
74e jaargang weeknr. 30 - dinsdag 24 juli 2001 Oplage: 6100

DE RECLAME
UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.
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De heer Nas blij met nieuwbouw van 'de

Raymond Nas, locatiemanager van 'de Bleijke', is duidelijk blij met
het besluit van vooral de LHBB, de woningcoöperatie, die zich be-
zighoudt met de huisvesting van ouderen, om geen verbouw maar
nieuwbouw toe te passen voor Zorgcentrum 'De Bleijke'.

Om aan te geven waarom er hoog-

nodig iets moest gebeuren, leidt
Raymond me rond door het ver-
zorgingscentrum.

Toen in 1969 het gebouw werd
gebouwd, waren de indicatie-eisen
nog niet erg hoog: veel bejaarden

konden zich toen nog redelijk zelf
helpen en ze waren vaak ook

beter ter been. Nu ligt de gemid-
delde leeftijd heel wat hoger en de
noodzaak voor hulp is veel groter.

Wanneer we nu door het gebouw
lopen, vallen de smalle gangen,
waar je met b.v. twee rolstoelen

elkaar haast niet kunt passeren,
het eerst op.

Ook de donkere gangen, hoekjes
en nogal sombere kleuren dragen

niet bij aan het zich optimaal voe-
len van de bewoners. Die plaat-
sen, waar altijd kunstlicht is, kun-
nen voor oudere mensen, <iie een
beetje gedesoriënteerd in tijd zijn,
niet helpen om een beetje verschil

in dag en nacht te zien. De ka-
mers zijn voor moderne tijden veel

te klein en wanneer een bewoner

gebruik maakt van een rolstoel,
kan hij/zij niet zelfstandig naar

het toilet omdat de deuren naar

de verkeerde kant draaien en de
deuropeningen veel te smal zijn.
Ook kan er geen bed met patiënt
door de deuropening.

.Bij een verbouwing zou er van
twee kamers een worden ge-
maakt, maar dan bleven de smalle

gangen toch nog bestaan omdat
draagmuren nu eenmaal niet ver-
zet kunnen worden.

Na lang onderhandelen en het af-
wegen van alle voors en tegens,
lijkt het besluit om over te gaan
tot nieuwbouw niet ongegrond.
Enthousiast laat Raymond Nas
zien hoe groot het terrein van 'De
Bleijke' is. Het is de bedoeling om
eerst de appartementen te bou-
\ven, zodat de bewoners maar één
keer hoeven te verhuizen zonder
noodoplossingen van wooncontai-
ners of wat dan ook. Daarna
wordt begonnen aan het diensten-

centrum. Raymond vindt ook, dat
de hoofdingang meer centraal

moet liggen. Oudere mensen vin-
den het fijn om te kunnen zien wie

er allemaal in- en uitlopen.
Als de hele verbouwing achter de

rug is, wordt er ook naar de tuin
gekeken. Het is de bedoeling, dat

de bewoners een beetje van zich
af kunnen kijken, aan de bomen

en struiken kunnen zien in welk

jaargetijde ze leven en zodoende
nog een beetje contact houden
met de buitenwereld. Hiervoor
zullen misschien een paar grote
bomen moeten omgezaagd, omdat
ze het uitzicht flink belemmeren.
Maar zover zijn we nog niet. Plan-
nen genoeg en aan enthousiasme
geen gebrek. Het personeel, maar
ook de vele vrijwilligers, hebben
bij het plannen maken hun menin-
gen en ideeën kenbaar kunnen
maken, Wanneer het nieuwe ge-
bouw klaar is, zal het waarschijn-
lijk een voorbeeldfunctie hebben
voor vele andere zorgcentra.

11 juli, donderdagmorgen, Keijenborg

Afscheid meester Jan Idink

Het zal donderdagmorgen voor
meester Jan Idink wel een
vreemde gewaarwording zijn
geweest: hij mocht niet zomaar
op de 'St. Bernardusschool' ko-
men. Al vele jaren lang stapte
hij 's morgens vroeg de deur uit
en was in een mum van tijd op
school. Dit keer moest hij wach-
ten, ja waarop?

Daar kwam hij om half negen wel
achter: alle kinderen van de 'St.
Bernardusschool' kwamen in een

lange rij naar zijn huis om voor
de laatste keer hun meester naar

school te begeleiden. Het viel bij
de optocht op hoeveel kinderen
er al op een echt instrument
speelden: klarinetten, trompet-

ten, dwarsfluiten, trommels. Als

we weten, dat Jan Idink altijd
veel voor en met muziek heeft ge-
daan, is dat niet zo verwonder-

lijk. Die kinderen, die geen echt
instrument bespeelden, hadden
allemaal iets bij zich om lawaai

te maken. Een heuse lawaaiop-

tocht.
Directeur Peter Schrauwen speld-
de Jan Idink en zijn familie een

prachtige corsage op, waardoor
meester Idink er niet omheen

kon: voor die dag was hij het on-
derwerp van aandacht.
Bij goed weer trok de optocht

naar school, waar in de hal een
heel feestprogramma werd afge-
werkt. Er was een echte gooche-
laar, die op speelse wijze allerlei

trucs vertoonde, die een link
legden tussen reizen-muziek-af-

scheid. Aan het eind van de voor-
stelling vertoonde de goochelaar

zijn grootste truc: alle leerkrach-
ten waren 'weggetoverd'.

Hierna werden de kinderen in
groepjes verdeeld en trokken
Keijenborg in om op jacht te gaan
naar de vossen. Goed kijken was
hierbij geboden, want de leer-

krachten hadden opeens heel an-
dere baantjes: de één was etalage-
pop bij de fietsenmaker, de ander
kraamhulp en weer een ander was
verhuizer en noem zo maar op. Bij
terugkomst kregen de kinderen

een lunchpakket, dat ze ook lek-
ker buiten konden opeten, want
het weer werkte mooi mee.
Hierna werd in de hal een lied ge-

zongen, dat steeds langer werd
en betrekking had op het verle-
den van meester. Namens alle
kinderen werd Jan Idink een

heuptasje met reisgeld aangebo-

Jan Idink (midden) aplaudiseert voor de onvangst van de kinderen

den. We hoeven dus niet te vra-
gen wat hij hiermee gaat doen.
Meester Idink had voor alle kin-
deren ook een prachtig afscheids-
cadeau: een schrift met op de

voorkant een foto van hem met
alle kinderen en op de achterkant
alle namen, die hij in alle afgelo-

.pen jaren is tegengekomen op
'zijn' school. Hij had uitgerekend,
dat hij in alle jaren, die hij op

'St. Bernardus' gewerkt had,
1079 kinderen onder zijn hoede
had gehad. Een memorabel aan-
tal! 's Middags was er een gezel-
lig onderonsje met het team,

waarbij de collega's zich ook niet
onbetuigd lieten. Uiteraard werd

ook hier weer een lied gezongen.
De dag werd afgesloten met een
zeer druk bezochte receptie. Jan
Idink bedankte iedereen voor de
vriendelijke woorden en de prach-

tige dag, die hem was bezorgd.



dienstmededelineen
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

- KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 29 juli, 10.00 uur, ds. C. Ferrari

Goede Herder Kapel
- Zondag 29 juli, 10.15 uur, ds. Gros, Aalten,

Heilig Avondmaal

Verzorgingscentrum 'De Bleijke'

- Geen dienst.

Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.

