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DE RECLAME
UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.

Regelinkstroat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 50 88

e-mail: drukkerijuiterw' ot.nl

Verschijnt in:

Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

Stapelbroek &
Jansen schenkt

f J5.000,- aan fCWF

Marfcfpop in

Sfeenderen

zondag 22 juli

Fred Dilcs 25 jaar

op 'de leer7

Elf jonge hertjes

op het

'Hertenkamp'

Keiaosers

verkennen

M/dden-L/mburg

'De Bleijke' gaat nieuw bouwen

In zorgcentrum 'de Bleijke' in Hengelo Gld. is men al jaren bezig
om de woonomstandigheden van de bewoners te verbeteren. Het ge-
bouw staat er al sinds 1969 en is inmiddels zeer verouderd. Het ge-
bouw is eigendom van een woningcorporatie die zich bezighoudt
met de huisvesting van ouderen, de LHBB. De directie van het huis
en de LHBB hebben zich de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet
om de woonruimte aan te passen aan de eisen van deze tijd. Na veel
touwtrekken met de regelgevende instanties leek het erop dat het
huis tegen het eind van dit jaar verbouwd zou kunnen gaan worden.
Uitgaande van de bestaande bouw zouden de appartementen van de
bewoners vergroot worden, er zou een verpleeghuisunit gecreëerd
worden en er zouden enkele nieuwe appartementen bijgebouwd
worden. De plannen waren een verbetering maar het bleef behelpen
door de beperkingen van het oude gebouw.

Door de veranderende regelge-

ving en een andere insteek van

alle kanten lijkt het nu echter

mogelijk om over te geen tot

nieuwbouw. Met name de LHBB

is bereid hierin extra te investe-

ren. Dit biedt de mogelijkheden

om een gebouw neer te zetten dat

aan de eisen van deze tijd voldoet

en dat ook nog een hele tijd blijft

doen. Een gerenoveerd gebouw

blijft altijd beperkingen houden.

Een nieuw gebouw biedt veel

meer mogelijkheden. Zo bleef er

bijvoorbeeld in de gangen - door-

dat men rekening moest houden

met de dragende muren - nog

steeds niet genoeg ruimte om

twee rolstoelen elkaar te laten

passeren. Dit zal natuurlijk niet

het geval zijn in een nieuw ge-

bouw. De start van de bouw zal,

tot onze spijt, wat vertraagd wor-

den door deze wijziging in de

plannen. Men hoopt echter wel

dit gedeeltelijk op te vangen in de

bouwtijd zelf.

Een voordeel voor de bewoners is

dat ze bij nieuwbouw minder hin-

der hebben van het bouwproces

en minder vaak hoeven te verhui-

zen. Doordat het gebouw als

woonruimte gebruikt zou blijven

worden tijdens de verbouwing,

zou dit veel overlast veroorzaakt

hebben. Bij nieuwbouw zijn er

meer mogelijkheden om de bewo-

ners te ontzien.

Zoals Johan Cruijf altijd al zei:

'elk nadeel hep z'n voordeel'. Het

slechte nieuws is dat de huidige

bewoners iets langer zullen moe-

ten wachten voor ze veranderin-

gen zien. Het goede nieuws is

echter dat we nu een mooi ge-

bouw neer gaan zetten en dat de

hinder die ze zullen ondervinden

tijdens de bouw beperkt is. Kij-

kend naar de toekomst lijkt echt

maar één optie de juiste en dat is

nieuwbouw.

Demonstratie Hondenvereniging 'de Noordink
9
 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!

'de Reclame9

gaat 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.

WV-agenda

Hengelo Gld.

Woensdag 18 juli:
• 'Tuin kijken'

Oude fruit- en notenbomen,

hagen, bloeiende heesters en

borders. Dijenborghs Hof,

Dijenborghsestraat 4.

11.00-17.00 uur. Prijs/ 5,-

- Demonstratie 'Hondenclub

De Noordink en Ponyclub

Hengelo' Ponyclubterrein, Ban-

ninkstraat 24-26.

Aanvang 19.30 uur.

- 'Schoolzwemwedstrijden'

Zwembad "t Elderink',

Aanvang 14.00 uur.

Vrijdag 20 juli:
- 'Warenmarkt'

Marktplein, 13.00-17.30 uur.

Zaterdag 21 juli:
- 'Fiets de boer op'

Onderweg komt u langs een

Paardenhouderij, Rundveebe-

drijf, Kwekerij, Loon en Grond-

werken en Bosbouw. Partycen-

trum Langeler, Aanvang 10.00

uur. Men kan starten tussen

10.00 en 12.00 uur bij Party-

centrum Langeler, Spalstraat 5

Hengelo Gld. en bij Café Restau-

rant "t Wapen van Medler',

Ruurloseweg 14 in Vorden.

Keijenborg

Donderdag 19 juli:
- 'Fietstocht'

onder leiding, afstand 25 km

Booltinkplein,

Aanvang 13.30 uur. Prijs ƒ 1,-

Geslaagd!

Hoewel Daniëlle Oortgiezen op

30 juni ook A-examen dwarsfluit

heeft gedaan bij de KNF-examens,

die werden gehouden in de O.B.S,

'Rozengaardsweide', werd haar

naam niet genoemd in 'De Re-

clame' van vorige week.

Dit was een fout van de corre-

spondent, die het hiermee goed

wil maken. Daniëlle, we willen je

nog extra feliciteren met dit

mooie resultaat!

(advertentie)

GROTE VOORRAAD
LICHT BESCHADIGDE DEUREN

+ UITLOPENDE MODELLEN

GAANDEREN
Slakweg 10, «T (0315) 326 111
Industrieterrein'Akkermansweide'

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

Zon- en maandag gesloten.



m KERKDIENSTEN
Remigiuskerk

- Zondag 22 juli, 10.00 uur,

ds. C. Ferrari, Heilig Avondmaal

Goede Herder Kapel

- Zondag 22 juli, 10.15 uur, ds. l de Jong

Verzorgingscentrum 'De Bleijke'

- Donderdag 19 juli, 19.00 uur, Eucharistieviering

(van de R.K. Kerk Hengelo Gld.)

Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.

- Geen dienst.

R.K. Kerk Hengelo Gld.

- Donderdag 19 juli, 19.00 uur,

Eucharistieviering in 'de Bleijke'

- Zaterdag 21 juli, 19.00 uur,

Woord- en Communieviering

- Zondag 22 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

NPC gebouw, Zelhem:

- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

II MEDISCH
Huisartsengroep Hengelo Gld./Keijenborg:

Weekenddienst

- De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag

14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur en is

uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

- Op zaterdag- en zondagochtend wordt om

11.00 uur een vrij spreekuur gehouden (in de

praktijk van de dienstdoende arts); u hoeft hier-

voor dus niet te bellen!

- Buiten het weekendspreekuur is het sterk aan te

bevelen voor u komt, eerst te bellen; de arts

kan dan rekening houden met uw komst.

Vrijdag 20 juli - Zondag 22 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 23 juli, dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262

- Dinsdag 24 juli, dr. Koning, tel. (0575) 461266
- Woensdag 25 juli, dr. v/d Beek, tel. 06-53738359

- Donderdag 26 juli, dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262

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. wol web. nl/

Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28, tel. (0575)4610 10

Openingstijden:

- maandag t/m vrijdag 8.00 tot 18.00 uur

- zat-, zon- & feestdagen 11.00 tot 12.00 uur

- Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het

weekend en op feestdagen, buiten de opening-

stijden om 17.30 uur inleveren.

- Buiten de bovengenoemde openingstijden dient

u voor spoedrecepten bij de apotheek aan te bel-

len. De dienstdoende persoon neemt dan via de

intercom (naast de deurbel) contact met u op.

Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.

Diëtiste:

- Mevr. F. Lamers

elke donderdag 14.00-16.00 uur,

gaarne vooraf een afspraak maken

via de apotheek (0575) 461010.

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie

"Jentha "

- Voor afspraken tel. (0575)464440,

Beatrixlaan4, Hengelo Gld.

Koldeweiweg 2, Keijenborg

Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie,

kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie,

reïntergratie en medische fitness

"Janssen van Dijke"

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

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

Verloskundigen:

Gemeente Hengelo Gld:

- Maatschap mevr. Klein, mevr. Geugies &

mevr. Peulers, tel. (0314) 330589,

b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. (0314)3291 60

Gemeente Steenderen en Vorden:

- mevr. Haggeman-Withaar, tel. (0575) 442772

ZorgGroep Oost-Gelderland
- Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging.

