf is 52% over de rest
boven/102.052

Box 2

In box 2 worden de inkomsten uit
aanmerkelijk belang belast. Van
een aanmerkelijk belang is sprake
als u, eventueel samen met uw
partner, ten minste 5% van de
aandelen van een BV bezit. Voor-
beelden van inkomsten uit aan-
merkelijk belang zijn dividend uit
een eigen BV en winst die behaald
wordt met de verkoop van aande-
len van een eigen BV. Voor het in-
komen uit aanmerkelijk belang
geldt een vast tarief van 25%.

Vervolg

De volgende keer zullen wij de
heffing in box 3 behandelen.
Op de totale heffing uit box l, 2
en 3 komen nog verschillende
heffingskortingen in mindering.
Ook daar zullen wij de volgende
keer aandacht aan besteden.

Deze column werd verzorgd door
accountantskantoor Th J. Sloot BV

vond het voorstel zo gek nog niet.
Mevr. Haverkamp van de PvdA
zei dat de zaak geen schoonheids-
prijs verdiende, maar ging ak-
koord om verdere frustraties en
emoties te voorkomen. Het CDA
bleef tegen, waarna de heer Eijkel-
kamp wethouder Meurs CDA
vroeg, wat dit politiek betekende.
Antwoord van de heer Meurs
was, dat hij als verantwoordelijke
in deze zaak zou aftreden wan-
neer de meerderheid van de Raad
tegen het voorstel zou stemmen.

Na een korte schorsing van de
vergadering bleef de fractie van
de CDA tegen en stemden WD en
PvdA en de beide wethouders
voor het voorstel.

CDA-wethouder Meurs kan de
vierjarige raadsperiode afmaken.

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 woensdag 20 juni t/m maandag 25 juni

De politie vraagt uw aandacht
voor het volgende

Op donderdag 14 juni, omstreeks
19.00 uur, is er een wit busje in
de gemeente Hengelo Gld. onder
verdachte omstandigheden gesig-
naleerd; deze zou hier mogelijk
vaker rijden. Op de bus staat een
afbeelding van een hoofd met
bloeddruppels en daar omheen
een cirkel en een kruis.
De politie zou graag in contact
komen met de eventuele getuigen
die deze bus hebben zien rijden
en/ of weten wie zo'n bus in zijn
bezit heeft.
U kunt de politie bereiken via
telefoonnummer (0900) 8844.

Woensdag 20 juni

- Op de Rijksweg in Drempt
vond 's middags een aanrijding
plaats tussen een scooter en
een automobilist. De automobi-
list gaf, tijdens het afslaan,
richting aan en verleende geen
voorrang aan de naderende en
tegemoetkomende bromscooter.
Hierdoor ontstond er schade
aan de bromscooter en de per-
sonenauto.

Vrijdag 22 juni

- In Zelhem reed 's morgens een
automobilist vanuit een uitrit
de Halseweg op, zonder hierbij
eerst voorrang te verlenen aan
een naderende personenauto.
Hierdoor ontstond tussen bei-
de partijen een aanrijding met
schade aan de voertuigen.

Zondag 24 juni

- 's Nachts werd op de Kermis in
Keijenborg, door onbekende(n)
een verlichte reclamezuil com-
pleet vernield.
De politie zou graag in contact
komen met eventuele getuigen
en is te bereiken via telefoon-
nummer (0900) 8844.

Maandag 25 juni

- Bij de rotonde op de Kruisberg-
seweg te Zelhem ontstond
's middags een kop-staart bot-
sing tussen een shovel en een
personenauto.
Aan beide voertuigen ontstond
materiële schade.

- 's Avonds werd een verkeers-
controle gehouden in de ge-
meentes Hummelo & Keppel,
Hengelo en Zelhem. Hierbij zijn
de volgende overtredingen ge-
constateerd:
in Laag Keppel reed een motor-
rijder met twee kleine kinderen
zonder helm;
in Hengelo negeerde een auto-
mobilist een gesloten verkla-
ring en droeg geen gordel;
ook werd er een meerkleurige
personenauto, waarvan o.a. de
uitlaat teveel geluid produceer-
de, uit het verkeer genomen
voor een technisch onderzoek.

- In Velswijk reed een bromfiet-
ser zonder helm. Tevens werd
er een automobilist met een te
zwaar belaste aanhangwagen
van de weg gehaald.

Saskia Visscher.