R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 26 juli, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)

- Zaterdag 28 juli, 19.00 uur, Eucharistieviering

- Zondag 29 juli, 10.00 uur,

Woord- en Communieviering

R.K. Kerk Keijenborg:
- Zaterdagavond om 19.00 uur

- Zondagmorgen om 10.00 uur

- Maandagmorgen om 9.00 uur

Eucharistieviering (dagkapel)

- Woensdagsavonds 19.00 uur

Rozenkrans bidden (dagkapel)

Zorgcentrum Maria Postel:
- Dinsdagsmorgens om 10.00 uur

Eucharistieviering - vrijdagavond om

19.00 uur een Eucharistieviering

NPG gebouw, Zelhem:
- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

«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 27 juli - Zondag 29 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 30 juli, dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262

- Dinsdag 31 juli, dr. Koning, tel. (0575) 461266

- Woensdag 1 aug.,dr. v/d Beek, tel. 06-53738359
- Donderdag 2 aug., 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,
k i nderfy s i otherap ie, spo rtfy s iotherap i e,

reïntergratie en medische fitness
"Janssen van Dijke"
- Tel. (0575)463064, Kastanjeln 2a, Hengelo Gld.

B.g.g.(0314) 6251 50, Ambachtswg 16, Zelhem

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

mevr. Peulers, tel. (0314) 330589,

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

Gemeente Steenderen en Vorden:
- mevr. Haggeman-Withaar, tel. (0575) 442772

ZorgGroep Oost-Gelderland

- Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging.

24 uur per dag bereikbaar via:

tel. 0900-8806 (22 ct/min)
Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:
Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67

Thuiszorgwinkel Zutphen, Ooyerhoekseweg 6

Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)
Hameland van Nispenhof
- Huishoudelijke verzorging, Verzorging en Ver-

pleging in de gemeenten Hengelo Gld., Zelhem,

Hummelo & Keppel en Doetinchem.

Voor informatie kunt u bellen naar het Centraal

Kantoor, tel. (0315)336333.

- ALGEMEEN
Alarmnummer Brandweer, Ambulance, Politie
- Alarmnummer 112 (alleen voor noodgevallen)

Politiebureau Hengelo Gld.
- maandag van 9.00 tot 12.00 uur geopend
- overige dagen kan het bureau alleen op

afspraak worden bezocht voor overleg met een

politieagent.

Deze afspraak kan gemaakt via tel. 0900-8844

(bureau Zelhem) of via de intercom (voorgevel)

van het bureau Hengelo

- Telefoonnummer 0900-8844

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

- Kampstraat 2, 7255 XC Hengelo Gld.

tel. (0575) 461420 (ook voor spoedgevallen)

u wordt altijd doorverbonden naar de dienst-

doende dierenarts.

Spreekuren gezelschapsdieren:
- maandag t/m vrijdag 13.30-14.00 uur

- maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en

op afspraak

Paardenspreekuur:
- maandag 19.00 - 20.00 uur en op afspraak

Dierenapotheek:
- maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur

- zaterdag 08.30 - 12.00 uur

Uitvaartverzorging Eppink & Ruiterkamp
- tel: (0575) 452020 dag en nacht bereikbaar.

- 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) 62 21 51

spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur

Ned. Patiëntenvereniging (afd. Oude IJsselstreek)
- Vereniging op chr. grondslag voor alg. belangen-

behartiging in de gezondheidszorg.

- Voor vragen, hulp of bemiddeling bij problemen,

bel dagelijks van 19.00 - 20.00 uur

tel. (0314) 3412 75 of tel. (0314)326796.
Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'
- Informatie en aanmelding:

coördinator mevr. H. ten Hoopen

tel. (0575) 4613 32 (z.m. tussen 19.00 - 20.00 uur)

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

- H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg,

tel. (0575)463435

- M. Lukassen,

tel. (0575) 461457 (maandagmorgen)

- l na Wuestman, Vierakker, tel. (0575) 527246

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

- Yvonne Roelofs, Wichmond, tel. (0575) 4419 42

Diëtiste
- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 44 1809

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) 3299 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.

Te Koop,
Gevraagd,

Aangeboden,
en andere

4 kleintjes'

Verlies gewicht in centi-

meters met behoud van

energie.

Dat kan met Herbalife!
Bel voor informatie:

Annie Haaring,

tel. (0575) 467381

Vanaf 20 juli gesloten
wegens vakantie,

dinsdag 7 augustus
zijn wij weer geopend!

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

Spalstraat 15, Hengelo gld. - Telefoon (0575) 46 13 74

'de Reclame' 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.

Wij hebben alles
voor uw klus!

Ijzersterk in
technisch materiaal!

Hout en Plaat
op maat!

ii
f O U W M A U K T

DE TOLBRUG

Emmerikseweg 17,
7227 DG Toldijk

Tel.(0575)451655
Fax (0575) 45 26 79

Tijdens de
'bouwvak' zijn wij

's maandags gesloten

Schröder Mode
Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld.

Tel.(0575)461232

d r u k k e r i j

U i t e r we e r d
In verband met de vakantie zijn wij
gesloten van maandag 30 juli t/m

vrijdag W augustus.
Op maandag 13 augustus staan wij

weer voor u klaar.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.
Tel. (0575) 463818 - Fax (0575) 465088 - E-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl



lieberichten

Met grote blijdschap geven wij kennisvan

de geboorte van onze dochter

N/na
Kittyjolien

Zusje van Ismo
Zij is geboren op 29 juni 2001

Harald, Anne-Marieen IsmoWolsink

Snethlageweg23,

7255 CE Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 41 04

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte
van onze zoon en mijn broertje

JerreSander

Jerre is geboren op 14 juli 2001
om23.35 uur

Bert, Diana en Thijs Hofs

Beatrixlaan 23, 7255 DB Hengelo Gld.
Tel.(0575)464336

Wij rusten van 12.00 tot 15.00 uur
en na 21.30 uur.

Hoera! Daar ben ikdan! Watvindtuernu van?
De naam die ik heb gekregen,

is door mijn ouders tot nu toe verzwegen.
Vandaag mag iedereen weten dat ik

Sanne

zal

heten.

Ik ben geboren op 17 juli 2001 om 8.03 uur,

weeg 3995 gram en ben 50,5 cm lang.

Michel Kustersen llsejaaltink

Asterstraat 4

7255 XW Hengelo Gld.

Telefoon (05 75) 46 46 65

Onze hartelijke dank aan allen die ons 50-jarig
huwelijksfeest op 6 juli tot een onvergetelijke dag

hebben gemaakt

Cerriten Riek Knoef-Lenselink

Sarinkkamp24,

7255 CW Hengelo Gld.

Correspondente van 'de Reclame*
Mevr. G. Koidenhof

U kunt contact opnemen met mevr. G. Koidenhof via drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gid.

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

Of rechtstreeks: tel. (0575) 461920

Velen kwamen ons troosten.

Velen waren met ons samen om afscheid te nemen

van onze lieve man en vader

Eet Meenink

Heel erg bedankt voor de warmte, het aanwezig zijn,

de brieven, kaarten en de tranen die we samen hebben

gehuild.

Het was voor ons een grote steun.

Thea Meenink-Tijssen

Daniëlle, Pascal

Hengelo Gld., juli 2001.

