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DE RECLAME
UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

e-mail: drukkerijuiterweerd(a)planet.nl

.o.f.

Verschijnt in:

Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

25 /aar Broderie

Wichmond

Ke/'/enborgse

Motorc/i/b '95

V.V.V. Hengelo Gld.

12 vrijwilligsters (Alie, Coby, Dicky, Genie, Gerke, Hanny, Hermien, Ineke, Jo, Letta, Maria en Trees).

2 vrijwilligsters (Elly, Wilma) zijn niet aanwezig.

Het V.V.V. Hengelo Gld. kan gere-

kend worden tot een van de vele

vrijwilligersorganisaties.

De gehele organisatie, (zowel be-

stuur als balie-medewerksters)

wordt door vrijwilligers geleid.

De V.V.V. Hengelo Gld. is begon-

nen met een paar folders op de

toonbank bij bakkerij Kreunen,

later als folderpost in de winkel

van drogisterij Lenselink.

In juni 1993 werd de V.V.V. ge-

huisvest aan de Raadhuisstraat

in een eigen gebouwtje, waar da-

gelijks, van maandag t/m zater-

dag vier medewerksters aanwe-

zig zijn. De meest uiteenlopende

vragen worden er gesteld door in-

woners van Hengelo Gld. en door

vakantiegangers natuurlijk. Het

publiek kan er terecht voor V.V.V.-

bonnen, die in heel Nederland be-

steed kunnen worden, strippen-

kaarten, telefoonkaarten, fiets-en

wandelroutes, autokaarten, en-

treekaarten voor plaatselijke eve-

nementen en souvenirs. Ook kan

men er terecht voor vakantieboe-

kingen in Nederland. Enkele me-

dewerksters zijn bezig met het

opzetten van een web-site, zodat

ook via internet inlichtingen kun-

nen worden ingewonnen.

Het enthousiasme van de vrijwil-

ligsters mag ook blijken uit het

feit, dat ze geheel op eigen initia-

tief een informatiegidsje over

Hengelo Gld. hebben samenge-

steld: een goed verzorgde gids

met informatie over alles wat

een toerist wil weten: historie,

bezienswaardigheden, adressen

van restaurants, campings, ho-

tels, maar wat misschien nog veel

belangrijker is: de adressen en te-

lefoonnummers van artsen en-

tandartsen en ook waar je een

pinautomaat kunt vinden! De fo-

to's in de gids tonen veel mooie

plekjes in en rond Hengelo. Er zit

een kaartje in van de omgeving

en twee prachtige fietsroutes. Er

zijn momenteel 14 vrijwilligsters

werkzaam bij de WV. Om de

klanten goed te kunnen blijven

helpen, heeft ook de WV Henge-

lo Gld. behoefte aan een uitbrei-

ding van het aantal vrijwilligers,

zodat de service aan de klanten

kan blijven wat die tot nu toe is:

perfect!

Het VW-kantoor is iedere dag

(behalve op zondag) geopend van

10.00 tot 16.00 uur en 's winters

van 10.00 tot 12.30 uur.

Vier leden 'Concordia' geslaagd

Muziekexamens door KNF

Zaterdag, 23 en 30 juli werden er

in de Openbare Basisschool 'Ro-

zengaardsweide' weer de jaarlijk-

se muziekexamens gehouden, ge-

organiseerd door de KNF met me-

dewerking van de Kon. Harmonie

'Concordia'.

Op 23 juni waren er 7 examinato-

ren en 103 kandidaten en op 30

juni 8 examinatoren en 130 kan-

didaten. Doordat deze examens al

vele jaren in Hengelo Gld. worden

georganiseerd, verliep het geheel

zo goed als vlekkeloos.

Om extra inspeelruimtes te creë-

ren stonden er voor de school

enige werkketen, waar de kandi-

daten vóór hun examen konden

inspelen.

Van 'Concordia' deden ook vier

leden A-examen t.w. Raïza Kei,

Nando Burghart, Sven Tabor en

André Oldenhave.

Alle vier zijn hiervoor geslaagd.

Gefeliciteerd!

Senioren

bezoeken

parfnergemeenfen

2 advertentie

Kermis 2001

in Hengelo Gld.

Schildersbedrijf Derksen

Tijdens de Open Bedrijven Dag

te Hengelo Gld. op 16 juni ston-

den ook de deuren van schil-

dersbedrijf Derksen open om

aan het publiek te laten zien

wat men in huis had. Bert Derk-

sen toonde toen ook met veel

trots de nieuwe spuitinrichting

voor waterverdunbare verven.

Een ruimte, waar met moderne

inzichten rekening wordt gehou-

den met het milieu. Er is één

luchttoevoerinstallatie voor het

verwarmen van de spuiterij en de

droogruimte.Verder is er een kop-

peling in de spuiterij ten behoeve

van warmt eter ugwinning. Door-

dat watergedragen lakken minde-

re schadelijke stoffen bevatten,

hoeft de circulerende lucht maar
voor 20% ververst te worden.
Binnen de snuit minilp ir nry Jinil
systeem aangebracht, zodat de te
spuiten deuren op een snelle ma-

nier bewerkt kunnen worden. Het

is zelfs mogelijk om 's morgens

een hoeveelheid deuren te bren-
gen en die 's middags weer op te

halen. Binnen de spuitruimte is

een groot filter aangebracht,

zodat ook de werkers in de spui-

terij optimaal worden beschermd.

Een uniek systeem, waar schil-

dersbedrijf Derksen trots op kan

zijn. Derksen houdt zich echter

niet alleen bezig met het schil-

ders-en spuitwerk, maar blijft ook

met de ICT-technieken geheel bij

de tijd. Bert laat enthousiast zien

hoe hij voor de offerte bij het

schilderen van een woning eerst

een foto van het betreffende pand

maakt en met een speciaal kleu-

renprogramma dit huis alle kleu-

ren kan geven. Zo kan hij de

klant bij voorbaat laten zien hoe

het resultaat wordt in een bepaal-

de kleurstelling.