24 uur per dag bereikbaar via:

tel. 0900-8806 (22 ct/min)

Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:

Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67

Thuiszorgwinkel Zutphen, Ooyerhoekseweg 6

Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)

Hameland van Nispenhof
- Huishoudelijke verzorging, Verzorging en Ver-

pleging in de gemeenten Hengelo Gld., Zelhem,

Hummelo & Keppel en Doetinchem.

Voor informatie kunt u bellen naar het Centraal

Kantoor, tel. (0315) 336333.

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
tH. (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) 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) 560381

Diabetes Vereniging Nederland

- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 725083

Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek

- Tel. (0314) 665000 dagelijks bereikbaar van

16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.

- dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur,

woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur,

vrijdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.

- maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Openingstijden Wereldwinkel

- Dinsdag t/m donderdag van: 10.00-12.30 uur

en 13.30-17.30 uur, vrijdag van 10.00-12.30 uur

en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-15.00 uur

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.

- ledere eerste maandagavond van de maand

vanaf 19.00 uur kunnen mensen goede

gebruikte kleding inleveren op het volgende

adres: Fam. Dinkelman,

Beijerinkdijk 1 in Hengelo Gld.

Streekziekenhuis Het Spittaal

- Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 592592.

Bezoektijden dagelijks van 15.00-15.45 en

18.45-19.30 uur.

Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de

hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en

17.45 -19.00 uur.

Hartbewaking en intensive care dagelijks

11.00-11.30 en 18.45-19.30 uur.

Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur.

PAAZ-afdeling woensdag 14.30-16.30 uur

zaterdag en zondag 13.00-16.30 en
18.00-20.00 uur.

Slingeland Ziekenhuis
- Kruisbergseweg 25, tel. (0314) 32 99 11

Bezoektijden dagelijks: 11.00-11.30 uur
voor partners en leden van het gezin.

18.30-19.30 uur, op zaterdag, zondag en feest-

dagen ook 15.00-16.00 uur.

Kinderafdeling 15.00-16.00 en 18.30-19.30 uur

PAAZ-afdeling 18.30-19.30,

op woensdag, zaterdag, zondag en

feestdagen ook 14.00-15.30 uur.

De afdeling neonatologie/zieke zuigelingen

heeft een aangepaste bezoekregeling.

kleintjes1

Verlies gewicht in centimeters

met behoud van energie.

Dat kan met Herbalife!
Bel voor informatie:

Annie Haaring,

tel. (0575) 467381

Te koop:
1-jarige Friesch merrie
Tel. (0575)461415

Te koop: prei- en
boerenkoolplanten
Heuskes, Wuusweg 2,

Toldijk. Tel. (0575) 4612 59

Gevraagd voor de zaterdag:

hulp in de bakkerij, ±16 jaar.

Bakkerij Bruggink

Tel. (0575)461358

Te koop: elektrische grasmaai-

er, 4 houten inklapbare tuinstoe-

len met kussens, ronde tafel en

bijpassende parasol.

Tel. (0575)441947

Schilder biedt zich aan!
Binnen- en buitenwerk.

Gratis advies. Tel. 06-18663209

Bezorger

gevraagd
voor de

Telegraaf
voor

ochtend-
krantenwijk

Inlichtingen:
Prunustr. 17

(0575) 462536

Johan
&

Henrike

Op vrijdag 20 juli 2001 gaan wij trouwen

om 13.00 uur-in 'HuisdeVoorst'teEefde.

JohanGubbelsen HenrikeJolink

Middenweg 49

7255 WR HengeloGId.

Correspondente
van 4de Reclame'

mevrouw

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

Inleveren advertenties

en persberichten:

Om uw advertenties en persberichten met nog meer zorg te

kunnen plaatsen, zijn de inlevertijden aangepast:

• woensdagavond tot 19.00 uur

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



Smederij Oldenhave vanaf 1955 in buurtschap Delden Stapelbroek & Jansen Schenkt

Demonstratie smeden en koperslaan Koningin Wilhelmina Fonds f 15.000,-

Met geloof in eigen kunnen en

heel veel doorzettingsvermogen

begon wijlen Jan Oldenhave (voor-

heen afkomstig uit Hengelo Gld.)
in 1955 met een eigen smederij in

de Vordense buurtschap Delden,
daarbij gesteund door zijn echtge-

note Jans Oldenhave-Dikkenboer.
Als allround smid pakte hij onver-

vaard alle opdrachten aan, welke
hij op zijn vakterrein tegenkwam,

zoals regulier smeedwerk, land-

bouwmechanisatie, constructie,
installatie, maar ook monumen-

tenrestauratie.
In 1983 kwam er een splitsing in

het bedrijf. De ene zoon Gerrit ging
verder in het installatiewerk en

vestigde zich in Wichmond. De an-
dere zoon, Willem, wierp zich vol-

ledig op het smeedwerk voor mo-

numentenrestauratie. Opdracht-

gevers volop, zowel in Nederland,
o.a. Rijksmonumentenzorg, als in

het buitenland. Denk alleen al aan

de vele Duitse kastelen. Willem

Oldenhave weet zich hierbij ener-

giek gesteund door echtgenote

Wilma en zoon Erik, die de liefde
voor het smidswerk volledig over-

nam, in plaats van te kiezen voor
het vak van voetbalprof. Thans

telt smederij Oldenhave een ze-

vental medewerkers.
In het kader van het zomerpro-

gramma van VW-Vorden wordt

er op woensdagavond 25 juli
(aanvang 19.30 uur) een demon-
stratie smeden en koperslaan ge-

houden in het bedrijf aan de Spie-

ker weg 6 in Delden. Entree vrij.
Bovendien zullen de demonstra-

ties voorzien worden van deskun-

dig commentaar, aangevuld met
diavoorstelling en foto-overzicht.

Meer dan de moeite waard om

een klein doch zeer belangrijk be-
drijf eens van nabij te kunnen be-

kijken in Vordens Delden, circa
vier kilometer van Hengelo Gld.

Vanaf ingebruikname ruim 2500 diensten

Vijftig jaar 'ter kerke
9
 in Veldhoek

De mobiliteit was, zoals begrij-
pelijk, na de Tweede Wereldoor-
log niet zo erg groot. Voor in-
woners uit de Veldhoek en Wol-
fersveen was het soms een
opgave om regelmatig op de
zondagmorgen elders naar een
kerk te kunnen gaan. Af en toe
werden bijeenkomsten gehou-
den in 'café Wentink'. Allengs
groeide de behoefte om over een
eigen kerkelijk onderkomen te
kunnen beschikken.

Beraadslagingen tussen de kerke-
raden van Hengelo Gld. en Zel-

hem leidde ertoe, dat er een vast-
omlijnd plan ter tafel kwam en
actie werd ondernomen.

Een inzamelingsactie, waaronder
een banklening van ƒ 10.000,-,

leverde het bedrag op van

ƒ23.947,75.
Er werd een stuk grond verwor-
ven aan de Schapendijk en bij acte
via notaris Ballegoijen op 19 april

1951 in eigendom verworven.
Het inmiddels ontstane Kapelbe-

stuur gaf opdracht aan de Rotter-
damsche Aannemingsfirma Klein-

smit om een houten kapel op te
richten. Deze bouwer gebruikte

daarvoor restanten scheepshout.

Dat dit soort materiaal goed ge-
ïmpregneerd was en bestand
tegen water, bleek enige jaren

terug bij een onderhoudsbeurt,
dat op sommige plekken de verf

niet goed wilde hechten.
De beide buurtgemeenschappen

waren zeer verheugd, dat op zon-

dag 4 juli 1951 een eigen kerke-
lijk onderkomen dicht bij huis kon

kon worden geopend.
Over de naamgeving was men het
al snel eens. De Kapel, gelegen
aan de Schapendijk in Veldhoek,

herinnerde eraan dat ooit de

schapen vanuit de buurtschap
Varssel naar Wolfersveen werden
gedreven, via de Schapendrijfdijk.

Een goede vergelijking met het

bijbels gegeven, dat Jezus zijn
schapen leidt door het aardse be-
staan, deed de naam van 'De
Goede Herder' naar voren komen.

Het vijftigjarig jubileum werd op
zondag 8 juli jl. gevierd met een
inhoudsvolle dienst, onder leiding
van de predikanten C. Ferrari-van
Schuppen (Hengelo Gld.) en ds. C.
van Dorp (Zelhem).