U kant voor:
handels-,
reclame-,

en familie-
drukwerk
terecht bij ons
agentschap:

J.B. Eppink
Dorpsstraat 37

7221 BN Steenderen

tel. (0575)45 18 62

fax (0575) 45 I 6 2 I

Tevens kunt u hier
advertenties en/of

persberichten inleveren
voor plaatsing in

'De Reclame
9

'De Leer9 en DOC gaan samenwerken
Basisschool 'De Leer' en DOC

Educatiepartners uit Doetinchem

gaan intensief samenwerken. 'Na

veelvuldig overleg met DOC heb-

ben we besloten om een uniek

ICT-centrum binnen Hengelo Gld.

te gaan realiseren', zegt directeur

Henk Roes van 'De Leer' vol trots.

'Er is sprake van een win-win-si-

tuatie, zowel voor onze school als

voor DOC'.

Momenteel beschikt elke groep

van 'De Leer' over vijf computers.
Het Doetinchemse opleidingsinsti-

tuut zorgt ervoor dat het aantal

computers in de aula van de ba-

sisschool aangevuld wordt tot

maar liefst vijftien.

'Overdag beschikt zodoende elke

leerling van groep drie over een

computer en dat lijkt mij een

unieke situatie, die nergens an-

ders in Nederland voor komt', al-

dus Roes. 'Bovendien biedt DOC

de mogelijkheid voor belangstel-

lende Hengeloërs, buiten de nor-
male lesuren om, computercur-

sussen van DOC te gaan volgen.

Verder worden er op woensdag-

middagen typecursussen voor de

jeugd georganiseerd. Zodoende

benut zowel DOC als 'De Leer' de

tijd, ruimte en middelen optimaal',

zo besluit Roes zijn verhaal.

Voor nadere informaties over de

typecursussen of computercursus-

sen kunt u contact opnemen met

DOC Educatiepartners, telefoon
(0314) 325428.

Vakantieweek UW 'De Bergse Bossen9

Dit jaar was het vertrek gepland

op 29 juni 2001. Uitgezwaaid

door familie, buren en vrienden

vertrok een bus vol vakantiegan-

gers, in totaal 49 personen.

In een plezierige sfeer werd koers

gezet langs een mooie omweg

naar de Utrechtse heuvelrug met

onderweg een koffie-/theestop in

Stroe.

Later reed de bus langs paleis

Soestdijk, alwaar de vlag in top

hing ten teken dat prinses Juliana

thuis was.

Hotel- en Congrescentrum 'de

Bergse Bossen' in Driebergen is

een uitstekende accommodatie.

Men heeft er kunnen genieten

van de goed verzorgde en heer-

lijke maaltijden; het onder elkaar

zijn, dit geeft altijd iets bijzonders

aan een UW-vakantie.

De kamers waren uitstekend en

het programma sprak een ieder

aan. Ook voor de avond was er

een mooi programma met o.a. een

dameskoor en later in de week

het 'Stichts' mannenkoor.

Bovenal was het weer uitstekend,

zodat men volop kon genieten en

op het terras kon zitten.

Er zijn mooie boswandelingen ge-

maakt en er is zelfs een fietstocht

georganiseerd voor de liefhebbers.

De Utrechtse kastelentocht stond

op het programma en het was

weer heel anders dan de Vordense

kastelentocht. Een ander land-

schap, een andere streek.

Ook met de bus waren de tochten

door de mooie provincie Utrecht

prachtig. Rijden over provinciale

wegen met een chauffeur die de

omgeving goed kende en allerlei

wetenswaardigheden vertelde.

Zo maakte men een tocht naar

Bunschoten-Spakenburg en later

in de week naar Hilversum. Het

Nederlands Omroepmuseum werd

aangedaan. Door enthousiaste

vrijwilligers wordt dit museum in

stand gehouden. Men vertelde

van hoe groot belang dit voor Ne-

derland geweest is, vooral de

radio in de oorlogstijd.

De werkers van de radio waren

de pioniers en geluid was erg be-

langrijk.

Zo belangrijk en zo goed was en

is dat nog steeds, zodat bij de te-

levesie gebruik gemaakt wordt

van het geluid van de radio. De

televisie is meer voor een goed

beeld en de radio voor een goed

geluid, vandaar de samenwerking.

Er staat een grote verbouwing

voor de deur vanwege de grote

belangstelling voor dit museum.

De moeite waard om hier naar

toe te gaan.

De dagtocht naar Rotterdam was

indrukwekkend. Een wereldstad

met zoveel verkeer en bedrijvig-

heid. 'Je moet hier de weg wel

weten', werd in de bus meerdere

malen gehoord.

Varen in de haven en kijken naar

de vele containers en grote sche-

pen. De grote kranen die gebruikt

worden bij het verladen van de

containers. Tunnels voor het ver-

keer onder het water door en dan

de 'Zwaan', de nieuwe brug waar

zoveel om te doen is geweest en

je over kon lezen in de krant of

kijken op TV. Het staat allemaal

in het geheugen gegrift!

Het was weer een ander deel van

Nederland wat op deze manier

verkend kon worden.

Het leuke van deze vakantiewe-

ken is, dat men ervaart, dat er in

ons 'kleine' Nederland veel te

zien is waar men eigenlijk geen

weet van heeft!

De terugkom-middag is vastge-

legd op donderdagmiddag 4 okto-

ber om 14.00 uur in 'Ons Huis',

alwaar de foto's bekeken kunnen

worden en waar nog eens gezellig

nagepraat kan worden over deze

bijzondere week.
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Het was woensdagmorgen al
vroeg druk in de straten van
Hengelo Gld. bij de kermis-
markt en alles erom heen. Het
was duidelijk te merken dat de
plaatselijke scholen nog geen
vakantie hadden, want de jeugd
was er 's morgens nog niet bij.
Een enkele bui mocht de pret
niet drukken en menige oude
kennissen troffen elkaar en ver-
klaarden de eerste dag van de
kennis als de leukste dag. Het
lunapark, dit jaar wederom van
zeer goed gehalte werd goed
bezocht evenals de horecabe-
drijven in het gehele dorp.

's Avonds werd een traditie in

ere gehouden door de renners op

de oude motoren van voor 1970

in de regelmatigheidsrace. On-

danks enkele stevige buien werd

het vele trouwe publiek goed

vermaakt. Tijdens de prijsuitrei-

king na afloop bij 'Leemreis' gaf

voorzitter Cees van Staalduinen

aan dat de EMM in overweging

had dat ze de races niet meer

zullen organiseren. Maar hij stel-

de de goed gevulde zaal met ren-

ners en hun supporters gerust

dat dit eigenlijk een traditie is

geworden en zal moeten blijven.

Nees van Petersen zei dat hij na

elf keer nog niet lang niet ge-

noeg heeft van deze mooie tak

van sport en dat de renners wel-

kom blijven in Hengelo Gld. Voor

de Hengelose supporters was het

leuk dat een plaatselijke renner

één van de hoofdprijzen won en

wel in de 50 cc klasse. Het was

Harry Klein-Zessink die met de

hoogste eer ging strijken.

Donderdag is een rustdag maar

toch kwamen de sportvissers bij

de 55-plussers in actie waarbij

Han Lebbink met de eer ging

strijken, Gert Enzerink werd

tweede en Teun Hofman werd

derde.

In de vroege avond ging de jeugd

naar de Bleek om te vissen.

De uitslag was:

1. Martin te Stroet 207 cm;

2. Riek Bijenhof 129 cm;

3. Sanne Meijer 115 cm.

Vrijdagmiddag was er op de

'Steintjesweide' bij de kinderspe-

len een drukte van belang. Maar

liefst vierhonderd kinderen waren

aanwezig.