(advertentie)

KOM DAT ZIEN!
Verbluffend mooie SHOWROOMMODELLEN w.o. prachtige
zitmeubelen, eetkamers en slaapkamers,
zowel klassiek als modern. Nu met specta-
culaire korting. Dus kom, kijk en profiteer!

V O O R W I E

WEHLSEWEG 4 KILDER -TEL.0314 6 8 3 0 4 1
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Prachtig zomerweer tijdens de Keijenborgse Kermis 2001
Uitslagen volksspelen maandag 25 juni

Pastoor Jacobs met links achter hem het oude koningspaar en rechts het nieuwe koningspaar

Zondagmiddag 24 juni was het zo ver: de jaarlijkse kermisoptocht in Keijenborg! Het was prachtig zomer-
weer en mede daardoor was er grote belangstelling voor de optocht. Door de wagenbouwers en de deelne-
mende kinderen was er weer hard gewerkt. De optocht was kleiner dan andere jaren door de MKZ-crisis
begin dit jaar; een aantal straten of buurten hadden daardoor geen mogelijkheid om een wagen te bouwen.
Dit alles deed aan de kwaliteit van de deelnemers geen afbreuk. Vooral de originele ideeën en creativiteit
van de deelnemers zorgden voor prachtige wagens, wagentjes en fietsen. Burgemeester Van Beeck Calkoen
benoemde de MKZ-crisis in zijn openingswoord: 'Ondanks het MKZ-gebeuren toch prettig, dat dit feest door-
gang kan vinden.'

Uitslagen kermisoptocht zondag 24 juni

Handboogschieten jeugd:

1. André Padberg
2. Torn Ankersmid
3. Nico Reulink

Handboogschieten dames:

1. Miriam Bulten
2. Silvie Bergervoet
3. Anita Mullink

Handboogschieten heren:

1. Henk Besselink
2. Martin Verhoeven
3. JanTeunissen

Darts:

1. Willem Eijkelkamp
2. Desley Seesing
3. Marieke Schiphorst

Nicole Seesing

Bolero:

l.TrudieTankink
2. Maikel Bergervoet
3. Theo Stapelbroek

Jeugd vogelschieten:

kop: Renske v.d. Woerdt
r. vleugel: Sander Stapelbroek
1. vleugel: LUC Hermus
staart: L. Hermus
romp: Paul Lurvink (jeugdkoning)

Vogelknuppelen:

kop: Anita Buunk
r. vleugel: Ria Janssen
1. vleugel: Trees Beuwer
staart: Dinie Huis in 't Veld
romp (door loting):
Antoinette Verhoeven

Vogelschieten:

kop: Jonny Scholten
r. vleugel: Marcel Melgers
1. vleugel: Joop Stapelbroek
staart: Jonny Bourgondiën;
romp (door loting):
Jan Zwiekhorst (nieuwe koning)

De romp is verloot, omdat het na
ongeveer 600 schoten niet gelukt
was om de vogel er af te schieten.
Pastoor Jacobs verrichtte de lo-
ting.

Uit ongeveer 200 schutters werd
Jan Zwiekhorst uit Velswijk de
nieuwe koning van 2001. Bij de
dames werd Antoinette Verhoe-
ven door loting de winnares van
het vogelknuppelen.

Mede dankzij het prachtige zo-
merweer en de perfecte organisa-
tie van schutterij 'St Jan' en de
hulp van de vrijwilligers, was de
kermis van 2001, weer een ker-
mis waar velen voldaan op terug
kunnen kijken.

Fietsen:

1. Ingewikkelde mummie
2. Bep op de step
3. Barbie-bakfiets

Groepen:

1. Miss recycle
2. Koninklijke taart
3. Willem Alexander en Maxima

op werkbezoek in Keijenborg

Kleine wagens:

1. De drie musketiers
2. Wipneus en Pim
3. De twee bruggenbouwers

Grote wagens:

Gehuurd:
l.Reis tegen de klok (Pastoor

Thuisstraat)
2. Kalayaan- Vrijheid (St. Jan-

straat)
Zelfgebouwd:
1. Allo Allo (Hengelosestraat)
2. De Flintstones (Geltinkweg)
3. Bierbommetjes (Ottenkampweg)
4. Pipi in Taka-Tuka-land (Poels-

weg)
5. Van 'n kolde kermus thuus

kommen (Um de Lindebome)
6. Flippie clowns (de meiden van

groep 5)

De originaliteitsprijs was voor de
Flinstones (Geltinkweg)