Het thema van de dienst, wat be-
trof lezingen, preek en liederen,

stond geheel in het teken van de
Herder en zijn schapen. Medewer-

king aan de dienst verleenden ver-
der de organisten de heer J.
Buunk en mevr. G. Verhoeff-Loots-

ma, alsmede het zangduo de heer
W. Menkhorst en mevr. J. Lievers-

Sloetjes. De speciale collecte
stond in het teken van goede zorg
voor anderen, nl. de Schoolmelk-

actie voor Roemenië.
Namens de Commissie Oost Euro-

pa Hengelo gaf mevr. A. Cornelis-
sen-Bloem een toelichting over

het grote belang van de actie
voor de inwoners van Ocna,

Mares en omgeving.
Voordat iedere kerkganger de

Kapel betrad, kreeg men een keu-
rige bloem opgespeld.

'De Noabers' (de buren van de
kapel) hadden de directe omge-
ving mooi opgefleurd.
De jubileumviering werd na af-

loop van de dienst voortgezet in
een tent naast de Kapel, waar
men kon genieten van koffie,

broodjes en slaatjes.
Namens de kerkeraden van Hen-

gelo en Zelhem boden de kerke-
raadsleden Harmsen en Zemme-

link een enveloppe met inhoud
aan, aan penningmeester H. Hee-

rink van het kapelbestuur.
In de vele jaren van bestaan tot

nu toe hebben de kosters Eelde-
rink en Fokkink met grote zorg

en toewijding de belangen van de
'Goede Herder Kapel' gediend.

V.l.n.r.: Theo Stapelbroek, Thea Schoenaker, Dinie Hissink, Otze Hoogeveen, Joop Stapelbroek en Henk Jansen

Stapelbroek & Jansen, produ-
cent van o.a staalconstructies,
serie laswerk en prefab wape-
ning, gevestigd aan de Mole-
nenk te Hengelo Gld. vierde re-
cent haar 25-jarig bestaan. Die-
gene die in verband hiermee een
cadeau wilde geven werd ver-
zocht dit te doen in de vorm van
een geldbedrag. Hiervoor werd
een bankrekeningnummer ge-
opend, waarop de genodigden,
zowel particulieren als het be-
drijfsleven, een bedrag konden
storten. Dit bedrag zou geschon-
ken worden aan een goed doel.

De keus van het doel is de Neder-
landse Kankerbestrijding/Konin-

gin Wilhelmina Fonds geworden.

Vrijdag 6 juli jl. werd de cheque
door Theo Stapelbroek, Joop Sta-

pelbroek en Henk Jansen over-
handigd aan Otze Hoogeveen,
promotor van de Nederlandse
Kankerbestrijding en Dinie His-
sink en Thea Schoenaker, coördi-

Muzikale avond

Woensdagavond 4 juli. Op het
marktplein tegenover de Rabo-

Bank was op initiatief van de

VW-Hengelo Gld. een gezellige,
muzikale avond georganiseeerd,
waaraan 'de Blaosköppe' en de

dansgroep 'Old Hengel' hun mede-
werking verleenden.

Het weer had niet mooier kunnen
zijn, waardoor het publiek, zit-
tend op meegebrachte stoeltjes,

op de rand van de stoep of han-
gend op de fiets, ruimschoots kon
genieten van het gebodene. Het

geheel leverde een mooi zomer-
avondplaatje: de kerk op de ach-
tergrond, de wafelkraam naast de

muziek en een ouderwetse ijsco-
kar aan de kant, een groep dan-
sers, onder begeleiding van drie
accordionisten en de blazers, die
met overgave hun optreden ver-

zorgden. Een fijn, ontspannen op-
treden.

Voor herhaling vatbaar!

natoren van de collecte in Henge-

lo en Keijenborg.' 'Er zijn veel
goede doelen, waar je uit kunt

kiezen', vertelt Theo Stapelbroek,

'Door ervaringen in de privé- en
werkomgeving is de keus op de

Nederlandse Kankerbestrijding
gevallen.' De opbrengsten komen
uit collectes, schenkingen, dona-
teurs en loterijen. De laatste
jaren komen de grootste opbreng-
sten uit erfenissen en legaten.

'Van de opbrengsten wordt 85%
gebruikt voor wetenschappelijk
onderzoek', aldus Otze Hooge-
veen, 'ruim 10% wordt gebruikt
voor voorlichting en het restant-

wordt besteed aan opleidingen en
onderwijs op het gebied van kan-
ker en patiëntenbegeleiding'.

De totale opbrengst van het jaar
2000 was 120 miljoen, waarvan

de jaarlijkse collecte 17 miljoen
opbracht. Zonder de inzet van de
120.000 vrijwilligers in Neder-
land zou dit bedrag nooit bij el-

kaar gebracht kunnen worden. In
Hengelo en Keijenborg wordt

ieder jaar door 75 vrijwilligers
gecollecteerd. De coördinatie van

deze collecte wordt verzorgd door
Dinie Hissink en Thea Schoena-

ker. Dinie is reeds 30 jaar als col-
lectante actief en sinds enkele
jaren als coördinator en Thea drie

jaar als collectante en vijf jaar
als coördinator. 'Het is ieder jaar
weer moeilijk om voldoende vrij-
willigers te vinden voor de collec-
te in september,' vertelt Dinie.
'Zijn er te weinig collectanten,
dan pak je als coördinator er zclï
wat bij'. Thea vindt de verant-

woording van het vrijwilligers-
werk steeds zwaarder worden,
'De geldbedragen waar het om
gaat worden steeds meer en de

administratie steeds uitgebrei-
der/vertelt ze. 'Ieder bedrag is
welkom', aldus Otze Hoogeveen,
'maar dit bedrag wat Stapelbroek
& Jansen bijeengebracht heeft is

echt fantastisch!'

/>•

De dansgroep 'OldHengel' wordt begeleid door de 'Blaosköppe'
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Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575) 4612 27

5 kilo nieuwe aardappelen,

Frieslanders 5.

Grote krop sla en

grote komkommer 1.98

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Aanbiedingen van de week

Schouderkarbonade 4 stuks f W.-

Kip-champignonschnitzels 5 stuks ƒ10.-

Achterham 100 gram ƒ2,69

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.
Tel.(0575)461301

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.
Tel: (0575) 4610 54

Voor de aanbiedingen

zie in de winkel.

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

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)464882

Het Nederlandse Rode Kruis
Afdeling Hengelo Gld.

Algemene Ledenvergadering
op donderdag 19 juli

om 20.00 uur in 'Ons Huis'

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen 20-03-2000

4. Verslag kascommissie

5. Verslag penningmeester

6. Verslag Welfare activiteiten

7. Taakverdeling bestuur

8. Rondvraag

9. Sluiting

X-maalJazz

Kasteeltuinconcert 2001 bij Huize Ruurlo

Marktpop in Steenderen

Op vrijdag 10 augustus vindt
het jaarlijkse Kasteeltuincon-
cert plaats, georganiseerd door
de 'KunstKring Ruurlo'. Vanaf
19.30 tot 24.00 uur treden o.a.
voor u op Ramón Valle (piano),
Michael Varekamp (trompet en
zang), Izaline Calister (zang) en
het Christiaan van Hemert Trio
(very gipsy jazz).

Organisatie en verantwoording

Het jaarlijks plaatsvindende Kas-

teeltuinconcert Ruurlo is een (in-

novatief) project van de Vereni-

ging 'KunstKring Ruurlo'. De rea-

lisering ervan is mogelijk dankzij

de inzet van een groot aantal vrij-

willigers en de zeer aanzienlijke

ondersteuning door de Gemeente

Ruurlo met faciliteitein en mens-

kracht.

Van substantiële subsidiëring of

sponsoring is geen sprake. Wel

springt een aantal - in het pro-

gramma te noemen - lokale en

(sub)regionale ondernemingen bij

met bescheiden donaties: speciale

dank komt in dit verband reeds

nu toe aan Rabobank Berkelland

en NUON.

In de kasteeltuin

De concerttuin (Vordenseweg 2)

is vanaf 18.30 uur toegankelijk.

Ook voor mensen die minder goed

ter been zijn, is het terrein be-

gaanbaar. Bij beide podia zijn vol-

doende stoelen aanwezig. Voorts

zijn er op diverse plaatsen in de

tuin zitjes ingericht. Verkooppun-

ten van koffie, andere dranken,

broodjes en dergelijke, alsmede

toiletten (ook voor minder va-

liden) completeren het comfort.

Verlichting en vuurpotten schep-

pen niet alleen sfeer, maar maken

ook de kasteeltuin toegankelijker

wanneer het donker wordt.