Het was niet alleen bij de kin-

derspelen druk, ook bij het dub-

beltjesdansen in zaal 'Wolbrink'

was de opkomst boven verwach-

ting.

De kinderdisco bij 'De Zwaan'

werd een groot feest voor de

De winnaars van de optocht: 'Het Vinkingschip'

De tweede plaats van de optocht: 'de Paddestoel'

jeugd. Een grote opkomst was er

ook bij de ballonnenwedstrijd.

Het ringrijden in de Bleekstraat

kreeg een hilarisch moment toen

door één van de deelnemers de

plank waaraan de ring was be-

vestigd dwars door midden werd

gekliefd.

De uitslag bij de dames was:

1. Karin Notten;

2. Ineke Regelink;

3 Chantal Claver.

Bij de heren:

1. Robby Mullink;

2. Martin Harmsen;

3. Herman Hiddink.

In het kader van het jubileum

was er op vrijdagavond rond half

elf een vuurwerk op de 'Stein-

tjesweide', waarbij duizenden

toeschouwers deze geste goed

wisten te waarderen.

Op zaterdag was het vroeg dag

voor velen, want men was ge-

woon dat het vogelschieten om

twee uur begon. Echter ditmaal

was het eerste schot gepland op

11.00 uur.

Het weer was goed en iedereen

spoedde zich naar de vogelwei-

de. Een verrassing was zeker de

aanwezigheid van een drietal

'bielemannen' die de koning ver-

raste met hun optreden. Het

waren de gebroeders v.d. Lende.

Misschien is dit wel een aanzet

voor toekomst.

Helaas net voor het eerste schot

begon het te regenen, maar dit

drukte geenszins de sfeer.

Bij het handboogschieten ging de

eerste prijs naar Sebastiaan ten

Pas, tweede werd Don Baakman

en derde Remco Eenink.

Bij het vogelknuppelen gingen

dertig dames van start; ook hier

doen er elk jaar meer mee. De

uitslag hier was: linkervleugel

(na loting) Hanny Lubberding,

rechtervleugel Ineke Regelink,

kop Syska Berendsen, staart (na

loting) Marja Kremer en de romp

was een prooi voor Silke Kremer.

Het koningschieten kreeg zijn

hoogtepunt toen na 364 schoten

in de tweede ronde de vogel naar

beneden stortte, door toedoen

van Marty Jolij, die dus de ko-

ning is voor het komend jaar. Hij

koos zijn vrouw Gré Jolij als ko-

ningin. De linkervleugel ging

naar Erik van Houte, rechter-

vleugel naar Gerard Groot Bruin-

derink, de kop naar Toon Abbink

en de staart naar Vincent van

Rooden.

Doordat het vogelschieten om elf

uur was begonnen, bleek er op

de middag ook meer tijd voor een

fatsoenlijke en oergezellige prijs-

uitreiking met huldiging van de

prijswinnaars in de zaal van

'Leemreis'.

Op zondagmorgen was het aan

de sportvissers waarbij de uit-

slag was:

1. Hans Meijer 4900 gram;

2. Jozef Meijer 3000 gram;

3. Gerrit Wensink 2500 gram.

De zondag stond totaal in het

teken van de optocht, waarbij

weer meer deelname met een

Het koningspaar

De Paardenmarkt

De Stratenrace

goed gehalte. Met vier muziek-

korpsen uit Nederland en een

korps uit de partnergemeente

Neuenkirchen werd de optocht

voorzien van vrolijke klanken.

Het vele publiek genoot met

volle teugen. Hier en daar werd

een straaltje water uitgedeeld

door enkele wagens in de op-

tocht.

Een kleine tegenvaller was een

incident, waarbij een paard voor

de koets van het koningspaar

schrok en op hol sloeg. Koning

Marty viel van de koets en bles-

seerde zich licht. De koningin,

kinderen van het koningspaar en

voorzitter Cees van Staalduinen

kwamen sidderend doch zonder

kleerscheuren van de koets.

Bij de prijsuitreiking in hotel

'Leemreis' was het incident ver-

werkt en kon het Schutterijbe-

stuur terugkijken op een gran-

dioze optocht. De winnaar van

de optocht was eigenlijk geen

grote verrassing, want wat zag

het Vikingschip er fantastisch

uit. Ze ontvingen dan ook terecht

de eerste prijs en de nieuwe wis-

selbeker, want dezelfde buurt

'De Hummeloseweg' weet nu al

vier keer achter elkaar te win-

nen. Een grote uitdaging aan an-

dere wagenbouwers om de zege-

reeks te doorbreken. De tweede

plek werd behaald door 'De Zui-

velweg' met een fraaie nostalgi-

sche creatie 'De Paddestoel'. Op

de derde plaats kwam muziek-

vereniging 'Concordia' met een

duplicaat op schaal van hun

nieuwe clubgebouw 'De Hiet-

maat'. Bij de kinderen werd de

eerste prijs in de wacht gesleept

door 'Het Kanon', een zeer fraaie

uitvoering. Tweede werd 'De

Zeemeermin' en als derde eindig-

de 'Politie - Boeren'. Tijdens alle

dagen was het Lunapark druk

en werden alle horecabedrijven

zeer goed bezocht. Het is het be-

stuur van EMM en al haar vrij-

willigers gelukt om een kermis

neer te zetten die gemakkelijk

kan wedijveren met alle kermis-

sen in de buurt en grote promo-

tie maakt voor Hengelo Gld.

Want van dit soort activiteiten

heeft de gehele gemeenschap

profijt.



RV. Steeds Sneller Hengelo Gld.

Zo vlogen de duiven

Wedvlucht: Ruffec 8 juli 2001
Aantal duiven: 131, afstand 805 km

He-Key Schoolzwemwedstrijden

E. Koers
G. Reulink
G. Duitshof
W.H. Bretveld

A.H.J. Peters

V.C.J. van Melis
B. Bruggeman

J. Teunissen

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

Pyjama-party op 'de Leer9

Woensdagavond, 18 juli. Wanneer

je om ± 21.30 u. bij R.K. basis-
school 'De Leer' aankomt, is het
duidelijk te horen: hier wordt

feest gevierd. Eenmaal binnen, zie
je allemaal kinderen in pyjama,
die met een groot feest bezig zijn.

Er worden kussengevechten ge-
houden, er is een Karaoke-show

en als het je allemaal te druk of te

lawaaiig wordt, kun je in een van
de lokalen spelletjes doen. Een
vrolijke sfeer hangt er en alle kin-
deren hebben het enorm naar hun

zin. Maar hoe zit het dan met de
allerkleinsten? Als we daar gaan

kijken, zien we, dat ze allemaal al
lekker in hun slaapzakken zijn ge-

kropen. Zij hebben een pyjama-
show gehad, pyjama-disco en al-

lerlei spelletjes. Daarna heeft juf
voorgelezen. Ze hebben niet zo-

veel last van het feest van de an-
dere leerlingen, want hun lokalen

liggen enigszins verwijderd van de
'lawaailokalen'.
Hun lokalen liggen helemaal vol

met luchtbedden en slaapzakken.

Spannend allemaal! Donderdag-
morgen om zeven uur waren alle
kinderen al weer wakker en werd

er begonnen met ochtendgymnas-
tiek, daarna een heerlijk ontbijt,
nog wat samen buiten spelen en

dan... gaan alle kinderen naar
huis om voor zes weken de school
de rug toe te keren. Lekker va-
kantie, waarin de kinderen vast
nog wel eens zullen terugdenken

aan dat fijne feest op school!