Ook kan men er volgens de oude

technieken glas in lood ramen

laten vervaardigen of herstellen.
Eventueel kunnen deze ramen

Fracïïtige resultaten zijn te zien
bij de toegangsdeur tot zijn be-

drijf en bij zijn kantoor binnen het

bedrijf. Derksen, niet zomaar een

schilder, maar iemand, die een

brede belangstellling heeft voor

alles wat te maken heeft met het

verfraaiien van woningen.

V,.

,

Bert Derki hoe de nieuwe spuitinrichting werkt



KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

«KERKDIENSTEN
Remigiuskerk

- Zondag 15 juli, 10.00 uur, ds. A.B. Elbert

Goede Herder Kapel

- Zondag 15 juli, 10.15 uur,

ds. J. Weernekers, Varsseveld

Verzorgingscentrum 'De Bleijke'

- Geen dienst.

Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.

- Geen dienst.

R.K. Kerk Hengelo Gld.

- Donderdag 12 juli, 19.00 uur,

Eucharistieviering (pastorie)

- Zaterdag 14 juli, 19.00 uur,

Woord- en Communieviering

- Zondag 15 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

A/PG 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 13 juli - Zondag 15 juli:

dr. v/d Beek, tel. 06-53738359, Praktijk Eyck

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 16 juli, dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262

- Dinsdag 17 juli, dr. Koning, tel. (0575) 461266

- Woensdag 18 juli, dr. v/d Beek, tel. 06-53738359
- Donderdag 19 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) 461010.

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie

"Jentha"

- Voor afspraken tel. (0575)464440,

Beatrixlaan4, Hengelo Gld.

Koldeweiweg 2, Keijenborg

Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie,

kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie,

reïntergratie en medische fitness

"Janssen van Dijke"

- Tel. (0575)463064, Kastanjeln 2a, Hengelo Gld.

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

Verloskundigen:

Gemeente Hengelo Gld:

- Maatschap mevr. Klein, mevr. Geugies &

mevr. Peulers, tel. (0314) 330589,

b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. (0314) 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.

ü ALGEMEEN
Alarmnummer Brandweer, Ambulance, Politie

- Alarmnummer 112 (alleen voor noodgevallen)

Politiebureau Hengelo Gld.

- maandag van 9.00 tot 12.00 uur geopend
- overige dagen kan het bureau alleen op

afspraak worden bezocht voor overleg met een

politieagent.

Deze afspraak kan gemaakt via tel. 0900-8844

(bureau Zelhem) of via de intercom (voorgevel)

van het bureau Hengelo

- Telefoonnummer 0900-8844

De Graafschap Dierenartsen

- A.R.J. van Ingen, H.J. Ormel en H.G. Salomons

- Kampstraat 2, 7255 XC Hengelo Gld.

tel. (0575) 461420 (ook voor spoedgevallen)

u wordt altijd doorverbonden naar de dienst-

doende dierenarts.

Spreekuren gezelschapsdieren:

- maandag t/m vrijdag 13.30-14.00 uur

- maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en

op afspraak

Paardenspreekuur:

- maandag 19.00 - 20.00 uur en op afspraak

Dierenapotheek:

- maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur

- zaterdag 08.30 - 12.00 uur

Uitvaartverzorging Eppink & Ruiterkamp

- tel: (0575) 452020 dag en nacht bereikbaar.

«HULPDIENSTEN
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

Contactpersonen Hengelo:

- Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439

- Mw. B. Schuerink, tel. (0575) 46 1828.

Contactpersonen Keijenborg:

- Mw. A. Hakvoort, tel. (0575) 4623 17

- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627

Bezoek- en Oppas Service voor Ouderen

(B.O.S.O.) V.T.Z. Vrijwillige Terminale Zorg

Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439

Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. (0575) 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)

M DIVERSEN
Pedicure
- L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515

- H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg,

tel. (0575)463435

- M. Lukassen,

tel. (0575) 461457 (maandagmorgen)

- Ina Wuestman, Vierakker, tel. (0575) 527246

- Lies-Erne Rutjes, Steenderen tel. 06-51318583

- Yvonne Roelofs, Wichmond, tel. (0575) 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 uuren 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.

Te Koop,

Gevraagd,

Aangeboden,

en andere

'kleintjes'

Verlies gewicht in centimeters

met behoud van energie.

Dat kan met Herbalife!

Bel voor informatie:

Annie Haaring,

tel. (0575) 467381

Te koop: Spartamet

Ruurloseweg 41

Tel. (0575)461351

'de Reclame9

op vakantie!

In verband met de zomervakantie zal 'de Reclame'

twee weken niet verschijnen.

Dit zijn de nummers 32 (dinsdag 7 augustus) en

33 (dinsdag 14 augustus).

Nummer 34 komt weer bij u in de bus.

Met vriendelijke groet,

de redactie.

Op7juli2001 zijnwij

Karet van Leijden
en

Jantje van Leijden-Hols

40 jaar getrouwd.

Wie ons hiermee wil feliciteren is van harte welkom

op vrijdag 13 juli a.s. vanaf 20.00 uur in

'De Haverkamp', Vierblokkenweg 3

Vierblokkenweg 3, 7255 MZ Hengelo Gld.

Te koop: boerenkoolplanten

Heuskes, Wuusweg 2,

Toldijk. Tel. (0575)461259

Schilder biedt zich aan!

Binnen- en buitenwerk.

Gratis advies. Tel. 06-18663209

U kunt uw persberichten en/of

advertenties ook emailen naar:

drukkerijuiterweerd@planet.nl

Inleveren

advertenties

en

persberichten:

Om uw advertenties en

persberichten met nog meer

zorg te kunnen plaatsen,

zijn de inlevertijden aange-

past:

• woensdagavond

tot 19.00 uur

• donderdagochtend

tot 9.00 uur en in overleg

tot 11.00 uur.

1951 2001

Op vrijdag 13 juli hopen wij ons

50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Der/c en Aartje Regel i nk

Wilt u ons hiermee feliciteren dan bent u

van harte welkom van 15.30 tot 17.30 uur in

party-restaurant 'De Smid', Kerkstraat 11 te Keijenborg

Sterreweg1a,7255BJ HengeloGId.