Verkoop van toegangskaarten

Een toegangskaart kost op de

dag van het concert, vrijdag 10

augustus, ƒ 35,-. Overdag kunt u

daarvoor terecht aan de balie van

de VW Ruurlo, vanaf 18.30 uur

aan de ingang van de kasteeltuin.

Tot en met donderdag 9 augustus

zijn bij de VW Ruurlo kaarten in

voorverkoop verkrijgbaar tegen

contante betaling van ƒ 30,-.

Reserveren van toegangskaarten

is alleen mogelijk door uiterlijk

vrijdag 3 augustus ƒ30,- per

kaart over te maken naar Post-

bankrekening 52100 van de

'KunstKring Ruurlo' te Ruurlo.

Tijdig per giro bestelde kaarten

liggen op de avond van het con-

cert vanaf 18.30 uur gereed aan

de ingang van de kasteeltuin. Wilt

u de kaarten (met programma)

toegestuurd krijgen, dan moet u ƒ

2,50 (per zending) extra overma-

ken. Toegangskaarten voor kinde-

ren kosten op elk moment ƒ 10,-.

Fietsen- en autostalling

Huize Ruurlo is met openbaar ver-

voer bereikbaar. Buiten de kas-

teeltuin zijn fietsenstallingen inge-

richt. Automobilisten moeten een

speciale bewegwijzering volgen

naar een (bewaakte, ter plekke af

te rekenen) parkeerplaats aan de

Haarweg, aan de Zelhems-Doetin-

chemse kant van het kasteel.

Nadere informatie

'KunstKring Ruurlo'

Slootsdijk 9, 7261 SB Ruurlo

Telefoon (0573) 45 20 75

Website: kunstkringruurlo.cic.net

Zondag 22 juli 2001 wordt voor

de vijfde keer 'Marktpop' georga-

niseerd. Bij café Heezen in Steen-

deren wordt het marktplein om-

gebouwd tot festivalterrein.

Dit jaar is er, in verband met het

lustrum, een zeer bijzondere line-

up. Het festival wordt om 13.20

uur geopend door de 'OXX-Band',

waarna de U2-coverband 'Shiver'

het podium zal betreden. Dan

volgt de Ierse Phil Lynott (Thin

Lizzy) Tributeband 'Thin az

Lizzy' en het festivel zal worden

afgesloten door de inmiddels le-

gendarische ACDC-coverband 'Ac-

tion in DC'.

'Bulletproof' in zaal 'De Engel'

in Steenderen

New Country-band 'Bulletproof'

uit Arnhem, zal in het kader van

de 'Hurricane-Tour' op vrijdag 13

juli a.s. een concert verzorgen

in zalencentrum 'De Engel' in

Steenderen.

Dit zal de voorpremière zijn van

de 'Hurricane-Tour' 2001, die

vanaf september 2001 tot mei

2002 in de grote zalen en

theaters in Nederland, België en

Duitsland te zien zal zijn. In het

voorprogramma staan country-

zangeres Roxy en pop-country-

zangeres Maggie Mae, die beiden

een grote bekendheid genieten in

het country-circuit.

De 'Hurricane-Tour' van 'Bullet-

proof' staat in het teken van hun

nieuwe cd 'Hurricane', die vanaf

heden via de reguliere platenza-

ken te bestellen is, maar natuur-

lijk voor de fans ook te koop is

aan het podium.

Het festival op 13 juli in 'De

Engel' in Steenderen begint om

20.00 uur en de zaal is geopend

vanaf 19.00 uur.

Er zullen ook diverse standhou-

ders aanwezig zijn met verschil-

lende producten, zoals Western-

kleding, schoeisel, hoeden en ac-

cessoires.

U kunt voor:

handels-, reclame-, en
familiedrukwerk

ook terecht bij ons agentschap:

J.B. Eppink
Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen

tel. (0575) 45 18 62 - fax (0575) 45 16 2 l

Tevens kunt u hier advertenties

en/of persberichten
inleveren voor plaatsing in

'De Reclame
9

Kerk en Radio

Voor het wekelijkse programma

'de Muzikale Ontmoeting' bij

'Radio Ideaal' is er voor de eerst-

volgende drie weken weer een

studiogast uitgenodigd.

Ze zijn allen lid van de interker-

kelijke commissie Kerk en Radio,

nl. Hennie Peelen, Hengelo

(maandag 23 juli), Wim Zemme-

link, Zelhem (maandag 30 juli) en

Annie Alberink, Steenderen

(maandag 6 augustus).

Hun bijdrage zal bestaan uit een

gedicht/verhaal of overdenking.

Het programma 'de Muzikale Ont-

moeting' wordt iedere maandag

tussen 19.00 en 20.00 uur uitge-

zonden via 'Radio Ideaal'.



L IT I E
Politieteam Zelhem

(Hengelo Gld., Hummelo & Keppel en Zelhem)

Meester Fred Diks 25 jaar op

R.K. Basisschool 'De Leer
9

Alarmnummer Politie

- Alarmnummer 112

(alleen voor noodgevallen)

Politie Bureau Hengelo Gld.

- maandag van 9.00 tot

12.00 uur geopend

- overige dagen kan het bureau

alleen op afspraak worden

bezocht voor overleg met een

politieagent.

Deze afspraak kan gemaakt

via tel. 0900-8844 (bureau

Zelhem) of via de intercom

(voorgevel) van het bureau

Hengelo Gld.

- Telefoonnummer 0900-8844

Periode dinsdag 3 juli t/m zondag 8 juli

Openlijke geweldpleging in
Hengelo en Keijenborg

Op zondag 24 juni hebben in de

gemeenten Keijenborg en Hengelo

's nachts meerdere vernielingen

plaatsgevonden.

Drie jongens werden deze nacht

door de politie op heterdaad be-

trapt bij het vernielen van twee

auto's en een rozenstruik in Hen-

gelo. De jongens, drie achttien-

jarige inwoners uit Hengelo, wer-

den direct aangehouden.

Ook in Keijenborg werden tijdens

de Kermis diverse vernielingen

gepleegd.

Dankzij oplettende buurtbewo-

ners kon de politie de zaken van

de vernielde achteruit van een

personenauto, een geldautomaat

en een reclamezuil oplossen. In

deze zaak werden drie jongens

aangehouden, een 19- en een 20-

jarige inwoner uit Hengelo en een

23-jarige inwoner uit Terborg.

Tegen alle jongens is een proces-

verbaal opgemaakt.

Dinsdag 3 juli

- In Drempt op de parallelweg

aan de Rijksweg vond 's mor-

gens een verkeersongeval

plaats tussen een bromfietser,

fietser en een automobilist. De

fietser en de bromfietser zijn

met verwondingen per ambu-

lance naar het ziekenhuis ge-

bracht.

- Aan de Hulsevoortseweg te

Drempt werd tussen 14.00 en

17.00 uur ingebroken, waarbij

audioapparatuur en sierraden

zijn ontvreemd. Van de daders

en de buit ontbreekt nog elk

spoor. Graag zou de politie in

contact komen met eventuele

getuigen die mogelijk iets ge-

zien hebben. De politie is te

bereiken via telefoonnummer

(0900)8844.

Woensdag 4 juli

- Op woensdag 4 juli jl. is in Hen-

gelo Gld. een messenslijper ge-

signaleerd. Wij willen de men-

sen ervoor waarschuwen dat

er in het verleden wel eens pro-

blemen zijn geweest in verband

met de slechte kwaliteit van

het slijpen en de prijs.

Vrijdag 6 juli

- 's Middags tijdens een lasercon-

trole in Hummelo op de Toren-

allee reed een automobilist 54

km per uur harder dan de toe-

gestane maximum snelheid van

80 km per uur.

Ter plaatse werd het rijbewijs

van de bestuurder, een 26-jari-

ge inwoner uit Borculo, inge-

vorderd.

Zaterdag 7 juli

- Heel vroeg in de ochtend zagen

twee agenten in het centrum

van Halle tot hun stomme ver-

bazing een botsauto het krui-

singsvlak oversteken. De bots-

auto werd bestuurd door één

jongere en als aandrijving fun-

geerde een groep andere jonge-

ren.

Achteraf bleek dat er nog een

botsauto uit de kermisattractie

was weggenomen en gestald

tussen de handelsvoorraad van

een in de buurt gelegen garage-

bedrijf.

- Ook waren er enkele verkeers-

borden omvergegooid. Twee

jongeren werden door de agen-

ten aangehouden, waarvan er

één een proces-verbaal heeft

gekregen.

- Op de Ruurloseweg buiten de

bebouwde kom van Zelhem

werd tussen 13.30 en 15.00

uur een snelheidscontrole ge-

houden.