Kruidentuin "t Zunnehöfkeri*

valt in de smaak

De vele bezoekers van de Open

Ochtenden in de kruidentuin "t
Zunnehöfken' aan de Pierson-
straat, naast het NPB gebouw en
nabij de Rabobank, tonen aan dat

een bezoek hieraan beslist de
moeite waard is. In verband met
dit succes zullen de dames van de
werkgroep ook op donderdagmor-

gen 26 juli tussen 10.00 en 11.30
uur de belangstellenden bijzonder
hartelijk ontvangen.

Men kan hier alle mogelijke infor-
matie krijgen over de meer dan
140 verschillende soorten krui-

den en daarvan krijgt men gratis

een hapje aangeboden.
Het gaat dan om medicinale, ho-
meopatische, keuken-, bij- en vlin-

dervriendelijke kruiden en voorts
om bijbelse planten.

De tuin is vrij toegankelijk en

door verharde paden gemakkelijk
te betreden, ook voor rolstoelge-
bruikers. Er staan banken waar-
op men even kan gaan zitten en

kan genieten van alle kleuren en
geuren. Voor de jeugd is er een
leerzame kruidenquiz.

Expositie in de Kapel van Bronkhorst
Binnenkort is het weer zover. De
traditionele jaarlijkse expositie

van de 'Steenderense Joffers' in de
Kapel van Bronkhorst, vanaf 28
juli, staat er aan te komen.
Schilderstukken worden verza-
meld en bekeken. Wat komt in

aanmerking? Waar wordt op
gelet? Waar liggen de accenten?
Op kunstvaardigheid waarschijn-

lijk. En gevarieerdheid. Maar toch
wat het meest moet spreken is:
gedrevenheid. Men zegt immers:
iedereen heeft talent. Maar dit ta-
lent te volgen in goede en minder

goede dieptes, dat vraagt moed en
gedrevenheid. Dit staat hoog in

het vaandel van 'de Joffers'.

Onontbeerlijk is het openstaan

voor elkaar, met vragen als: wat
bedoel je, waar wil je naar toe!?

Schilderen we louter voor onszelf?

Nee, de 'Joffers' zoeken uitwisse-
ling van gedachten. Zeker met de-

genen, die hen straks willen be-
zoeken in de Kapel, waar altijd
één of meer 'Joffers' aanwezig

zullen zijn. Zij staan open voor
discussie en kritiek. Graag zelfs!

Iedereen is van harte welkom.

De expositie wordt gehouden van

zaterdag 28 juli t/m vrijdag 10
augustus 2001 van 10.00 tot
17.30 uur.

Op woensdag 18 juli 2001 organi-
seerde He-Key de jaarlijkse
Schoolzwemwedstrijden voor de

schooljeugd van Hengelo Gld.,
Keijenborg en omstreken. Kinde-

ren van de basisschool konden
zich voor deze wedstrijden in-
schrijven en 35 kinderen maakten

hier gebruik van.

Om 14.00 uur verzamelden zij zich
op het zwembad 't Elderink. Lang

leek het erop dat de weergoden
het Schoolzwemmen niet goed ge-
zind waren, maar gelukkig brak

de zon door en bleven de wolken

op een redelijke afstand van het
zwembad.

Onder soms luid gejuich van klas-
en schoolgenoten zwommen kinde-
ren van 6 tot en met 12 jaar diver-
se afstanden. Er werd gezwom-

men op de school-, rug- en vrije
slag. Daarnaast was er een fun-
slag wat dit jaar 25 meter ijsco-
boer was, waarbij kinderen met
een pylon en waterpolobal (als

ijsje) naar de overkant moesten
zwemmen. Tot slot zwommen 7

teams van 4 kinderen voor hun

school een estafette op de vrije
slag. Deze afstand vormde een
spetterend sluitstuk van een ge-
slaagde middag.

Om 15.45 uur reikte de voorzitter

van de jeugdcommissie van He-
Key de prijzen uit aan de snelste
zwemmers en zwemsters van de
middag. Grote winnaar was Ger-
ben Berendsen van Roozengaards-

weide die drie eerste prijzen in de
wacht sleepte.

Meedoen is belangrijker dan win-
nen was het motto. De twee jong-
ste deelneemsters Carmen Seesing
en Nienke Beeftink respectievelijk

7 en 6 jaar oud kregen daarom
een verdiende aanmoedigingsprijs
uitgereikt voor hun inzet.

De uitslagen van deze middag waren als volgt:

50 meter schoolslag 1988-1989
Susan ter Maat Bekveld

Rianne Jansen De Leer

Saskia te Stroet De Leer

25 meter schoolslag 1990-1991
Willeke van de Weer De Leer

Sebastiaan ten Pas Rozengaardsweide

Renate Jolink Piersonschool x

25 meter schoolslag 1992 e.l.
Gerben Berendsen
Manon Middelink
Sjoerd Eskes

50 meter rugslag 1988-1989
Susan ter Maat
Saskia te Stroet

Rianne Jansen

25 meter rugslag 1990-1991
Lisa Rondeel

Lianne Zeevalkink
Peter Eskes

25 meter rugslag 1992 e.l.
Gerben Berendsen

Marco Dolphijn

Jeanne Hiddink

Rozengaardsweide

Piersonschool

Piersonschool

Bekveld
De Leer
De Leer

De Leer

Bekveld
Piersonschool

Rozengaardsweide
Piersonschool

Bekveld

50 meter vrije slag 1988-1989
Saskia te Stroet De Leer
Susan ter Maat Bekveld
Rianne Jansen De Leer

25 meter vrije slag 1990-1991
Peter Eskes
Willeke van de Weer

Lianne Zeevalkink

25 meter vrije slag 1992 e.l.
Gerben Berendsen
Sjoerd Eskes

Jeanne Hiddink

4 x 25 meter vrije slag estafette
De Leer l
Piersonschool l
Bekveld l

Piersonschool

De Leer
Bekveld

Rozengaardsweide
Piersonschool
Bekveld

Tijd
50.78

51.38

54.75

Tijd

23.97
24.44

24.78

24.15

25.72
26.94

56.70

1.00.75
1.04.22

23.15

23.25
24.65

22.91
28.07
29.47

40.81
44.87
50.84

19.50
19.95

20.31

20.19
21.71
25.81

1.26.34
1.34.62

1.40.41

Twee nieuwe lokalen voor de Piersonschool

Donderdag 12 juli, was het feest op
de Ds. Piersonschool te Hengelo
Gld. Er werd namelijk gevierd, dat
er twee lokalen bij de school waren

aangebouwd: een speelruimte en
een een groepslokaal. Prachtige
ruime uitbreiding, waar mevr. Frie-
da Meints, directeur van genoemde

school, heel erg blij mee is. Ook de
twee extra magazijnen zijn buiten-
gewoon welkom. Met een inva-

lidentoilet en een douche voelt de

Piersonschool zich heel erg bevoor-
recht. Dit was dus wel een feestje
waard. Het feest begon met een
vossenjacht, gehouden door het

hele dorp, waarbij de leerkachten
vos waren. Bij de terugkomst op
school was er een poppenkastvoor-
stelling op het plein en werden alle

kinderen en hun ouders getrak-
teerd op patat met een frikadel.