Geslaagd Broderie Rozengaardsweide gezellig druk
Op 26 juni jl. zijn de volgende

leden van de Christelijke muziek-

vereniging 'Crescendo' uit Henge-

lo geslaagd voor het interne exa-
men A: Elke Denkers, alt-saxo-

foon en Renate Jolink, klarinet.

Bibliotheeknieuws
In de Openbare Bibliotheek Hen-

gelo Gld. is vanaf 6 juli de ten-

toonstelling 'Ijsberen en andere
draaikonten' te bezichtigen.

De expositie bestaat uit tien ori-

ginele illustraties uit het boek
'Ijsberen en andere draaikonten
in de dierentuin'.

De prachtige aquarellen zijn ge-

maakt door Alex de Wolf. Het
boek, dat door Ditte Merle is ge-
schreven, staat boordevol infor-

matie en leuke wetenswaardighe-

den over dierentuinen, het ont-
staan ervan, de voeding, het ge-

drag, de voortplanting en het ver-
voer van dieren.

Bij deze illustraties hangen kijk-

wijzers. Daarop staan korte stuk-

jes om voor te lezen met vragen
en opdrachten.

De tentoonstelling is geschikt

voor alle kinderen van de basis-

school. De opdrachten zijn gericht
op de groepen 4 en 5.

Voor ouders en kinderen is het

ook de moeite waard om het boek
te lezen en te bekijken, de ten-

toonstelling te bezoeken en sa-
men de opdrachten te maken.

mmmmmmmmmm

Avondfietsvierdaagse in de Velswijk
Biljartvereniging 'De Velswijk'
houdt vanaf maandag 16 juli tot

en met vrijdag 20 juli de jaarlijk-
se avondfietsvierdaagse. Er zijn

voor iedere avond verschillende
routes uitgezet tussen de 20 en
25 kilometer.

De routes kunnen op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag ge-
fietst worden; de woensdag is een
inhaalavond.

Gestart wordt er bij Café 'Evers',

Keijenborgseweg 27 te Velswijk,
tussen 18.00 en 19.00 uur. In-

schrijving op maandag en dins-
dag.

De slotavond (vrijdag) wordt op-

gevrolijkt door het muzikale trio
'De Dringborg Boys'.

Voor meer informatie:
tel.(0314)641392.

Demonstratie Hondenvereniging 'de

Noordink' en 'ponyclub Hengelo Gld.'

Op woensdag 18 juli a.s. organi-
seert de hondenvereniging 'de

Noordink' en 'ponyclub Hengelo
Gld.' in samenwerking met de
VW een demonstratie. Dit evene-

ment vindt plaats op het terrein
van de ponyclub aan de Bannink-
straat (achter garage Wassink).

De demonstratie begint voor de

ponyclub om 19.30 uur en de hon-
denvereniging laat haar sportieve

prestaties om 20.30 uur zien.
De hondenvereniging demon-

streert o.a. appèl en pak- en bijt-

werk. De ponyclub laat een
springconcours, een pas-de-deux

en een carrousel zien. Het onder-

deel dat de ponyclub laat zien, is
leuk voor kinderen. Er wordt des-
kundig commentaar gegeven.

Op het terrein van de ponyclub is

voldoende parkeergelegenheid en

de kantine is open voor een
drankje.

Kom dus allemaal kijken op 18

juli!

Woensdagmiddag was het een ge-
zellige drukte op het schoolplein

van de O.B.S. 'Rozengaardswei-

de'. Om het speelplein van de

kleuters nog gezelliger te maken,
wilden het team en de O.R. graag
een paar speeltoestellen aan-

schaffen. De opbrengst van de
braderie zou hiervoor worden ge-
bruikt.

Iedereen van 'Rozengaardswei-
de', van jong tot oud, heeft zich
hiervoor ingespannen. En natuur-

lijk zonder hulp van de ouders

was dit niet te realiseren ge-
weest.

Er was van alles te doen: flippe-

ren, sjoelen, spiegelspel, verkoop

van eigengemaakte spulletjes,

een bloemenkraam, enveloppen
trekken, grabbelen, ballonfiguren

en niet te vergeten de rommei-

kraam. Voor eten en drinken
waren er ook kramen. Verder

werd het Rad van Avontuur ge-
speeld en een grote verloting ge-

houden. Een extra attractie was

de motor met zijspan van een
vader, waarmee kinderen (en vol-

wassenen) een rondje mochten
meerijden. Doordat de weersvoor-

spelling dit keer niet uitkwam en
het dus de hele middag aange-

naam weer was, bleef het gezellig
druk.

Na afloop waren O.R. en team

dan ook meer dan tevreden. De
opbrengst van de braderie be-
droeg ruim f. 3000,-.

Kruidentuin ' 't Zunnehöfken9 presenteert

'Kruudmoes- en Boekweitpannenkoekjes'
Vele bezoekers hebben het al ge-
proefd: Kruudmoes of boekweit-
pannenkoekjes met stroop of met
gebakken appel met brume suiker
en kaneel.
Tijdens de open morgens presen-
teert de werkgroep een hapje uit
Grootmoeders tijd.
De kruidentuin wordt veel be-

zocht en is een openbare kruiden-

tuin. U kunt hier tijdens uw fiets-

of autotochtje even heerlijk neer
strijken om door de tuin te wan-
delen of er even uit te rusten op
een van de banken. De tuin is te-
vens rolstoel-toegankelijk, er zijn

verharde tuinpaden.
Tijdens de open morgen op 12 juli
tussen 10.00 en 11.30 uur is de
werkgroep aanwezig; zij biedt u

25 jaar Braderie Wichmond

Net als andere jaren organiseert
de biljartvereniging 'Krijt op Tijd

weer een braderie, en wel op za-
terdag 4 augustus van 12.00 uur

tot 21.00 uur en op zondag 5 au-
gustus van 12.00 tot 18.00 uur.
De braderie zal plaatsvinden in

de Dorpsstraat en de Hackforter-
weg. 25 Jaar geleden werd het
startsein gegeven voor de eerste

braderie, daarom wordt er dit

jaar door de biljartvereniging een
extra mooie en grote braderie ge-
organiseerd. Er is een verloting

met als hoofdprijzen een ballon-
vaart voor zeven personen en een

reischeque van ƒ 250,--.
Bovendien zullen er vele kramen

en vermakelijkheden zijn. Voor
de kinderen zijn er diverse activi-
teiten; een springkussen, een

draaimolen, een treintje en een

dan informatie over de meer dan

150 aanwezige kruidachtige plan-
ten, oude landbouwgewassen,
fruitbomen, bijbelse en bij- en
vlindervnenaenjKe pianien. na-
tuurlijk krijgt ook u dan iets te

proeven.
De tuin is te vinden aan de Pier-
sonstraat naast het NPB-gebouw

en nabij de Rabobank.