Na de optocht werden in de bin-
nentuin van 'Maria Postel' door
de voorzitter van de federatie van
Gelderse Schuttersgilden 'St. Hu-

bertus' een drietal leden van het
Gilde gehuldigd voor 25 jaar
trouw lidmaatschap. Aan Marcel
Berendsen, al 27 jaar lid en Ar-
thur Rondeel, 25 jaar lid, werd
een zilveren strikmedaille van de
federatie opgespeld en een oor-
konde uitgereikt. Helaas kon
Robert Sueters, ook al 27 jaar
lid, niet aanwezig zijn om de ver-
sierselen in ontvangst te nemen.
Daarna was er een vaandelhulde
door Schuttersgilde 'St Jan' en
Harmonie 'St Jan' uit Keijenborg
en het Schuttersgilde 'St Antoni-
us' uit Lengel. De vaandelhulde
was erg mooi om te zien. Aanslui-
tend was er een prachtig optre-
den van de marching/showband
'ATM' uit Amsterdam.
Na afloop was het tijd voor de
'Erewijn' in de recreatiezaal van
Zorgcentrum 'Maria Postel'. Tij-
dens deze bijeenkomst werden de
volgende leden tot 'erelid' gehul-
digd, in verband met het bereiken
van het 50-jarig lidmaatschap
van het Schuttersgilde: de heren
Theo Diesvelt, Carel Kok en Joop
Geurts. Ze kregen een medaille
opgespeld door burgemeester Van
Beeck Calkoen.
Ook werd de schildtekst van de
koning 2000 aan de koningsket-
ting bevestigd. René Mullink me-
moreerde in zijn tekst aan het
millennium. 'Een schot, een knal,
een hoop geschreeuw, toen was
ik de eerste koning van de eeuw'.
Tevens werd Arthur Rondeel ook
namens het Schuttersgilde 'St.
Jan' gehuldigd; de burgemeester
spelde hem de bijbehorende me-
daille op.

Winnaar van de grote wagens (zelfgebouwd): 'Allo Allo'

Schuttersgilde 'St. Jan' Keijenborg
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Met de 'Echte Bakkers9 op vakantie 'De pluktuin9 van Groot Roessink

De vakantieperiode breekt weer
aan. De 'Echte Bakkers' spelen
daarop in door het assortiment
vakantiebroodjes voor het voet-
licht te brengen.

Vanaf l juli besteden alle 'Echte
Bakkers' in hun winkels extra
aandacht aan het assortiment
Mediterrane broodjes.

Mediterrane heerlijkheden

Voorafgaand aan de introductie
van deze thema-actie zijn de
'Echte Bakkers' alweer volop
bezig geweest met proefbakken
om de ciabatta's, stokbroden, pa-
nini, pane di rondo, focacia en an-
dere mediterrane specialiteiten

hun heerlijke smaak en de juiste
korsteigenschappen mee te geven.

Het 'Echte Bakkersgilde'

Vanaf l juli kunt u bij 'Echte Bak-
ker' Hekkelman terecht voor een
uitgebreid vakantieassortiment.
In Nederland zijn ± driehonderd
ambachtelijke bakkers toegelaten
tot het 'Echte Bakkersgilde'. Deze
'Echte Bakkers' wisselen onder-
ling vakkennis en recepturen uit.
Alleen een 'Echte Bakker' mag
het gele logo voeren, omdat hij
voldoet aan de hoogste kwali-
teitseisen. Niet alleen op gebied
van brood en banket, maar ook
op gebied van bediening, hygiëne
en presentatie.

Opbrengst collecte

'Maag Lever Darm Stichting9

In de 'Maag Lever Darm Week'
van 17 t/m 23 juni 2001 vond de
collecte plaats van de 'Maag
Lever Darm Stichting'. De op-
brengst in Hengelo Gld. bedroeg
ƒ3.116,70.
De 'Maag Lever Darm Week' staat
in het teken van de lever. De le-
ver is een complex en uiterst be-
langrijk orgaan in ons lichaam,
die ervoor zorgt dat honderden
verschillende processen tijdens de
spijsvertering goed gaan. Toch
kan een leverziekte iedereen tref-
fen. Een levertransplantatie is
soms de enige levensreddende in-
greep. De 'Maag Lever Darm

Stichting' zoekt naar nieuwe be-
handelingen en medicijnen om pa-
tiënten met een leverziekte te
kunnen helpen. Zonder lever is er
immers geen leven. Uw hulp is
daarbij onmisbaar.