Daarna kregen alle kinderen een
ballon en verzamelden ouders en
kinderen zich op hel kleuterplein,

waar een heuse clown op stelten

vuurspuwde. Bij het officiële ope-
ningshandeling knipte juf Riek
Klein Bramel, die dit schooljaar 25
jaar werkzaam is op deze school,
het lint door. Na deze handeling

mochten de kinderen hun ballon
oplaten. Een fijn feest
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Kuip*

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575) 4612 27

Grote Hollandse

bloemkool 1.98

1 kilo Tomaten 1.75

prolink.nl

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19

Tel.(0575)461358

maandag 23 t/m zaterdag 28 juli

Weefcaanbieding

KrenteboIIen 5 halen 4 betalen

Wittebollen 5 halen 4 betalen

Wij zijn met vakantie van
maandag 6 augustus t/m maandag 20 augustus.

Dinsdag 21 augustus zijn wij weer geopend.

Aanbiedingen van de week

Gehakt cordon bleu 5 stuks ƒ 10.-

Slavinken 8 stuks ƒ 10.-

Ontbijtspek lOOgram ƒ 1,78

SLAGERIJ
RATERINK

Raadhuisstraat 10
Hengelo Gld.

Tel.(0575)461301

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Internet diensten,
tot in de punten

geregeld.
dom*inr«gistr*ti«:

éénmalig fl. 95,- plu* fl. 30,- p«r j«r

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

Meer info: www.prolink.nl

Bel voor informatie !
Zutphen-Emmerikseweg 127a

7223 DC Baak
Tel: 0575-441344

Wij geven op de in voorraad zijnde

Campingartikelen
o.a. stoelen, tafels, luchtbedden,

slaapzakken enz. enz.

10% korting
Geldig t/m 28 juli.

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11, Hengelo Gld. - Telefoon (0575) 4621 39

Gezocht

GLAZENWASSER OF
LEERLING-GLAZENWASSER

Salaris volgens CAO, bedrijfsauto v/d zaak,
rijbewijs B vereist

Tel. reactie op n r. 06-53262962
Dhr. M. Heuvelink

Schoonmaakbedrijf Glans b.V.
Postbus 2004, 7210 ZG Eefde

Uw persbericht voor'de Ree/ome'kunt u ook
e-mailen naar drukkerijulterweerd@planet.nl

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klei
Westland

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

Rauwkostreclame
Jimp slank
250 gram 2.98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Prei 1 kilo 2.50

Handperen 2 kilo 3.98

Rode kool gesneden 500 gram 1.98

vrijdag - zaterdag:

mooie Bloemkool per stuk 1.98

Zoete Mandarijnen
zonder pit 15 stuks 5.98

Vakantiemededeling!

In verband met de zomer vakantie,
houd ik samen met mijn gezin
vakantie van 6 t/m 31 augustus.
Op 3 september begin ik weer
met de voetverzorging op afspraak.

Met vriendelijke voetengroeten,

Hennie Offenberg uw voetverzorgster/pedicure
Branderhorstweg 3, Keijenborg
Tel.(0575)463435

Vorstelijke zomervoorstelling op Huis Verwolde

Echt niet Echt
In de zomervakantie spelen Prins

Richard en Prinses Maria iedere

zondag het verhaal van een heel

deftige graaf en gravin, die er

heel erg deftig uitzien, heel erg

deftig praten, heel erg deftig lo-

pen en heel erg deftig hun gasten

ontvangen. Maar is dat allemaal

wel Echt?

Huis Verwolde

Huis Verwolde is een paradijs voor

liefhebbers van natuur- en cul-

tuurschoon. Binnen herinneren

veel voorwerpen aan de voormali-

ge adellijke bewoners van het

huis. Aan de muur hangen hun

portretten en op tafel ligt het spe-

ciaal voor hen gemaakte bestek.

Een rondleiding langs onder ande-

re de chinese kamer, ontvangst-

zaal en slaapvertrekken vormt

het hoogtepunt van een dagje uit

in de Achterhoek. Huis Verwolde

is eigendom van de 'Stichting

Vrienden der Geldersche Kastee-

len'.

Echt niet Echt

Op de zondagen 22 en 29 juli en

op de zondagen 5, 12, 19 en 26

augustus's middags om 13.00 uur

en om 15.00 uur.

Bereikbaar: J. Emilelaan 4, Laren

(gemeente Lochem). Huis Verwol-

de ligt aan de weg Laren-Markelo

en is alleen bereikbaar per auto

of fiets, of voor wandelaars.

Meer informatie (0573) 401825.

Op woensdagavond kunt u de persberichten of

advertenties inleveren tot 19.00 uur.

Evenementen-
agenda

VW Hengelo Gld.

Woensdag 25 juli:
- 'Tuin kijken'

Oude fruit- en notenbomen,

hagen, bloeiende heesters en

borders. Dijenborghs Hof,

Dijenborghsestraat 4.

11.00-17.00 uur. Prijs/ 5

Vrijdag 2 7 juli:
- 'Warenmarkt'

Marktplein, 13.00-17.30 uur.

Woensdag l augustus:
- 'Tuin kijken'

Oude fruit- en notenbomen,

hagen, bloeiende heesters en

borders. Dijenborghs Hof,

Dijenborghsestraat 4.

11.00-17.00 uur. Prijs/ 5

Vrijdag 3 augustus:
- 'Warenmarkt'

Marktplein, 13.00-17.30 uur.

Wegens overweldigende belangstelling

Seniorendag Neuenkirchen en
Legden is volgeboekt
Door de overweldigende belang-

stelling is het niet langer moge-

lijk te boeken voor deze dagtocht.

De beschikbare ruimte is volge-

boekt.

Bellen naar een van de aanmel-

dingsadressen heeft dus geen en-

kele zin meer.

Jammer maar helaas ...

Zomerconcert 'Crescendo'

Op dinsdag 17 juli jl. speelden
de leden van de christelijke mu-
ziekvereniging 'Crescendo' op
het fraaie plein, voor de panden
van Kerkstraat 15, 17 en 19 om
de aanwezigen te laten genieten
van het zomerprogramma.

Een week eerder had de muziek-

vereniging gespeeld in de cam-

ping van de kantine van de cam-

ping 'Kom-es-an.' Voor het con-

cert aan de Kerkstraat hadden

zowel het harmonieorkest, o.l.v.

dirigent Willy Beudel, als het

tamboer-lyrakorps o.l.v. instruc-

teur Bert Rietman een keur aan

nummers ingestudeerd. De beide

onderdelen van 'Crescendo' speel-

den bij toerbeurt ruim anderhalf

uur.

Door de wat mindere weersom-

standigheden was er wat minder

publieke belangstelling.

Een goed initiatief wat voor her-

haling vatbaar is.



Live in Concert:

'The Young Continentals9 ZOMERSE DAGEN, HË1NEKEN EN UNILEVER

De internationale gospel tiener-
formatie 'Young Continentals'
maakt een flitsende tournee
door Europa. De tienerformatie
zal in verschillende plaatsen in
Nederland concerten geven. Op
vrijdag 3 augustus 2001 zullen
zij optreden in Zelhem op 'Cam-
ping De Betteld' aan de Aalten-
seweg 11. Het concert begint
om 20.00 uur.

Tien jaar in Europe

Trendy en sterk ritmisch is het

speciale tienjarig jubileum pro-

gramma 'Best Of' zeker! Tieners

zingen en swingen voor tieners.