grabbelton. De kinderen kunnen
geschminkt worden en meedoen

aan verschillende spelletjes.
Er is ook gelegenheid om wat te

eten en te drinken, er is o.a. een
viskraam, een poffertjes/wafel-

kraam, een bakker met vers

gebak en koeken en een patat-

kraam.
Bij vragen kunt u contact opne-
men met tel. (0575)441285.

E.H.B.O. vereniging Steenderen WV-agenda Hengelo Gld.

Ook in het seizoen 2000/2001

heeft onze vereniging een cursus
E.H.B.O. plus reanimatie en ver-
bandleer georganiseerd onder lei-

ding van mevr. Joke Eekelder uit
Halle en dokter A. Minjon uit

Warnsveld.
Op 11 april en 21 juni zijn er exa-
mens afgenomen. Alle cursisten

zijn geslaagd, nl. mej. S. ten Hen-
nepe - Toldijk, de heer J. Heijtink
- Baak, mevr. A. Memelink-van

Beek - Toldijk, de heer H. On-
stenk - Steenderen, de heer M.

Roelofsen - Angerlo, de heer G.
Rijks - Groenlo, de heer P. Kap-
peijne v.d. Coppello - Baak, mevr.
W. Schooltink-Gerritsen - Olbur-

gen, de heer H. Wassink - Halle
en mevr. M. Koch uit Doetinchem.

De diploma-uitreiking heeft al

plaats gehad; dit heeft onze wet-
houder, de heer B. van Rooij, ge-

daan.

Wij zijn blij met weer enkele men-
sen die kunnen helpen wanneer

dit nodig mocht zijn.

Woensdag 11 juli:
- 'Stratenmotorraces'

Voor veteraanmotoren, start en

finish bij 'de Welkoop', prijsuit-
reiking bij café 'Wolbrink'
om 21.30 uur. Centrum

Hengelo Gld., Spalstraat 37.
Aanvang 19.00 uur.

Info. (0575)462771.
- 'Kermismarkt'

Paarden- en warenmarkt
Centrum Hengelo Gld., Spal-

straat 37. Aanvang 8.30 uur.
- 'Paardenkeuring

NRPS en Haflingers' de Hiet-

maat, Zelhemseweg
Aanvang 9.00 uur.

- 'Tuin kijken'

Oude fruit- en notenbomen,
hagen, bloeiende heesters en

borders. Dijenborghs Hof,

Dijenborghsestraat 4.
11.00-17.00 uur. Prijs/ 5

Woensdag 11 t/m zondag 15 juli:

- 'Kermis'
Lunapark, kinderspelen, ringrij-

den, vogelschieten, 15 juli op-

tocht om 14.00 uur. Centrum
Hengelo Gld., Spalstraat/Kerk-

straat 1. Aanvang 10.00 uur.

Donderdag gesloten.

Vrijdag 13 juli:
- 'Warenmarkt'

Marktplein, 13.00-17.30 uur.

Dinsdag 17 juli:
- 'Zomerconcert'

Remigiuskerk,

Aanvang 20.00 uur.
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Cadeau-Tip

Cadeau
0«« CMteMiboti k»« «

OSMAN
•••••IMCMtltl

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

Wij hebben alles
voor uw klus!

Ijzersterk in
technisch materiaal!

Hout en Plaat
op maat!

I O U W M A B K T

DE TOLBRUO

Emmerikseweg 17,
7227 DG Toldijk

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

OOK l N BAAK - OOK l N 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

OP=OPRUIMING
Zomerkleding

Schoeisel
Tuinmeubelen

Tuinornamenten

Bloembakken en bloempotten

Grasmaaiers

Skelters
Histor Color Collection

Histor Color Expressions

DE GROEN EN DOEN WINKELfi DE GR

MtëCKOOP Hengelo Gld.
Spalstraat 37 - Tel. (0575) 46 17 13

St. Janstraat 3
Keijenborg

Telefoon 0575-461267

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

Koude - warme buffetten
Div. diners

Hapjes buffetten
Barbecue

Koffietafels enz. enz.
Zaai van 25 tot 300 personen
met airconditioning
gezellige accomodatie en uitstekende keuken.

U bent van harte welkom bij Herman en Ria Winkelman

Zonnige Zomer Aanbiedingen
Poloshirts plenty, plenty ƒ 10,-

Flcece jassen Adventure-Line, al vanaf f 65,-

Fleece truien alle kleuren, geheel gevoerd, nu ƒ 42,50,-

Herenafritsbroeken Adventure-Line, op = op, nu ƒ 34,50

Kinderbed/warmers Adventure-Line, plenty plenty ƒ 19,95

Herensandalen ƒ 39,95

Damesgezondheidssandalen alle soorten en maten

Muilen pu Heren - Dames (zwart en wit) ƒ 20,-

Werkkleding

Merkoveralls vanaf ƒ 42,50

Werkbroeken vanaf jF 37,50

Kom Kijken! Bij aankoop vanaf f / 00,-
een korte broek gratis

'De Plattelandswinkel'
V.O.F. Klompenfabriek

Si/gfers®
Uilenesterstraat I0a, 7256 KD Keijenborg

tel. (0575) 46 30 30 /46 25 48 - fax (0575) 46 25 48

www.sueters.nl

Senioren bezoeken partnergemeenten
Neuenkirchen en Legden

De samenwerkende bonden van ouderen in Hengelo Gld. en Steenderen

organiseren op 15 augustus voor alle senioren een dagtocht naar

Neuenkirchen en Legden.

's Morgens naar Neuenkirchen (koffie), stadswandelingetje.

Door naar Legden (warme lunch), bezoek aan een kasteel in de omgeving.