Hebt u de collectant gemist, dan
kunt u uw bijdrage storten op
giro 2737 ten name van 'Maag
Lever Darm Stichting' te Nieuwe-
gein.
Voor vragen over de spijsverte-
ring kunt u onze Infolijn bellen:
(0900) 20 25 625 (22 cent per mi-
nuut) op werkdagen van 14.00
tot 17.00 uur.

Motor Avondtweedaagse 5 en 6 juli

De toerafdeling van de 'Vars-
seveldse Motor- en Autoclub' or-
ganiseert al ruim tien jaar diver-
se evenementen voor elk type mo-
torrijder. Daarbij hoort natuurlijk
ook de jaarlijkse Motor Avond-
tweedaagse, welke traditioneel in
begin juli gehouden wordt.
Dit jaar kan men voor een paar
leuke toertochten van ongeveer
honderd kilometer terecht op don-
derdag 5 en vrijdag 6 juli a.s.
Er kan gestart worden tussen
18.00 en 19.30 uur vanaf het
'VAMAC Motohome', Gesink-
kampstraat 23, industrieterrein
in Varsseveld.

De rit van vrijdag gaat groten-
deels door Duitsland, dus pas-

poort, groene kaart en wat DM
meenemen.
Deze ritten tellen mee voor de
KNMV (Koninklijke Nederlandse
Motorrijders vereniging) en de
LOOT toercompetitie.
Het inschrijfgeld bedraagt slechts
ƒ 12,50 per rijder; dit is inclusief
de routebeschrijving, uiteraard
voorzien van km-standen, een
consumptie op beide avonden
(trouwens één avond rijden mag
ook) en een leuke herinnering. De
passagier is gratis.

Wil je nog meer info over deze
Motor Avondtweedaagse, bel dan
even (0315) 241422 (Menno) of
(0315) 243134 (Lia) of kijk op
de internetsite: www.vamac.nl.

Optreden boerenkapel de 'Bloas-

köppe' en dansgroep 'Old Hengel'

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!
U kunt stoeltjes meenemen.
Bij slecht weer vindt het optreden
plaats in zaal 'Langeler'.

Aan de Vordenseweg 84 te Hen-
gelo Gld. is het al enige jaren mo-
gelijk om dag en nacht boeketten
te halen en te betalen, zonder dat
er iemand is om u te helpen. Je
zoekt maar uit, doet het verschul-
digde bedrag in een daarvoor be-
stemde bus en 'Klaar is Kees'.
De firma Groot Roessink heeft
zich inmiddels uitgebreid en over-
dag van maandag t/m donderdag
en zaterdag van 8.00 tot 18.00
uur en vrijdag van 8.00 tot 21.00
uur wordt u vakkundig en snel
geholpen bij het uitzoeken van

uw bloemen en planten.
Daarnaast heeft de firma Groot
Roessink er dit jaar een noviteit
bij: 'de pluktuin'. Deze tuin heeft
dezelfde openingstijden als de
winkel. U kunt daar zelf uw boe-
ket samenstellen. Al lopend door
de tuin ziet u de bloemen, die u
zelf het meest aanspreken, maakt
er een bosje van en bij de kassa
wordt gekeken hoeveel u er hebt
geplukt en dan kan worden afge-
rekend. Vaak kunt u dan voor een
gering bedrag een leuke bos sa-
menstellen.

Wanneer u nog niet zo goed weet
hoe u een bos moet binden, dan
kunt u dat voor ƒ 2,50 laten doen
door vakkundig personeel. Bij
deze manier van bloemen kopen,
ziet u ook nog eens andere moge-
lijkheden en kunt u geheel naar
eigen inzicht boeketten samen-
stellen. De firma Groot Roessink
heeft vorig jaar de bestaande
pluktuin aangelegd en is van plan
om volgend jaar de pluktuin uit te
breiden. Een leukx initiatief, dat
vast en zeker zal aanslaan bij de
klanten.

Voor een onbezorgde vakantie hebt u heel

weinig nodig. In het RaboTotaalPakket vindt

u namelijk bijna alles voor een zorgeloze va-

kantie. Bijvoorbeeld een Rabocard en 25%

korting op de premie van een doorlopende

reisverzekering. Via de Vakantie Bestellijn

kunt u met één telefoontje buitenlands geld

bestellen en een reisverzekering afsluiten.

Hiervoor belt u 0800 -0718 (gratis) of vul

onderstaande bon in en lever deze in bij de

Rabobank.