Niet zomaar! Alledaagse proble-

men waar tieners in hun ontwik-

keling mee te maken krijgen, pas-

seren de revue. Strong beat, hip

hop, disco, rap! Niets is te gek

voor 'Young Continentals'. Zelfs

ouderen hebben moeite om stil op

hun stoel te blijven zitten. Aan-

sprekend en begrijpelijk voor ie-

dereen. Sterke songs als Facts are

Facts, Slam, Sunday School Rock

en Dancing for His Name volgen

elkaar in snel tempo op. Dit alles

ondersteund met strakke choreo-

grafieën en flitsende bewegingen.

Dit 'Best Of' programma, waarin

het woord 'Grace' centraal staat,

reikt tieners de hand en laat zien

dat keuzes maken in het leven

iets positiefs is.

Geschiedenis

'The Young Continentals' zijn

sinds zeven jaar actief in Europa

en komen voort uit de wereldbe-

roemde 'Continental Singers', die

al in de jaren zestig zijn ontstaan.

De enthousiaste optredens, de

vernieuwende stijl, de moderne

choreografie, kleding en de pro-

fessionaliteit van 'The Continen-

tals' en 'Young Continentals' zijn

al jaren een inspiratiebron voor

menig jongeren- en tienerkoor.

Hun voortrekkersrol op het ge-

bied van reli-musicals, gospel- en

jongerenmuziek, leverde 'The

Continentals' zelfs een 'Grammy

Award' op.

Samenstelling

De groepen bestaan uit ongeveer

dertig, door auditie geselecteer-

de, tieners in de leeftijdscategorie

van dertien t/m zeventien jaar.

Momenteel zijn er wereldwijd vijf-

tig groepen 'Continentals' actief,

waarvan twintig in Europa. Alle

deelnemers werken pro deo en be-

talen zelf een deel om mee te

kunnen op een tournee.

Informatie & Kaartverkoop

Voor meer informatie over het

concert in Zelhem en voor reser-

veringen, kunt u bellen met het

telefoonnummer: (0314) 62 25 28.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij cam-

ping 'De Betteld', Aaltenseweg

11 in Zelhem a ƒ 10 voor volwas-

senen en a ƒ 5 voor kinderen t/m

twaalf jaar. Ook is het mogelijk

om een gezinskaart te kopen

(twee volwassenen + twee kinde-
ren t/m 12jaar) a/25. Op de

avond van het concert zijn kaar-

ten ook aan de zaal verkrijgbaar.

Henk Kreeftenberg, DSI-senior.

Beleggingsadviseur Rabobank.

ledere zomer, als we enkele
dagen mooi weer hebben en
Nederland massaal naar het
strand verhuist, wordt er nauw-
lettend gekeken naar de koers
van de aandelen Heineken en
Unilever.
Want goed weer leidt tot extra
verkoop van bier en ijs en dus
zouden onze grootste bierprodu-
cent en 's werelds grootste ijs-
producent daarvan moeten pro-
fiteren.

Temperatuur en performance

Serie Temperatuur Heineken

We hebben onderzocht of het zo

is, dat Heineken en Unilever een

outperformance laten zien ten op-

zichte van de AEX (het gemiddel-

de) op zonnige dagen.

Het KNMI benoemt een dag tot

'zomerse dag' als de temperatuur

uitkomt boven 25° Celsius. Maar

veel beleggers zullen ook best te-

vreden zijn met temperaturen tus-

sen 22 en 25 graden. Terwijl

dagen met een lagere tempera-

tuur dan 22 graden niet zouden

moeten leiden tot het extra stij-

gen van Heineken en Unilever. En

wat blijkt: als we kijken naar de

laatste vijftien jaar dan vertoont

Heineken inderdaad een extre-

me(re) koersbeweging op zomerse

dagen van meer dan 25° Celsius

dan op overige dagen, zoals blijkt

uit onderstaande tabel.

We hebben gekeken hoe of de

koersen van beide fondsen zich

gedragen bij een enkele dag, bij

twee of bij drie dagen van de-

zelfde temperatuursklasse. Daar

blijkt, dat als er een enkele zo-

merse dag is, de koers van Heine-

ken op die dag 0,20% afwijkt ten

opzichte van het gemiddelde. Bij

twee en bij drie dagen zomers

weer loopt de afwijking op via

0,23% tot 0,29%.

In de tweede en derde kolom heb-

ben we het rendement gemeten

gedurende en na afloop van het

bereiken van een bepaalde tempe-

ratuurwaarde. Hier vertoont zich

een soort na-ijl effect, waaruit

blijkt dat de koers van Heineken

het nog iets beter doet na een

warme dag. Dit effect ebt uitein-

delijk weg.

Opvallend is wel, dat het effect

ook begint te werken als we een

langere periode temperaturen

tussen 22 en 25 graden hebben.

Bij Unilever zien we het effect in

veel geringere mate, of zelfs hele-

maal niet. Beleggers verwachten

toch blijkbaar dat er meer bier

dan ijs op het strand wordt ge-

consumeerd. Maar om op dit ef-

fect met zijn beperkte aantal

waarnemingen en hoog 'datami-

ning'-gehalte nu uw beleggings-

strategie af te stemmen, dat lijkt

ons niet echt verstandig. Per slot

van rekening: het weer kan snel

omslaan in Nederland, maar de

beurs ook. Bovendien: Heineken

zet maar een beperkt gedeelte

van z'n bier af in Nederland.

Unilever Heineken Unilever Heineken Unilever

Idag

2 dagen

3 dagen

T>25

22<T<25

T<22

T>25
22<T<25

T<22

T>25

22<T<25

T<22

0,20%

0,05%

0,04%

0,23%

0,14%

0,04%

0,29%

-0,03%

0,05%

0,05%

-0,01%

0,06%

0,07%

-0,01%

0,06%

0,03%

0,02%

0,06%

0,18%

-0,03%

0,05%

0,19%

0,08%

0,05%

0,29%

-0,09%

0,05%

0,02%

0,07%

0,06%

-0,04%

0,03%

0,06%

-0,03%

0,14%

0,06%

0,05%

0,09%

0,05%

0,09%

0,24%

0,05%

0,09%

0,34%

0,05%

-0,09%
0,04%

0,06%

-0,06%

0,16%

0,06%

-0,09%

0,09%

0,06%

Uw persbericht voor 'de Reclame' kunt u ook

e-mailen naar drukkerijuiterweerd@planet.nl

Meerdaags kampeerfestival van 27 tot en met 30 juli 2001

Oerkracht-festival in Lichtenvoorde

Het Oerkracht-festival beleeft in
juli 2001 haar vijfjarig bestaan.
In deze periode is het festival
uitgegroeid tot het gezelligste
meerdaagse festival van Neder-
land. Ook dit jaar zal het fes-
tival weer plaatsvinden op en
rond het prachtige motorcross-
terrein van 'De Schans' bij Lich-
tenvoorde.

Uit alle delen van Nederland komt

een gigantische stoet van zelfge-

maakte rijdende bouwsels naar

het festival, waaronder hooiwa-

gens, verbouwde vrachtwagens,

trekkers en sleurhutten. Alleen

dit is al een unieke en bijzondere

ervaring bij dit evenement.