Kosten per persoon: ƒ 30,-

(de lage prijs is vooral mogelijk dankzij financiële steun van de

gemeenten Hengelo Gld. en Steenderen)

Aanmelden (en vooraf betalen) tot uiterlijk 8 augustus bij:

B. Bulten, Zonnestraat 30, Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 29 72

A. Beunk, Oude Varsselseweg 3, Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 14 79

A. Berentsen, Hogenkampweg 12, Keijenborg Tel. (0575) 46 13 26

T. Harmsen, Burg. Heersinkstraat 21, Steenderen Tel. (0575) 45 18 72

Vertrek: 8.15 uur uit Steenderen (De Bongerd)

en 8.30 uur uit Hengelo Gld. (Welkoop).
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De Keijeriborgse Motorclub'95

Concours Hippique voor Pony's en

Paarden te Steenderen

Op zaterdag 21 en zondag 22 juli

a.s. houden P.C. de Viersprong en

L.R. de Zevensteen samen een

Concours Hippique aan de J.F.

Oltmansstraat te Steenderen.

Op zaterdag wordt er een wed-

strijd dressuur en springen gehou-

den voor de pony's in de klassen:

groen, B. L. M. en Z. Deze wed-

strijd geldt tevens voor het Rabo-

bank Talenten Plan en als selectie

voor de Gelderse Kampioenschap-

pen.

Zondags is het de beurt aan de

paarden in de klassen: B. L. M. Z.

en ZZ. Ook strijden de ruiters en

amazones hier voor de Rabobank

Talenten Plan en is deze wedstrijd

uitgeschreven als selectie dres-

suur voor Kring de IJsseloevers en

als selectie springen voor beste

Kring de IJsseloevers en Kring

Achterhoek West. Hiervan zullen

de beste ruiters of amazones gese-

lecteerd worden voor de geselec-

teerd worden voor de Gelderse

Kampioenschappen te Brummen

op 17 en 18 augustus.

Ook telt deze wedstrijd mee voor

de Gelderse Dagblad Competitie.

Op beide dagen begint het om

8.30 uur met een non-stop pro-

gramma en de toegang is gratis.

P. V. Steeds Sneller Hengelo Gld.

Zo vlogen de duiven

Wedvlucht: Orleans 23 juni 2001

Aantal duiven: 167, afstand 555 km

L. te Stroet

R. Koers

C. te Stroet

G. Duitshof

A.H.J. Peters

W. Jansen

J. Berger voet

1.
2.

3
4.

6.
7.

9.

5.

10.

8.

Eerste wedstrijd 'De Graafschap9

in Holle

In samenwerking met de scheids-

rechtersvereniging Doetinchem en

omstreken organiseert de 'S.V.

Halle' de eerste echte oef en wed-

strijd van 'De Graafschap' in de

voorbereidingen op het nieuwe

seizoen. Zij spelen dan tegen een

streekelftal, samengesteld door

de trainer van Halle, Henk Klein

Nengerman.

Voor het streekelftal zijn spelers

geselecteerd van o.a. Varsseveld,

Pax, Zelhem, Zelos, Wblfersveen,

Westendorp en natuurlijk Halle.

Graafschap-trainer Jurry Koolhof

komt met zijn gehele selectie naar

Halle en verwacht mag worden

dat alle spelers aan spelen toeko-

men, zoals bijvoorbeeld ex-Fe-

ijenoorder Peter van Vossen, die

gezien zijn instelling en voetbal-

lend vermogen de zaak flink op

scherp kan zetten. Dan Mathieu

Antolini, een Frans jeugdinterna-

tional, waarvan meer technisch

voetbal kan worden verwacht.

Dennis Schulp van Willem II zal

zeker een versterking voor 'De

Graafschap' zijn. Ilja van Leer-

dam van Helmond Sport zal het

middenveld komen versterken en

op zijn tijd zeker zijn doelpuntjes

meepikken.

Michael van de Kruis weet verde-

digend zijn mannetje te staan en

hij zal de ballen naar voren moe-

ten sturen. Om het geheel goed

samen te laten spelen, zal de in-

breng van John van de Brom en

Robert Fuchs dit seizoen van

groot belang zijn. De blauw-witte

zebra's lijken hiermee een goed

team neer te kunnen zetten,

maar zij zullen met geduchte te-

genstand te maken krijgen van

het streekelftal.De eerste oefen-

wedstrijd voor het nieuwe seizoen

vindt plaats op sportpark 'De

Meisterskamp' in Halle op 12 juli

en de aanvang is 19.00 uur.

De geselecteerde spelers van het

streekelftal zijn:

van Varsseveld:

Koen Arendsen

Wiebe Sturris

Leonard Kemper

van Pax:

Timo ten Kate

Erwin ten Kate

Henk Bloemers

van Zelhem:

Paul Beelten

Harm Bannink

van Wolfersveen:

Albert Meulenveld

van Westendorp:

Thomas Daman

van Zelos:

Peter Rijkenberg

Walter Boeink

Alwin Maalderink

van Halle:

Mark Bruil

Richard Kok

Hans Burghardt

Martijn Kuiperij

Ad Burghardt

Op zaterdag 30 juni j.l. vierde de

voorzitter van Motorclub K.M.C. '95

zijn 25-jarig huwelijksfeest. Wim

Goossens is een zeer actief motor-

rijder. Op ludieke wijze werd het

bruidspaar naar Zaal Winkelman

gebracht. Dit alles onder begeleiding

van leden van de Keijenborgse

Motorclub '95 en leden van MC 'De

Half tieners' uit Toldijk, van welke

vereniging Wim eveneens een actief

lid is.

De Keijenborgse Motorclub is op-

gericht in 1995 en het aantal

leden bedraagt op dit moment 95.

De leden komen uit een groot ge-

deelte van de Achterhoek.

Het aantal leden is nog steeds

groeiende.

De vereniging heeft ten doel:

- het bevorderen van de motor-

sport;

- de belangen van de motorsport

in het algemeen en die van de

leden, voor zover deze met mo-

torrijden verband houden, in

het bijzonder te behartingen;

- onder de leden een vriend-

schapsband te vormen en te on-

derhouden.