Onbezorgd op

vakantie met

de Rabobank.

Alleen wanneer wij uw bestelling minimaal drie werkdagen voor de afhaaldatum hebben ontvangen

kunnen wij garanderen dat uw bestelling tijdig klaarligt op het door u aangegeven kantoor.

Voorkom teleurstelling en bestel op tijd!

Gewenste valuta:

Land:

Land:

Land:..

American Express Travellercheques:

Land:

Land:..

Bestelling buitenlands geld

Bedrag:.

Bedrag:.

Bedrag:.

Bedrag:

Bedrag:

Vertrekdatum:

Afhaaldatum: , bij kantoor :

O Vorden O Hengelo O Steenderen O Wichmond O Baak O Keijenborg

Naam:

Adres:

Postcode-Woonplaats:

Telefoon:

Rekeningnummer:

Voorletters:.

Sluit een doorlopende reisverzekering af. Hiermee bent u het hele jaar perfect verzekerd
O Neem contact met mij op over tarieven en voorwaarden.

Rabobank
Graafschap-West
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S P K I N T Moderne slaapkamer in blank beuken
of trendy kersen. Bedset als afgebeeld in beuken
normaal vanal ƒ 2.495,-

nu vanaf
n voo

Buigzame binnenveringmatras
A V I G N O N met verstelbare AU P ING
spiraalbodem K2-HV (80x200*) als set
normaal ƒ l . l -óo,

S P AC E Design-linnenkast met vouw-
deuren. De legplanken, roede en ruime
binnenlade worden standaard mee-
geleverd. 4-deu|sjk^t,:B181* H222 D60,
normaal ƒ l, 39S

nü vóór

995,*

ƒ 995.-

Gratis thuis bezorgd, zelf monteren.

Prijs excl. pootset. Meerprijs met Automat

verstelling ƒ 170.- [€ 77,14], Meerprijs met
Automat E-verstelling ƒ 470,- [€ 213,27].

S T A P E L S V O O R D E E L

I N M A T R A S S E N !

SETPRIJS!

D K E A M S Moderne boxspring met rechte hoofd-
en voetborden, gestoffeerd in Living Colors by Jan
des Bouvrie. Boxspring, bestaande uit 2 onderbak-
ken (80x200*) met poten en wielen, 1-delig hoofd-
bord en twee voetborden normaal vanaf ƒ 2.635,-

nü vanaf >B| l ,995, ~

Soepele latexmatras V I E N N A met
schoudercomfortzones en elastische tijk,
in combinatie met verstelbare
lattenbodem RA,§J§;|80x200*) als set van
ƒ 1.820,-

nü voor

Prijs excl. pootset

M O N T R E U X Tocketveringmatras,
bekleed in een elastische katoenen f rotte.
Met schoudercomfortzones, in soepel of
medium ligcoj^fg]rj<: Normaal

vanaf ƒ 745,- \f ff\F

nü vanaf 595,-

L E D I K A N T E N M E T
D R O O M K O R T I N G E N

f995.-

O N G E L O O F L I J K S U P E R
D E L U X E C O M B I N A T I E

F R I S C O Ledikant met achterwand en 2 nacht-
kastjes in wit gelakt. Bedset normaal vanaf ƒ 2.695,-

Bovenmatras L U Z E R N met kern van
kwaliteits-polyether SG40 soft, afgewerkt
met luxe katoenen damast in dwarsstik-
sel. Normaal

nü vanqi ƒ I95y~

*In alle gangbare maten leverbaar.

1.995,-

B O R D E A U X boxspringcombinatie
bestaande uit een onderbak en een
binnenveringmatras met een dikte van
19 cm, beiden afgewerkt in een luxe
damast. Afme|i!|gi|xgDO*. Als set

nü vanaf ƒ 595 ,-
Hoofdeindpaneel en verlichting tegen meerprijs
leverbaar. "In alle gangbare maten leverbaar.

A N A T O M4C Hoofdfcv!
cpmfoftabele neksteunu
d$t kussen ƒ 79,- per stuk

SHOWROOMMODELLEN NU
MET EXTRA VEEL KORTING!

morgana
•--•-• .-^x ^̂ ^̂  f' i 'v fi «"ut.- 'x-y^ix-ï^y*-

fff,- * E R K E N D

LUBBERS
Doetinchem, Woonboulevard,
0314-392058
Hengelo (Gld), Raadhuisstraat 45,
0575-464600