Uiteraard zal er ook dit jaar weer

een fantastische totaalprogram-

mering zijn, waarbij er gekozen is

voor twee podia en de inmiddels

beroemde 'Arena'. Deze 'Arena'

maakt dit festival zo bijzonder,

aangezien hier allerlei ludieke,

gezellige spelen worden georgani-

seerd. Dit in combinatie met een

goede programmering en het rij-

kelijk vloeien van het gerstennat

zorgen voor de speciale sfeer. Ook

het kamperen op de goed verzorg-

de camping draagt bij tot deze

lekkere sfeer.

Bands welke dit jaar zullen optre-

den op het Oerkracht festival zijn

George Baker, de Zingende Fre-

sia's, LA Doors, Lynyrd Skynyrd-

project, Band Zonder Banaan,

Motörhead, Jovink & the Voeder-

bietels, Tanzwut en uiteraard

Normaal. Dit zijn de bands voor

op het hoofdpodium en op het

tweede podium zullen nog vele

andere bands en DJ's langskomen.

Over de meeste bands hoeven wij

weinig meer te melden, Motör-

head, Jovink & the Voederbietels,

Normaal, Band Zonder Banaan,

George Baker zijn bij iedereen

wel bekend. Over Motörhead kan

nog gezegd worden dat dit de

band is van Lemmy. Motörhead

zou ook komen op Dynamo Open

Air, maar aangezien dat niet

doorging in 2001, is Motörhead

één van de toppers van het Oer-

kracht festival. De Lynyrd Sky-

nyrd-project band is gevoerd

rondom Mike Estes, welke ge-

speeld heeft in de oorspronkelijke

Skynyrd bezetting. Dit geeft ook

aan dat het zeker de moeite

waard is om te gaan kijken. Ook

over Tanzwut kunnen wij nog

zeggen dat dit een hardrock band

is, welke in Duitsland vergelijk-

baar is met Rammstein, zodat dit

zeker een heftig optreden wordt.

In de 'Arena' zullen vele spelen

plaatsvinden, waarbij het opvalt

dat er ook Swientje tikken ge-

speeld zal worden. Zoals bekend

zal dit voor veel spektakel zor-

gen.

Voor dit jaar zullen er naast de

passe-partouts, welke geldig zijn

voor het gehele weekend, ook

dagkaarten verkocht worden. De

reden hiervoor is dat er door het

MKZ pas heel laat een vergun-

ning is verkregen. De dagkaarten

zijn geldig voor de zaterdag en de

zondag van 11.00 uur 's morgens

tot en met 1.00 uur 's nachts, ter-

wijl de passe-partouts geldig zijn

vanaf vrijdag 27 juli 2001, 16.00

uur tot en met maandag 30 juli

2001, 12.00 uur (camping open).

De kaartverkoop vindt plaats via

de Ticketservice (tel. 0900300

1250) en de plaatselijke voorver-

koopadressen.

Voor meer informatie kan men te-

recht op www.oerkracht.nl.

Onderstaand volgt het programma:

Zaterdag 28 juli 2001

Main stage:

1. George Baker 13.00-14.30

2. Zingende Fesia's 15.30-17.00

3. La Doors 19.30-21.00

4. Normaal 22.00-01.00

2d stage:

1. TheShavers 11.00-12.30

2. DJ Record

Gravedigger 14.50-15.20

3. WyckedMystic 17.00-18.30

4. Goddes of desire 21.00-22.00

5. DJ Kees

van Hondt 01.00-03.00

Zondag 29 juli

Main stage:

1. Lynyrd Skynyrd

project 13.00-14.30

2. Band Zonder

Banaan 15.30-17.00

3. Motörhead 19.30-20.45

4. Jovink & The

Voederbietels 22.30-01.00

2d stage:

1. Golliwogs

2. Action in DC

3. Vengeance

4. Tanzwut

11.00-12.30

14.30-16.00

17.00-18.30

21.00-22.30

5. DJ Tony Turner 23.00-02.30
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REPARATIE
van alle merken elektrische apparatuur zoals
TVfs; VIDEOfs;AUDÏO's enz

In - en verkoop van nieuwe en gebruikte apparatuur.
Installatie en onderhoud van satelliet systemen

Zelhemseweg 24, Hengelo gld
Tel.0575-46 21 20;mob.06-53 78 43 73;fax.0574-46 20 15

Open; raa.-vr. 13.30-18.30 Zat. 10.00-13.00
Dinsdag gesloten.

M

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) 46 48 82

(ANNO 1994

Waterstraat4
7001 BH Doctim-hcin

ïHcfooii (0314)344830
Füx (0314) 37 85 81

Maandmenu Juli

huzaren schelp

of
Iiclit gebonden preisoep

panqusius filet

°f '
saltim bocca

verse fruitsalade met vanittcijs

of
koffie met bonbon

ƒ 29,50

Iedere zondag ontbijten

vanaf11.00 uur t/m 13.30 uur.

Bezoek ook onze website: uww.cafe-jansen.nl

Net iets gezelliger!

UITSLAG
VERLOTING 2OO1

Majorettever. E.M.M. Hengelo Gld.

De prijzen zijn gevallen op de volgende

nummers gevallen:

136 -170 -190 - 281 - 282 - 484 - 499 - 675
737 - 804 - 811 - 994 -1000 -1199 -1204

1272 -1338 -1517 -1575 -1774 1875 - 2009
2030 - 2062 - 2075 - 2105 - 2201 - 2203

Hoofdprijs: 269
De prijzen zijn af te halen bij café Wolbrink,

Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.

Voorkom inbraak!
Wij beveiligen uw woning volgens de eisen
van het Politie Keurmerk Veilig Wonen*

Onze voordelen:
• Politie erkend PKVW bedrijf

• Gediplomeerd Preventie adviseurs

• Gratis vrijblijvend advies/offerte

• Eigen montage service

• Winkel voor vakman en doe-het-zelvers

• Zie tevens op www.politiekeurmerk.nl

voor meer info over het keurmerk

• zeer groot assortiment beveiligingsartikelen

LQCK
masters^

INBRAAKPREVENTIE

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

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

Cadeau-Tip

Cadeau

'MAN
ItMCIAlttT

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

Op al de in voorraad

zijnde zomerkleding

m.u.v. de aanbiedingen

geven wij 15% korting

OP = OP
Bij

Goossens

Atomica
Steenderenseweg 11,

Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 21 39

Opruiming!
Hoge Korïingen

Tuinstoelen
en

Tuinbanken

Fa. Jansen-Smid
Bleekstraat 1, Hengelo Gld.

Tel.(0575)461360.

Vanaf 20 juli gesloten
wegens vakantie,

dinsdag 7 augustus
zijn wij weer geopend!

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

Spalstraat 15, Hengelo gld. - Telefoon (0575) 46 13 74

OOK IN BAAK - OOKINSAAK

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

Boxspring
stuntverkoop

Alle Boxspring showroommodel-

len moeten plaats maken voor de

nieuwe kollektie. Daarom totale

opruiming boxspring bedden.

Het beste slaapcomlort met de
hooaste korting!»
Ruime keuze in design modellen

van bekende ontwerpers.

15 SHOWROOMMODELLEN
NU MET EXTRA VEEL KORTING!

Op de normale kollektie boxspring-
bedden verlenen wij tijdens deze

uitverkoop 10% korting"

Gratis bezorgen en
montage
Volledige garantie
Opslag voor latere
levering mogelijk
Deskundig advies

geldig t/m 31 aug. 2001

morgana
*^ slaapkamers

LUBBERS
Doetlnchem, Woonboulevard,
Ind. terrein Wijnbergen 0314-392058
Hengelo (Gld), Raadhuisstraat 45,
0575-464600
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