K.M.C, tracht dit doel te bereiken

door:

- het houden van tourtochten in

clubverband; (elke zondagmor-

gen vanaf april tot eind oktober

een tourtocht; een lente- zomer-

en herfstrit; een meerdaagse

tourtocht (alleen voor de eigen

leden) en de avondmotorvier-

daagse. Alle tochten worden ge-

reden met een voorrijder)

- het deelnemen aan tochten, uit-

geschreven door andere motor-

clubs;

- het organiseren van andere eve-

nementen op motorgebied;

- door samenwerking met andere

motorclubs.

Voor inlichtingen over K.M.C.'95

kunt u contact opnemen met

Theo Stapelbroek, Eulingkamp 8

te Keijenborg, tel (0575) 462429.

Internetadres:

http://leden.tref.nl/~thema2

Mooi weer tijdens Frühshoppen in Hengelo Gld.

Zondagmorgen, tien uur: een

drukte van belang voor café Wol-

brink. Dit keer zijn het geen voet-

ballers, die verzamelen of terug-

komen, maar er lopen muzikan-

ten rond. De EMM heeft in het

kader van het jubileumjaar i.v.m.

met de heroprichting 50 jaar ge-

leden, een ontmoeting georgani-

seerd op het marktplein tegen-

over Wolbrink. Een unieke loka-

tie: het plein was auto-vrij ge-

maakt en dankzij het mooie weer

kon er buiten muziek worden ge-

maakt onder de lindebomen. Het

eerste optreden was van de De

Kon. Harmonie 'Concordia', o.l.v

Henk Jan Heinen (die een extra

vrolijke noot toevoegde), afgewis-

seld met de slagwerkgroep o.l.v.

Ronald Roessink. Hierna volgde

een optreden van EMM o.l.v. Cris-

tiaan Wolferink.

De majorettes vertoonden hun

kunnen op het grasveldje naast

het marktplein. De prachtige pak-

jes en het enthousiasme waarmee

de dansjes werden uitgevoerd,

waren voor het publiek een ple-

zier om naar te kijken.De dansjes

waren ingestudeerd door Moni-

que Bruil. Na dit optreden was de

Musikverein Wissel aan de beurt.

Ze lieten een fijn stukje muziek

horen. Voor de aanwezigen was

het een goed georganiseerde och-

tend, waarbij bleek, dat maken

van en luisteren naar muziek heel

ontspannend werkt.

Een goed initiatief van EMM, dat

misschien nog wel een vervolg zal

hebben.

Correspondente
van 'de Reclame'

Mevr. G. Koldenhof

U kunt contact opnemen met
mevr. G. Koldenhof:

Via drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16,

7255 CC Hengelo Gld.
tel. (0575) 463818
fax (0575) 465088

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Of rechtstreeks: tel. (0575) 46 1920
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Kuipers

Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575) 46 12 27

1 krop IJsbergsla
1.49

prolink.nl

Voorkom inbraak!
Wij beveiligen uw woning volgens de eisen

van het Politie Keurmerk Veilig Wonen*

Onze voordelen:

• Politie erkend PKVW bedrijf

• Gediplomeerd Preventie adviseurs

• Gratis vrijblijvend advies/offerte

• Eigen montage service

• Winkel voor vakman en doe-het-zelvers

• Zie tevens op www.politiekeurmerk.nl

voor meer info over het keurmerk

• zeer groot assortiment beveiligingsartikelen

masters^

INBRAAKPREVENTIE

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

BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

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

van alle merken elektrische apparatuur zoals

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

Installatie en onderhoud van satelliet systemen

Sirius Systems Service
Zelhemseweg 24, Hengelo gld

TeI.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.

Vishandel

L Hoekstra
Eefde - Tel. (0575) 51 97 71

Ook wij staan woensdag 11 juli op
de kermismarkt in Hengelo Gld.

Onze kermismarktreclame:

Grote emmer ZURE HARING

geen ƒ 5,- maar ƒ 3,50

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

Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Internet diensten,
tot in de punten

geregeld.

donwmragistratra:
éénmalig f l. 95,- plu* fl. 30,- p«r jaar

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

Meer info: www.prolink.nl

Zutphen-Emmerikseweg 127a

7223 DC Baak

Tel: 0575 -441344

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf

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

Er zijn nog enkele

kramen te huur
voor de

braderie in Wichmond

op 4 en 5 augustus

Tel. (0575)44 1285

Trek in LAMSVLEES?
Nu te koop:

halve of hele lammeren
± 20 kg, diepvriesklaar

Ook geschikt voor de barbecue

Voor info: Jan en Gerrie Gosselink

Tel. (0575) 44 14 11

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845

mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

d r u k k e r i j

U i t e r w e e r d

Voor al uw: Handels-, Reclame-
en Familiedrukwerk

Vraag vrijblijvend een offerte.

Regelinkstraat 16,7255 CC Hengelo Gld.

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

E-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Speciaalzaak

in groenten en fruit

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.

Tel: (0575) 46 10 54

Voor de aanbiedingen
zie in de winkel.

Aanbiedingen van de week

Rundergehakt ikilo ƒ14,50

Kippenbouten 2kilo ƒ 10,95
•**

Palingworst 100 gram ƒ l, 75

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01

CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD.
CRESCENDO

Zomerconcerten
Dinsdag l O juli bij camping 'Kom es an'

(bij slecht weer in de kantine)

Dinsdag 17 juli in de Kerkstraat

(bij slecht weer in 'Ons Huis')

Aanvang 20.00 uur - Entree vrij

Paarden-,
pony- en
warenmarkt

Kermismarkt woensdag 11 juli

te Hengelo Gld.

Aanvoerpremie:

4 loten per paard/pony

Tevens:

Paardenkeuringen op 'De Hietmaat'

van de Haflingers en het NRPS
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L I T I E
Politieteam Zelhem

(Hengelo, Hummelo & Keppel en Zelhem)

DE LADING VAN EEN BESTELAUTO

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 2 7 juni t/m maandag 2 juli

Woensdag 2 7 juni

- Op de Hummeloseweg in Zel-
hem ontstond 's middags een
aanrijding tussen een motor-
rijder en een bedrijfsauto.
Dit werd veroorzaakt doordat
de automobilist geen voorrang
verleende aan de motorrijder,
die op dat moment aan het in-
halen was.
Aan beide voertuigen ontstond

materiële schade.