Hierbij werden zeven snelheids-

overtredingen geconstateerd,

waarvan de hoogst gemeten

snelheid 121 km per uur be-

droeg.

Zondag 8 juli

- 's Morgens reed een bedrijfs-

busje over de Nieuwe Steeg te

Zelhem, komende uit de rich-

ting van Doetinchem.

Op de kruising met de Doetin-

chemseweg verleende de be-

stuurder geen voorrang aan

een naderende automobilist.

Hierdoor ontstond tussen beide

partijen een aanrijding met de

nodige schade aan de voertui-

gen.

Saskia Visscher

Miranda en Fred Diks kijken venast naar de leerlingen en de collega's

Op de R.K. Basisschool 'De Leer' heerste vorige week een geheim-
zinnige sfeer. Alle groepen waren druk bezig met... Ja met wat?
Eén ding werd wel duidelijk: meester Fred Diks mocht niet weten
waar ze mee bezig waren. Overal hingen bordjes bij de lokalen:
'Verboden voor meester Fred'. Gelukkig was dit niet akelig bedoeld.
De groepen waren allemaal heel druk bezig een feestprogramma
voor te bereiden in verband met het feit, dat meester Fred Diks 25
jaar op 'hun' school was. Daarom mocht hij zelfs donderdagmidddag
niet op school komen. Voor één middag verbannen.

Zodoende had hij donderdagmid-

dag even tijd om het een en ander

over zichzelf te vertellen. Geboren

op l juli 1955. Een fijne jeugd, La-

gere School, Mulo in Terborg,

daarna PA te Doetinchem. (Nu

'Iselinge'). In die tijd moesten de

jongens vanaf hun achttiende jaar

verplicht 'in dienst'. Fred had

geluk: hij werd afgekeurd op een

of andere vage kwaal. Dat kwam

hem goed uit, want dan kon hij

meteen aan het werk. In de krant

stond een advertentie, dat een

school in Hengelo Gld. een onder-

wijzer zocht. Proberen maar. Na

een telefoontje met meester

Geurtzen, toenmalig Hoofd van de

School, werd Fred verzocht eens

te komen kijken. Toen hij voor het

eerst de school zag, was hij er di-

rect gecharmeerd van. Op deze

mooie school in een vriendelijk

dorp wilde hij wel werken. In een

daarop volgend gesprek bleek, dat

Fred uitstekend zou passen in het

team, gezien zijn activiteiten op

het gebied van voetbal (hij trainde

WG), zijn ervaring als jeugdlei-

der en zijn enthousiasme om zich

via nascholingscursussen te ont-

plooien tot allround onderwijzer.

De komst van de huidige directeur

Henk Roes, heeft ervoor gezorgd,

dat 'De Leer' een voorhoede-

school is geworden in het ICT-ge-

beuren. Ook aan de ontwikkeling

van dit hele gebeuren heeft Fred

zijn steentje bijgedragen. Met

trots vermeldt hij, dat volgend

jaar alle kinderen van groep 3 een

eigen computer hebben.

Naast al het werk, dat verzet

moet worden om een groep ge-

olied te laten functioneren, wat

Fred goed lukt, is hij 's zondags

sportverslaggever voor 'de Gelder-

lander', is hij jeugdtrainer van de

'Sprinkhanen' in Nieuw-Dijk en

geeft hij eenmaal per week bij het

'DOC' in Doetinchem computerles

aan volwassenen. Ook houdt hij

zich bezig met het schrijven van

educatieve boekjes in de Informa-

tie-reeks van 'De Ruiter'xDe ma-

nuscripten van drie boekjes, ge-

schreven voor de groepen 7/8

('Tweede Wereldoorlog' deel l en

2, en 'Haaien') zijn inmiddels

goedgekeurd en komen vanaf vol-

gend jaar op de markt.

Fred is nog steeds van mening,

dat hij destijds een goede keuze

heeft gemaakt om het onderwijs

in te gaan. Het omgaan met

(jonge) mensen vindt hij fijn, maar

ook Hengelo Gld. heeft hij inmid-

dels in zijn hart gesloten. Wij

wensen Fred en 'De Leer' nog een

heel lang samenwerkingsverband

toe!

Vrijdagmorgen 6 juli tien uur

Opstootje in Hengelo Gld. Poli-
tie aanwezig met veel vertoon
van macht. Zijn er nu ook al on-
geregeldheden in dit mooie
dorp? Gelukkig niet. De politie
was alleen maar aanwezig ter
begeleiding van meester Fred
Diks naar zijn school 'De Leer'.

Fred kreeg als start van de vie-

ring van zijn 25-jarig jubileum de

opdracht om per step naar school

te gaan en natuurlijk niet alleen:

alle leerlingen waren naar zijn

woning gekomen om hem op te

halen. Een feestelijk begin van de

dag. Als 'de Rattenvanger van

Hameln' reed Fred door het dorp

met alle kinderen achter zich

aan. Een prachtig gezicht! Een-

maal op school aangekomen werd

Fred een heel gezellig een mooi

programma aangeboden. Alle

groepen deden hieraan mee, maar

ook het team van de collega's.

Uit alles bleek, dat Fred zich een

warm plekje in de harten van de

kinderen, collega's en ouders heeft

verworven. Directeur Henk Roes

roemde zijn gevoel voor humor, de

enorme energie en brede belang-

stelling voor alles wat te maken

heeft met het onderwijs, maar ook

met het voetbal, waarvan Fred

wekelijks een verslag maakt voor

'de Gelderlander'.

Na een ongedwongen receptie op

school waren de feestelijkheden

afgelopen en konden kinderen en

leerkrachten en natuurlijk Fred

terugzien op een fijne feestdag.

pagina (5



ortnie

'He-Key' Zwemvierdaagse Boerentrekkertrekwedstrijden in

Varssel een groot succes

Het traditionele stuiverduiken

Vanaf maandag 2 juli tot en met

vrijdag 6 juli hebben 440 deelne-

mers meegedaan aan de 'Natio-

nale Zwemvierdaagse' in Hengelo

Gld., georganiseerd door Zwem-

en Waterpolovereniging 'He-Key'.

Onder een stralende zon sprak

wethouder N. van Petersen om

half zeven de jongste deelnemers

van zes jaar en jonger toe aan de

start van hun Zwemvierdaagse.

Vijf kinderen gingen daarna als

eerste te water voor hun 250

meter. Om zeven uur waren de

overige deelnemers aan de beurt

voor de dubbele afstand.

De tien of twintig banen zwem-

men gaf iedereen veel verkoeling

tijdens de soms tropische tempe-

raturen. Na het volbrengen van

de afstand was er in en om het

zwembad van alles te doen. Van

'Mik een Muntje' tot 'Let's Play

Dart'. Op maandag organiseerde

het lokale brandweerkorps een

prachtig spellencircuit waarin de

„ brandweerspuit centraal stond.

Met de waterstraal moesten de

deelnemers diverse opdrachten

volbrengen en dat leverde veel

waterpret op. Zo'n 250 kinderen

namen deel aan de vijf banen die

door de brandweer Hengelo Gld.

waren uitgezet op de zonneweide.

Gezien het enthousiasme van de

Een van de elf

Wanneer u dit berichtje leest, zijn

er elf jonge hertjes geboren op het

hertenkamp. Het is een allerliefst

gezicht en een drukte van belang.

In de maand mei hebben we onze

sponsors en donateurs weer bena-

derd en bij deze willen wij hen

heel hartelijk bedanken voor hun

zeer trouwe giften. Dit doet ons

heel erg goed, we gaan er als vrij-

willigers en bestuur weer met

veel plezier mee verder.

We hopen dat u de komende tijd

veel wandelingen bij het herten-

kamp zult maken en er veel ple-

zier zult beleven.

deelnemers kan het niet anders of

de brandweer in Hengelo Gld.

heeft ook in de toekomst geen ge-

brek aan vrijwilligers.

Na telling van alle scoreformulie-

ren bleek dat onderstaande kin-

deren in aanmerking kwamen

voor een prijs:

• Stefan Remmelink

• Eva Eerens

• Jessica Jansen

• Koen Stapelbroek (één van de

jongste deelnemers, vier jaar,

een talent)

• Wesley Kok

Alle prijswinnaars hebben hun

prijs inmiddels in ontvangst

mogen nemen. Ook volgend jaar

zullen de 'waterspelen' weer op

het programma van de Zwemvier-

daagse staan.