Donderdag 28 juni

- Op de Zelledijk te Hengelo
stond 's middags een automobi-
list met zijn voertuig, met de
voorzijde in de richting Varssel-
seweg.
Op een gegeven moment reed
hij met zijn personenauto ach-
teruit. Bij deze manoeuvre liet
hij een naderende motorrijder
niet voorgaan en veroorzaakte
een aanrijding.
Beide bestuurders bleven hier-
bij ongedeerd.

Vrijdag 29 juni

- Aan de Wittehemelweg in
Drempt vond 's nachts een
auto-inbraak plaats, waarbij
een autoradio werd ontvreemd.

- Bij 'De Hengelsportreus' in
Drempt werd 's avonds een
winkeldief door het personeel
op heterdaad betrapt.

Zondag l juli

- Op de kruising Velswijkweg-
Roessinkweg in Zelhem gebeur-
de 's middags een aanrijding
tussen een bromfietser en een
automobilist. Er ontstond ma-
teriële schade.

Maandag 2 juli

- De politie trof 's middags in
een pand in Hengelo drie ille-
gale personen aan. Deze perso-
nen werden meegenomen en
op hen werd de vreemdelingen-
procedure toegepast.

Saskia Visscher

Senioren op bezoek bij partnergemeenten

Neuenkirchen en Legden

De ANBO, in samenwerking met
de KBO, heeft voor woensdag 15
augustus een dagtocht georgani-
seerd die ons Duitsland zal binnen-
voeren. Het plan is de Duitse part-
nergemeenten te bezoeken.
Hengelo onderhoudt contacten
met Neuenkirchen, Steenderen
doet hetzelfde met Legden. De
twee plaatsen liggen redelijk dicht
bij de grens en ook niet zo heel ver
van elkaar verwijderd. Het is dus
heel goed te doen beide gemeenten
op een dag te bezoeken.
Het programma zit globaal als
volgt in elkaar:
We worden in resp. Steenderen
(8.15 uur bij 'De Bongerd') en Hen-
gelo (8.30 uur bij 'de Welkoop')
opgehaald. De tocht voert eerst
naar Neuenkirchen, waar we kof-
fie drinken en een korte wandeling
door het plaatsje kunnen maken.
Daarna door naar Legden. Daar
wordt een warme lunch geser-
veerd. Vlak bij Legden bezoeken
we vervolgens een kasteel. Daar-
na toeren we weer naar huis. Als
de tijd het toelaat stoppen we on-

derweg nog even voor een slokje.
N.B. De reis wordt georganiseerd
voor alle ouderen in Hengelo en
Steenderen. Dus niet alleen voor

leden van ANBO en KBO.

Vanwege het karakter van de trip
zijn de gemeenten Hengelo en
Steenderen bereid een financiële
bijdrage te verlenen. Daardoor
kunnen we deze aardige dagtocht
voor belangstellende senioren
aanbieden voor een bedrag van
ƒ 30,- per persoon.

Aanmelden (en vooraf betalen)
kan bij de adressen:
- De heer B. Bulten,

Zonnestraat 30, Hengelo,
tel. 462972;

- Mevr. A. Beunk,
Oude Varsselseweg 3, Hengelo,
tel. 461479;

- Mevr. A. Berentsen,
Hogenkampweg 12, Keijen-
borg, tel. 4613 26;

- Mevr. T. Harmsen,
Burg. Heersinkstraat 21,
Steenderen, tel. 451872.

Tonnie Bergervoet

In ons land worden handelsgoederen, gereedschappen etc. door de
eigenaar of zijn personeel met de eigen bestelauto vervoerd. Naar
schatting zijn er ongeveer 700.000 van deze bestelauto's en daar-
van hebben er minimaal 50% een waardevolle lading. Hiervan heeft
ongeveer 15% een adequate verzekering tegen verlies, diefstal of

beschadiging van deze zaken.

Tot voor kort was het ook moei-
lijk om deze zaken te verzekeren
of werden we geconfronteerd met
beperkingen in de dekking die on-

gewenst waren.
Denk daarbij aan de 'nachtclau-
sule', d.w.z. dat diefstal gepleegd
tussen 20.00 en 8.00 uur alleen
gedekt was wanneer de bestel-
auto in een afgesloten ruimte ge-
stald was en wanneer er sporen
van braak aan dat gebouw
waren. Vele van deze voertuigen
staan 's nachts onbeheerd langs

de openbare weg en hadden der-
halve geen dekking.

Nu is er door een vooraanstaande
verzekeraar in het midden- en
kleinbedrijf een product ontwik-
keld dat de volgende kenmerken
heeft: uitgebreide dekking, 24
uur per dag (zonder 'nachtclausu-
le') voor een acceptabele premie
met een beperkt eigen risico. On-
derstaand is het geheel in een
overzicht weergegeven.
Met deze eigen vervoersverzeke-

Beveiligd (SCM klasse 2) Onbeveiligd

+ geblindeerde laadruimte

verzekerde som premie eigen risico premie eigen risico

tot € 5.000

(ƒ11.018,55)

tot € 10.000

(ƒ22.037,10)

tot € 15.000

(ƒ33.055,65)

€ 100 € 100

(ƒ220,37) (ƒ220,37)

€ 150 € 100

(ƒ330,56) (ƒ220,37)

€ 225 € 100

(f 495,83) (ƒ220,37)

€ 100 € 100

(ƒ220,37) (ƒ220,37)

€ 225 € 1.000

(ƒ495,83) (ƒ2.203,71)

€ 350 € 1.000

(ƒ771,30) (ƒ2.203,71)

Hengelo gaat weer kermis vieren

De jubilerende schutterij 'Een-
dracht Maakt Macht' heeft het
weer voor elkaar. Het programma
is weer tot in de puntjes doorge-
sproken. En zoals de traditie het
wil, gaat op woensdag 11 juli de
kennis beginnen met de kermis-
markt in de Spalstraat. In de ho-
recabedrijven en op straat is het
dan al vroeg een drukte van be-

lang.
Om 10.00 uur wordt het grote Lu-
napark rondom de grote kerk ge-
opend, 's Avonds om 19.00 uur
worden de oldtimers van voor
1970 aan de start verwacht voor
de regelmatigheidsrace in de
Spalstraat voor hotel 'Leemreis'.
Ook dit is inmiddels traditie ge-
worden. Op vrijdag zijn op de
'Steintjesweide' weer de kinder-

spelen vanaf 13.15 uur. Als de
kinderen zich buiten vermaken
gaan de ouderen met de beentjes
van de vloer in zaal 'Wolbrink' bij
de klanken van de accordeonver-
eniging 'De Veteranen'.
Vanaf 15.00 uur worden de palin-
gen gerookt in de Bleekstraat op
ambachtelijke wijze.
Om 16.30 uur laten de kinderen
in groten getale hun ballonnen op
voor de ballonnenwedstrijd. Voor
de kinderen tot dertien jaar is bij
'De Zwaan' een kinderdisco met
frisdrankparty.
Om 19.30 uur wordt het fietsen
geblazen op de eigen fiets of een
alternatieve fiets bij het ring-
steken. Een groots jubileumvuur-
werk zal om 22.30 uur worden af-
gestoken bij de 'Steintjesweide'.

ring draait het om gemak. Zo
maken we geen nodeloos ingewik-
kelde berekeningen van de ver-
voerde zaken in soort en waarde.
Transparantie is het sleutelwoord
en dat merkt u bij het aangaan
van deze verzekering maar ook
bij het jaarlijkse onderhoud er-
van. U begint met het opgeven
van het aantal bedrijfsauto's dat
u inzet voor het eigen vervoer en

vervolgens geeft u de verzekerde
waarde per voertuig aan. In het
eerdere overzicht leest u de pre-
mie af. Uniek is het feit dat uit-
breiding van het wagenpark auto-
matisch is gedekt. Wel wordt er
bij het jaarlijks onderhoud van
deze verzekering naar het aantal
bedrijfauto's gekeken en wordt
een eventuele aanpassing van de
verzekerde som doorgenomen. Bij
de hogere verzekerde bedragen
heeft de mate van beveiliging van
uw auto invloed op de premie en
het eigen risico.

•N

Hieronder nog even de voordelen
op een rij:

- eenvoudige premiegrondslag en

tarifering.
- geen naverrekening doch slechts

opgave van het wagenpark.
- tussentijdse wijzigingen in het

wagenpark / van uw bestel-
auto's is automatisch gedekt.

- ook diefstalrisico 's nachts is nu

gedekt.
- dekkingsgebied in de hele Eu-

ropese Unie, Zwitserland en
Noorwegen.

- er zal geen beroep op onderver-
zekering gedaan worden.

Door het genoemde gemak en de
ruime dekking is deze eigen ver-
voersverzekering een welkome
aanvulling om de risico's die u da-
gelijks loopt in de hand te hou-
den. Neem zelf het initiatief en
regel uw zaken op een eenvoudi-
ge en snelle manier.

Memelink & Bergervoet
assurantiën en financiële diensten

De zaterdag is in tegenstelling tot
voorgaande jaren al vroeg van
start. Op velerlei verzoek begint
het vogelschieten nu om 11.00
uur in plaats van 14.00 uur. Ook
het vogelknuppelen en handboog-
schieten tot achttien jaar begint
om 11.00 uur.
Vanaf 20.00 uur is de Spalstraat
in zijn geheel afgesloten voor het
verkeer om de feestgangers alle
ruimte geven om heen en weer te
trekken.

Zondag is het de dag die in het
teken staat van de optocht, waar-
bij 'Radio Ideaal' van 14.00 tot
19.00 uur een muziekspektakel
zal verzorgen met de aantrekke-
lijke naam 'Radio Ideaal Road-
show'.
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Henoelose Kermis 2001
Grand café

Spalstraat 44

7255 AD Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 37 78

Hengelose Kermis

Woensdag 11 juli
Vanaf 10.00 uur tot 1.00 uur

Gerrit Christiaens
Vrijdag 13 juli - Aanvang 21.00 uur

Toon's Tabledance Party
Zaterdag 14 juli - Aanvang 21.00 uur

Omega Showband
Zondag 15 juli is onze keuken weer gewoon geopend.

Wij wensen u fijne kermisdagen!

Ton, Betsie en medewerkers.

Partycentrum

'Langeler'
Spalstraat 5. 7255 AA Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 12 12

Hengelose Kermis 2001
Zaterdag 14 juli 2001

Stamppotrock m.m.v.

Kasbendjen
Aanvang 21.00 uur

Tijdens de kermisdagen kunt u bij ons genieten van

onze welbekende kermisschotels.

Onder het motto Eet-Drink en Wees Vrolijk

maken wij er een gezellig feest van.

Fam. Langeler en medewerkers wensen u een prettige kermis!

Ja het is weer zover, de Hengelose Kermis en wij gooien de

beuk er weer in, voor de 29e maal.

Woensdag l l juli
een daverend gezellig feest in onze bruine kroeg met

Bakkerij Manschot
Vrijdag 13 juli
na de kinderspelen organiseren wij i.s.m.

de schutterij Eendracht Maakt Macht

vanaf 18.00 tot 20.00 uur

Kinderdisco
voor al uw kinderen in de leeftijd van 10 t/m 13 jaar

's avonds

Bakkerij Manschot
Tijdens de kermis is onze discotheek alle avonden

vanaf 20.30 uur geopend.

Wij wensen u veel plezier, mooi weer en tot ziens bij

Zaterdag 1 4 en zondag 1 5 juli
voor de 29e maal het_

Tuin feest met Barbecue

vanaf 20.30 uur m.m.v. de succesvolle formatie

Alpha Showband
Zondagmiddag na de optocht

en 's avonds speelt in onze tuin

Alpha Showband
Zondagmiddag vrij entree

Café - Bar - Discotheek 'De Zwaan9

Gelegen nabij het lunapark - Spalstraat 3 te Hengelo Gld.

U/t, goed voor u! Fam. Waenink en medewerkers
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