Op dinsdag was er een skippybal

race en op woensdag konden kin-

deren kennis maken met water-

polo door het spelen van wedstrij-

den van vijftien minuten tegen

leeftijdgenoten. Vol inzet en en-

thousiasme werden diverse doel-

punten gemaakt onder toeziend

oog van vele toeschouwers.

Op donderdag gaf 'Sportcentrum

Aerofitt' een spetterende presen-

tatie. Diverse groepen van ver-

schillende leeftijden verzorgden

een dansoptreden. De jongste

leeftijdsgroep danste als water-

druppels wat uiteraard erg toe-

passelijk is voor een zwemvier-

daagse.

De Zwemvierdaagse werd tradi-

tioneel afgesloten met het stui-

verduiken. Na de uitreiking van

de prijzen en het huldigen van de

oudste deelneemster, mevrouw

Schooltink (67 jaar), gingen voor

de laatste maal tientallen stui-

vers het familiebad in, die vervol-

gens door de grote menigte kinde-

ren naar boven gehaald werden.

Speciale stuivers met een speci-

aal gat leverden een consumptie

op. De komst van de Euro heeft

ook effect op het stuiverduiken.

De organisatie zal volgend jaar

met een nieuwe munt te water

moeten gaan. Al met al sloot

'He-Key' hiermee een succesvolle

Zwemvierdaagse af. Het waren

vijf dagen met stralend mooi weer

in een prachtig buitenzwembad

met zwemplezier voor jong en

oud. Hengelo Gld. bewees met

zijn 440 deelnemers andermaal

een zwemdorp van formaat te

zijn. Kijk voor meer info over

'He-Key' en voor een foto-impres-

sie van de Zwemvierdaagse op de

website : http://surf.to/he-kev.

Ondanks de teleurstelling dat
het weer zondag 8 juli wat te-
genviel genoten velen van de
trekkertrek wedstrijden in Vars-
sel. Het was de eerste keer dat
iets dergelijks in de gemeente
Hengelo Gld. georganiseerd
werd. De Varsselse school en
het Volksfeest bestaat in 2004
honderd jaar. Om voor dit feest
de financiële middelen rond te
krijgen is het idee ontstaan om
de trekkertrekwedstrijden te
organiseren. De vijf mensen van
de spellencommissie hebben de
organisatie van dit spektakel op
zich genomen.

De deelname overtrof alle ver-

wachtingen, in plaats van de ver-

wachte 50 deelnemers waren dit

er 108. Er werd ingeschreven in

de volgende klassen: tot 2,5 ton,

tot 3,5 ton, tot 5 ton , tot 6,5 ton,

boven 6,5 ton en de superstan-

daardklasse.

De standaardtrekker wordt dage-

lijks gebruikt, de niet-standaard-

trekker is speciaal omgebouwd

voor de trekkertrekwedstrijden.

De motor is opgevoerd, er zijn

speciale banden aangebracht,

soms is de trekker verzwaard met

gewichten of is er water in de

banden gedaan om het vereiste

gewicht te bereiken. Bij de niet-

standaardtrekker wordt er ook

wel gebruik gemaakt van alcohol-

of waterinjectie. De trekker moet

een sleepwagen met een bepaald

gewicht over het terrein van de

ene kant naar de andere kant

trekken. Full-pull is van de O-lijn

tot de finish ( 100 meter).

Het gewicht in de sleepwagen

kan aangepast worden of zich

sneller of langzamer verplaatsen.

Tijdens de wedstrijd krijgt iedere

deelnemer twee kansen, de eerste

keer full-pull, de tweede keer full-

pull met daarbij de snelste tijd. Er

werd in Varssel op twee banen

gereden. Door de MKZ-crisis had-

den een aantal deelnemers niet

kunnen oefenen, deze wedstrijd

was weer de eerste sinds lange

tijd. Sommigen deden ook mee

zonder mededinging. Daardoor

kan dit jaar ook de finale van de

trekkertrekwedstrijden in Broek-

land niet doorgaan.

Het was voor de meeste deelne-

mers een dag van ontspanning na

alle ellende van de MKZ-crisis.

Ook de kinderen vermaakten zich

prima op het springkussen, op

speciale fietsen of op de skelter-

baan. Het spektakel in Varssel is

voor herhaling vatbaar!

Een van de deelnemers

Uitslagen

Klasse tot 2,5 ton:
1. H.J. Veltkamp, Lochem

(Landini 5500)

2. M. Neienhuis, Ruurlo

(Fiat 445)

3. Peter Harmsen, Hengelo Gld.

(Deutz 5206)

Klasse tot 3,5 ton:
1. D. Lunneker, Lochem

(Ford 7000)

2. Hans Loman, Zelhem

(Steijer 9078)

3. Han Meerdink, Bredevoort

(Deutz 8006)

Klasse tot 5 ton:

1. E. Berenschot, Geesteren

(Fiat 1100)

2. M. Hakerd, Barchem

(Internationaal)

3. Ruben Mulder, Nieuw-Wehl

(Schluter 950 sv)

Klasse tot 6,5 ton:
1. Laurens Lageschaar, Zieuwent

(John Deere)

2. Marco Weelink, Zieuwent

(IHC 956)

3. Bennie Mulder, Nieuw-Wehl

(Schluter 1250 Spec.)

Klasse boven 6,5 ton:
1. Rene Loman, Zelhem

(Ford 8610)

2. Derk Luimes, Halle

(Case IH 7240)

3. Richard Enzerink, Hengelo Gld.

(Fendt)

Superstandaard:
1. Ronny Paalman, Holten

(Ford Major)

2. M. Mogezant

3. Rob Rensen, Holten

(180-90)
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Zomerspektakel 'sportcentrum Aerofitt'

HetBeach Volleybal bij Aerofitt

Als afsluiting van het sportsei-

zoen 2000-2001 had 'sportcen-

trum Aerofitt' zaterdag 8 juli een

Zomerspektakel georganiseerd,

waar iedereen die zin had in

beweging aan mee kon doen.

Aan weerszijden van de 'Winkels-

kamp' was er gezorgd voor

'strand', waar Beach Volleybal ge-

speeld werd. De uiteindelijke win-

naars hiervan waren de 'Lanterf-

lanters'. Er was van alles en nog
wat georganiseerd: je kon hand-

boogschieten, steppen en hardlo-

pen. Verder was er een gladde

glijbaan, die uitmondde in water.

Het kostte nog heel wat moeite

om bovenop de baan te komen!

De kleintjes konden zich laten

schminken door een clown.

Om 18.00 uur waren de sportacti-

viteiten afgelopen. Daarna bleek

het enthousiasme van de deelne-

mers, want in het gebouw van

'Aerofitt' waren vele dames bezig
met het weer piekfijn schoonma-

ken van de kantine, toiletten en

douches. Ook buiten waren zo'n

twintig mensen aan het scheppen

en vegen om ervoor te zorgen,

dat alle 'strand' weer terugge-

bracht werd tot de oorspronkelij-

ke staat. Dat het weer niet opti-

maal meewerkte, werd door de

sporters amper gemerkt. Het ple-

zier straalde ervan af!

's Avonds was er een gezellig

feest, dat tot in de kleine uurtjes

voortduurde.

Keiaosers verkennen Midden-Limburg

Eens per jaar gaat de fietsclub op

pad om ergens in den lande een

clubweekend door te brengen. Tij-

dens deze dagen worden er routes

van 80 km. gefietst waarbij ge-

zelligheid voorop staat en de

prestatie op een lager plan staat.

Voorgaande jaren waren er bezoe-

ken gebracht aan Vlaanderen,

Twente, Friesland en Brabant.

Dit jaar was Midden- Limburg

aan de beurt en was er een hotel

in het gezellige Roermond gere-

serveerd als uitvalbasis.

Op zaterdag werd de bewegwij-

zerde Maalbeek- en Walsbergrou-

te gefietst die ons in noordelijke

richting voerde. De route toont

zeer verschillende landschappen

en biedt een mooie afwisseling

van het slingerende riviertje de

Swalm en de bossen en moerasge-

bieden. Het Nederlandse gedeelte

voert door een open agrarisch

landschap langs beekjes en lande-

rijen. Het Duitse deel bracht ons

in de uitgestrekte bossen van het

Maas- Schwalm- Nette Natur-

park. Kenmerkend voor deze bos-

sen zijn de vele onverharde bos-

wegen.

Meestal waren ze afgesloten voor

doorgaand verkeer en dus ideaal

voor de fietser en wat minder

voor ons als racefietsers.

Bij terugkomst in Roermond werd

er natuurlijk onder het genot van

een aantal biertjes op het terras

nog even nagenoten van deze

fraaie middag.

Na het avondmaal, dat voor de

meeste mensen bestond uit spare-

ribs, werd er natuurlijk nog een

tijdje gezellig deelgenomen aan

het uitgaansleven aldaar en wer-

den de hotelkamers nogal laat op-

gezocht.

De volgende morgen moest eenie-

der er weer vroeg uit, hetgeen bij

de een wat beter lukte dan bij de

ander, want er moest vertrokken

worden voor de volgende tocht

richting zuiden. Het weer zag er

deze morgen wat somber uit en

het had geregend. De LF- route

voerde ons langs de Maas en ging

via menig bruggetje over allerlei

grintgaten en kanalen en bracht

ons de eerste 30 km. reeds 6

lekke banden door het natte weg-

dek.

De grind- en kleiwinning heeft in

Midden- Limburg diepe sporen

achtergelaten in het landschap.

Omdat er in Limburg geen dijken

langs de Maas zijn, komen bij

hoog water grote gebieden onder

water te staan zoals in 1993 en

1995.

Via de veerpont bij Berg stoken

we de Maas over en kwamen in

België, alwaar we de borden van

het fietsknooppunten- systeem

volgden. In zowel Nederlands- als

in Belgisch Limburg is dit nieuw

bewegwijzerd fietsroutenetwerk

opgezet. Hier zijn alle toeristische

fietspaden en rustige weggetjes

in kaart gebracht en met elkaar

verbonden. Zo ontstond er een

web van knooppunten, die elk een

nummer hebben. Aan de hand van

een speciale fietskaart kun je de

route, lang of kort, tot honderden

kilometers uitstippelen. Je hoeft

dan alleen de cijfers van de bord-

jes te noteren en de weg leidt zich

vanzelf van knooppunt tot knoop-

punt.

De routes zijn vaak lusvormig, ui-

terst fietsvriendelijk en leiden

over verkeersarme wegen en

laten je alle uithoeken ontdekken.

Via dit systeem bereikten we uit-

eindelijk na een prachtige route

het "Witte Stadje" zoals Thora

ook wel wordt genoemd. Dit

schitterende historische plaatsje

is zeker de moeite waard om eens

een keer rustig te bezoeken. He-

laas was er voor ons geen tijd

meer over omdat we voor zessen

thuis wilden zijn, maar we kun-

nen weer op een geslaagd club-

weekend terug kijken.

RV. Steeds Sneller Hengelo Gld.

Zo vlogen de duiven

Wedvlucht: St. Vincent 29 juni 2001
Afstand 1095 km

V.C.J. van Melis 1.

R. Koers 2. 3.

W.H. Bretveld 4.

A.H.J. Peters 5.

Wedvlucht: Bordeaux 30 juni 2001
Afstand 950 km

R. Koers

A.H.J. Peters

V.C.J. van Melis

1. 4.
2.

3. 5.

Wedvlucht: Morlincourt 30 juni 2001
Aantal duiven: 211, afstand 355 km

L. te Stroet

A.H. Kamperman

W. Jansen

A. Luesink

1. 5.

2. 3.

9.
10.

8.
4. 6. 7.

Visio j Audiotheek start 11 juli

een posteractie in regio Apeldoorn

Visio, Audiotheek is de enige or-
ganisatie in Nederland die dank-
zij samenwerking met de omroe-
pen, hoorspelen en radiodocu-
mentaires uitleent aan visueel
en anderszins gehandicapten
die niet op gebruikelijke wijze
kunnen lezen.

De audiotheek is nog relatief on-

bekend. Daarom vraagt Visio met

behulp van BTC-sponsoring door

deze posteractie aandacht voor

de activiteiten van de nationale

audiotheek.

De omroepen zenden geen hoor-

spelen meer uit, terwijl er toch,

vooral bij slechtzienden en blin-

den, grote behoefte bestaat aan

hoorspelen en radiodocumentaires.

Mensen die vaak hoorspelen wil-

len beluisteren, zijn daarom aan-

gewezen op de nationale audio-

theek van Visio.

Niet alleen individuele abonne-

menten zijn mogelijk, ook een or-

ganisatie zoals bijvoorbeeld de af-

deling activiteitenbegeleiding van

een verzorgingstehuis kan lid

worden. De hoorspelen staan op

audiocassettes die in speciale do-

zen gratis door de PTT verstuurd

worden.

Catalogus en folder zijn in ver-

schillende leesvormen verkrijg-

baar. Een abonnement kost ƒ 35,-

per kalenderjaar.

De posters worden verspreid in

Apeldoorn, Brummen, Epe, Steen-

deren, Voorst, Vorden en Warns-

veld.

Nadere informatie:

Visio Audiotheek

De heer B. Teunis

Amersfoortsestraatweg 180

1272 RR Huizen

Telefoon (035) 698 57 55

Kruidenazijn tijdens

Zelhemse Zomerfeesten

De werkgroep van "t Zunnehöf-

ken' zal u, net als in voorgaande

jaren, tijdens de Zelhemse Zomer-

feesten van 21 juli graag verwel-

komen in de kruidentuin aan de

Piersonstraat (nabij Rabobank).

Vanaf de braderie is de kruiden-

tuin via een korte wandeling

(richting Hummeloseweg) bereik-

baar.

Tussen 14.00 en 18.00 uur kunt

u er informatie krijgen over meer

dan 150 kruidachtige planten en

met assistentie van de Werkgroep,

kunt u uw eigen fles kruidenazijn

samenstellen.

Tegen een kleine vergoeding hebt

u uw eigen decoratieve fles krui-

denazijn vanuit 'made in Zelhem'.

Kenners weten dat het een heer-

lijke dressing oplevert over sla

etc.

Voor de kinderen is er een krui-

denquiz en een lekker fris drank-

je. Verder is er een theeschenkerij

met kruidenthee en iets lekkers

erbij.

Kruidentuin "t Zunnehöfken'heeft

zich ten doel gesteld om kruiden

en oude gewassen te promoten

uit lang vervlogen tijden.
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HetBeach Volleybal bij Aerofitt

Als afsluiting van het sportsei-

zoen 2000-2001 had 'sportcen-

trum Aerofitt' zaterdag 8 juli een

Zomerspektakel georganiseerd,

waar iedereen die zin had in

beweging aan mee kon doen.

Aan weerszijden van de 'Winkels-

kamp' was er gezorgd voor

'strand', waar Beach Volleybal ge-

speeld werd. De uiteindelijke win-

naars hiervan waren de 'Lanterf-

lanters'. Er was van alles en nog
wat georganiseerd: je kon hand-

boogschieten, steppen en hardlo-

pen. Verder was er een gladde

glijbaan, die uitmondde in water.

Het kostte nog heel wat moeite

om bovenop de baan te komen!

De kleintjes konden zich laten

schminken door een clown.

Om 18.00 uur waren de sportacti-

viteiten afgelopen. Daarna bleek

het enthousiasme van de deelne-

mers, want in het gebouw van

Aerofitt' waren vele dames bezig
met het weer piekfijn schoonma-

ken van de kantine, toiletten en

douches. Ook buiten waren zo'n

twintig mensen aan het scheppen

en vegen om ervoor te zorgen,

dat alle 'strand' weer terugge-

bracht werd tot de oorspronkelij-

ke staat. Dat het weer niet opti-

maal meewerkte, werd door de

sporters amper gemerkt. Het ple-

zier straalde ervan af!

's Avonds was er een gezellig

feest, dat tot in de kleine uurtjes

voortduurde.

Keiaosers verkennen Midden-Limburg

Eens per jaar gaat de fietsclub op

pad om ergens in den lande een

clubweekend door te brengen. Tij-

dens deze dagen worden er routes

van 80 km. gefietst waarbij ge-

zelligheid voorop staat en de

prestatie op een lager plan staat.

Voorgaande jaren waren er bezoe-

ken gebracht aan Vlaanderen,

Twente, Friesland en Brabant.

Dit jaar was Midden- Limburg

aan de beurt en was er een hotel

in het gezellige Roermond gere-

serveerd als uitvalbasis.

Op zaterdag werd de bewegwij-

zerde Maalbeek- en Walsbergrou-

te gefietst die ons in noordelijke

richting voerde. De route toont

zeer verschillende landschappen

en biedt een mooie afwisseling

van het slingerende riviertje de

Swalm en de bossen en moerasge-

bieden. Het Nederlandse gedeelte

voert door een open agrarisch

landschap langs beekjes en lande-

rijen. Het Duitse deel bracht ons

in de uitgestrekte bossen van het

Maas- Schwalm- Nette Natur-

park. Kenmerkend voor deze bos-

sen zijn de vele onverharde bos-

wegen.

Meestal waren ze afgesloten voor

doorgaand verkeer en dus ideaal

voor de fietser en wat minder

voor ons als racefietsers.

Bij terugkomst in Roermond werd

er natuurlijk onder het genot van

een aantal biertjes op het terras

nog even nagenoten van deze

fraaie middag.

Na het avondmaal, dat voor de

meeste mensen bestond uit spare-

ribs, werd er natuurlijk nog een

tijdje gezellig deelgenomen aan

het uitgaansleven aldaar en wer-

den de hotelkamers nogal laat op-

gezocht.

De volgende morgen moest eenie-

der er weer vroeg uit, hetgeen bij

de een wat beter lukte dan bij de

ander, want er moest vertrokken

worden voor de volgende tocht

richting zuiden. Het weer zag er

deze morgen wat somber uit en

het had geregend. De LF- route

voerde ons langs de Maas en ging

via menig bruggetje over allerlei

grintgaten en kanalen en bracht

ons de eerste 30 km. reeds 6

lekke banden door het natte weg-

dek.

De grind- en kleiwinning heeft in

Midden- Limburg diepe sporen

achtergelaten in het landschap.

Omdat er in Limburg geen dijken

langs de Maas zijn, komen bij

hoog water grote gebieden onder

water te staan zoals in 1993 en

1995.

Via de veerpont bij Berg stoken

we de Maas over en kwamen in

België, alwaar we de borden van

het fietsknooppunten- systeem

volgden. In zowel Nederlands- als

in Belgisch Limburg is dit nieuw

bewegwijzerd fietsroutenetwerk

opgezet. Hier zijn alle toeristische

fietspaden en rustige weggetjes

in kaart gebracht en met elkaar

verbonden. Zo ontstond er een

web van knooppunten, die elk een

nummer hebben. Aan de hand van

een speciale fietskaart kun je de

route, lang of kort, tot honderden

kilometers uitstippelen. Je hoeft

dan alleen de cijfers van de bord-

jes te noteren en de weg leidt zich

vanzelf van knooppunt tot knoop-

punt.

De routes zijn vaak lusvormig, ui-

terst fietsvriendelijk en leiden

over verkeersarme wegen en

laten je alle uithoeken ontdekken.

Via dit systeem bereikten we uit-

eindelijk na een prachtige route

het "Witte Stadje" zoals Thorn

ook wel wordt genoemd. Dit

schitterende historische plaatsje

is zeker de moeite waard om eens

een keer rustig te bezoeken. He-

laas was er voor ons geen tijd

meer over omdat we voor zessen

thuis wilden zijn, maar we kun-

nen weer op een geslaagd club-

weekend terug kijken.

RV. Steeds Sneller Hengelo Gld.

Zo vlogen de duiven

Wedvlucht: St. Vincent 29 juni 2001
Afstand 1095 km

V.C.J. van Melis

R. Koers

W.H. Bretveld

A.H.J. Peters

1.

2.

4.

5.

3.

Wedvlucht: Bordeaux 30 juni 2001
Afstand 950 km

R. Koers

A.H.J. Peters

V.C.J. van Melis

1.

2.

3.

4.

5.

Wedvlucht: Morlincourt 30 juni 2001
Aantal duiven: 211, afstand 355 km

L. te Stroet

A.H. Kamperman

W. Jansen

A. Luesink

1. 5. 8.

2. 3. 4. 6.

9.

10.

7.

Visio, Audiotheek start 11 juli

een posteractie in regio Apeldoorn

Visio, Audiotheek is de enige or-
ganisatie in Nederland die dank-
zij samenwerking met de omroe-
pen, hoorspelen en radiodocu-
mentaires uitleent aan visueel
en anderszins gehandicapten
die niet op gebruikelijke wijze
kunnen lezen.

De audiotheek is nog relatief on-

bekend. Daarom vraagt Visio met

behulp van BTC-sponsoring door

deze posteractie aandacht voor

de activiteiten van de nationale

audiotheek.

De omroepen zenden geen hoor-

spelen meer uit, terwijl er toch,

vooral bij slechtzienden en blin-

den, grote behoefte bestaat aan

hoorspelen en radiodocumentaires.

Mensen die vaak hoorspelen wil-

len beluisteren, zijn daarom aan-

gewezen op de nationale audio-

theek van Visio.

Niet alleen individuele abonne-

menten zijn mogelijk, ook een or-

ganisatie zoals bijvoorbeeld de af-

deling activiteitenbegeleiding van

een verzorgingstehuis kan lid

worden. De hoorspelen staan op

audiocassettes die in speciale do-

zen gratis door de PTT verstuurd

worden.

Catalogus en folder zijn in ver-

schillende leesvormen verkrijg-

baar. Een abonnement kost ƒ 35,-

per kalenderjaar.

De posters worden verspreid in

Apeldoorn, Brummen, Epe, Steen-

deren, Voorst, Vorden en Warns-

veld.

Nadere informatie:

Visio Audiotheek

De heer B. Teunis

Amersfoortsestraatweg 180

1272 RR Huizen

Telefoon (035) 698 57 55

Kruidenazijn tijdens

Zelhemse Zomerfeesten

De werkgroep van "t Zunnehöf-

ken' zal u, net als in voorgaande

jaren, tijdens de Zelhemse Zomer-

feesten van 21 juli graag verwel-

komen in de kruidentuin aan de

Piersonstraat (nabij Rabobank).

Vanaf de braderie is de kruiden-

tuin via een korte wandeling

(richting Hummeloseweg) bereik-

baar.

Tussen 14.00 en 18.00 uur kunt

u er informatie krijgen over meer

dan 150 kruidachtige planten en

met assistentie van de Werkgroep,

kunt u uw eigen fles kruidenazijn

samenstellen.

Tegen een kleine vergoeding hebt

u uw eigen decoratieve fles krui-

denazijn vanuit 'made in Zelhem'.

Kenners weten dat het een heer-

lijke dressing oplevert over sla

etc.

Voor de kinderen is er een krui-

denquiz en een lekker fris drank-

je. Verder is er een theeschenkerij

met kruidenthee en iets lekkers

erbij.

Kruidentuin "t Zunnehöfken' heeft

zich ten doel gesteld om kruiden

en oude gewassen te promoten

uit lang vervlogen tijden.
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'.onmge
'omerkortingen

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

van alle merken elektrische apparatuur zoals

TV?s; VIDEO's;AUDïO's enz
In - en verkoop van nieuwe en gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud van satelliet systemen

Sirius Systems Service
Zelhemseweg 24, Hengelo gld

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

Dinsdag gesloten.

Reparatie van alle merken

wasautomaten, koelkasten en diepvriezers

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

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur

CHR. MUZIEKVERENIGING

0=

HENGELO GLD.
CRESCENDO

Zomerconcert
Dinsdag 17 juli in de Kerkstraat

(bij slecht weer in 'Ons Huis')

Aanvang 20.00 uur - Entree vrij

V.O.F. Klompenfa

Uilenesterstraat lOa. 7256 KD Keijenborg

tel. ( 0 5 7 5 ) 4 6 3 0 3 0 / 4 6 2 5 4 8
fax (0575) 46 25 48

www.sueters.nl

'DePlattelandswïnkel'
Kwalliteitsklompen,

klompschoenen, laarzen,

werkschoenen, werkkleding,

vrijetijdskleding

regenkleding, souvenirs

Mtijd voordeel!

Op alle confectie met
Rode Label (50% korting)

geldt nu:

2 halen
1 betalen

U betaald dan het duurst
geprijsde artikel bijv.:

Rok 119.95 nu 60,-
Blouse 99.95 nu 50,-

u betaald dan 60,-

Schröder Mode
Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld.

Tel.(0575)461232

Café Heezen
Marktplein 5, Steenderen

Tel. (0575) 45 12 04 - Fax (0575) 45 05 78

OÖ'SMAN
• • G R O E N S P E C I A L I S T

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen
aanleg
onderhoud
sierbestrating
kwekerij

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

TAXI BERT LAMMERS
HUMMELOSEWEG 20

HENGELO GLD.

BERT LAMMEES

Tel. (0575) 46 30 05

MARKTPOP2001
zondag 22 juli

aanvang 13.30 uur

OXX-BAND

SHIVER
(U2-coverband)

THIN AZ LIZZY
(Ierland)

ACTION IN DC
(ACDC-coverband)

Entree vrij!
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