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Hengelose braderie
zondag 26 augustus

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: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Verschijnt in:

Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

Paars brood
b/l de

'Echte Bakkers'

advertentie

Radio Ideaal
Roadshow in
Steenderen

Open huis tijdens de braderie bij WbMen basicfashion

Aan de Raadhuisstraat vordert

de bouw van het appartemen-

ten/winkelcomplex gestaag. De

gebouwen staan er, je kunt zien

hoe en wat het wordt. De afwer-

king is nog maar een kwestie van

een paar weken. En dan staat het

er: de trots van Hengelo Gld. Een

complex, dat gezien mag worden.

Op nr. 6 van de Raadhuisstraat is

Kitty Halma al druk bezig met

het opruimen en schoonmaken

van "haar" nieuwe zaak. Kitty

heeft al zo'n 15 jaar ervaring op-

gedaan in de zaak van haar

vader in Doetinchem en altijd had

ze in haar gedachten, dat ze

graag iets voor zichzelf wilde be-

ginnen.

Toen dan ook in Hengelo Gld een

nieuw pand vrijkwam, is Kitty er

meteen op ingesprongen. Nu kon

ze haar droom verwezenlijken:

een eigen winkel, waar jong en

oud terecht kan voor lingerie,

BH's, corseletten, panty's, baby-

kleding, handdoeken en vele an-

dere zaken op het gebied van

mode en textiel. Werkelijk een

zaak voor iedereen: modieuze set-

jes voor de jeugd, maar ook het

wat ouderwetsere ondergoed.

Zelfs jasschorten zijn er verkrijg-

baar. Kitty heeft er zin in. Samen

Hengelose braderie op 26 augustus

groots opgezet

Kitty Halma voor de nu nog lege schappen

met twee medewerksters is ze

van plan zich een eigen plek in

Hengelo Gld te verwerven. Ook

aan diegenen, die even moeten

wachten, is gedacht. Er komt een

gezellig zitje, waar je onder het

genot van een kopje koffie of thee

rustig even kunt uitblazen. Zon-

dag 26 augustus, tijdens de bra-

derie, is er open huis bij de

WoMen basic fashion waarbij u

van harte welkom bent.

36 jaar Int. Hengelo Rally voor veteraan

motorfietsen op 25 en 26 augustus

Op zaterdag 25 en zondag 26 au-

gustus a.s. organiseert de HAMO-

VE-Rallycommissie in het Gelderse

Hengelo voor de 36e maal de Int.

Hengelo Gld. Rally. Aan deze rally

voor veteraan motorfietsen ge-

bouwd t/m 1940 zullen ±150 tot

200 deelnemers uit binnen- en bui-

tenland deelnemen. De deelnemers

komen uit o.a. de volgende landen:

Engeland, Zweden, Duitsland.Bel-

gie, Zwitserland en uiteraard Ne-

derland. Een keur aan bekende en

minder bekende merken motoren

zoals: Auto-Fauteuil 1905, Harley

Davidson, Triumph, BMW, Ariel,

Indian, Norton, BSA, DKW, FN,

Wanderer, Velocette, NSU, ACE,

Morgan enz. vertrekken op zater-

dag 25 augustus om 10.00 uur bij

de HAMOVE-Molen, Varsselseweg

34 te Hengelo Gld., voor een rit

van 100 km door de achterhoekse

dreven. Vanaf 11.30 uur zullen de

deelnemers voor een pauze van 60

minuten het School- en Volksfeest

in Halle-Heide (Gem. Zelhem) aan-

doen. Waarna de eerste deelnemer

om ongeveer 14.30 uur zal finish-

en bij de HAMOVE-Molen. Bij de

molen zullen dan diverse activitei-

ten plaatsvinden zoals een spring-

kussen, hobbelfietsen en skelters.

Het publiek heeft vanaf 14.30 uur

alle gelegenheid de schitterend ge-

restaureerde motorfietsen uit dit

'Rijdend Museum' te bekijken.

Vervolgens zullen óp zondag 26

augustus de deelnemers wederom

vanaf 10.00 uur opnieuw voor een

rit van 90 km vertrekken. Halver-

wege de rit zal dan 60 min. gepau-

zeerd worden bij Café- Rest Baan

te Geesteren (Gem. Borculo). De

eerste deelnemer zal hier om

± 11.30 uur aankomen. Na deze

pauze vervolgen de deelnemers

hun rit en zullen vanaf 13.30 uur

finishen op het marktplein in het

centrum van Hengelo (Gld), waar

op dat moment de Braderie plaats-

vindt. Aansluitend zal er een Con-

cours d'Elegance plaatsvinden

waarbij de mooiste, meest interre-

sante of origineelste motorfiets ge-

kozen zal worden door een jury be-

staande uit leden van de plaatselij-

ke middenstandsvereniging HKM.

Voor het publiek is er dan uiter-

aard ook volop de gelegenheid om

dit 'Rijdend Museum' rustig te be-

kijken. Om 16.00 uur vertrekken

de motoren dan weer richting

Varsselse Molen, waar om 16.30

uur dan de prijsuitreiking en af-

sluiting van dit evenement plaats-

vindt in de HAMOVE-Molen te

Varssel.

Door allerlei oorzaken en omstan-

digheden werd er vorig jaar in

Hengelo Gld. geen braderie gehou-

den. 'Jammer', zeiden veel men-

sen, waaruit de conclusie mocht

worden getrokken, dat zo'n evene-

ment wel op prijs gesteld werd.

Daarom zijn enige leden van de

HKM begonnen met het organise-

ren van zo'n oergezellige markt,

waar van alles te zien en te koop

is. En door de inzet van vele me-

dewerkers, zal op 26 augustus

a.s. een grandioze braderie gehou-

den worden, waar verenigingen en

zaken zich kunnen manifesteren,

waar oude ambachten gedemon-

streerd zullen worden, waar wat

te eten en te drinken zal zijn.

Zo'n honderd kramen zullen wor-

den opgesteld aan de Spalstraat/

Kerkstraat/Raadhuisstraat en een

stukje van de Beekstraat.

Deze braderie is er voor iedereen,

dus wordt er ook voor de jeugd

veel georganiseerd, zoals een rom-

mel/vlooienmarkt, een treintje,

een zweefmolen en een luchtkus-

sen. Ook kan er een rondje gere-

den worden op een pony en kun je

clown 'Henkie' tegenkomen. Bij de

oude ambachten zien we boeren-

schilderkunst, glas graveren,

houtsnijden, manden vlechten, tin

gieten, leer bewerken, rietdek-

ken,spinnen en nog enige verras-

singen. De Country-dance groep

verzorgt een optreden en een tien

man sterk dweilorkest zorgt er-

voor, dat de stemming er goed in

komt. Bij café Wolbrink is een Ti-

rolermiddag met live-muziek De

groep 'Dogz' treedt op en de knal-

ler van de dag is het optreden van

'Erik Hulzebosch'.

Op het Marktplein worden zo'n

150 oude motoren tentoongesteld

in de Qours d'élégance. Ook kan

men meedoen aan ringsteken. De

braderie duurt van 10.00 uur tot

18.00 uur en diverse winkels zijn

geopend van 12.00 uur tot 17.00

uur.

De organisatie heeft overal aan

gedacht, want op de braderie zal

ook een EHBO-post aanwezig zijn.

Wanneer er nog belangstellenden

of verenigingen zijn, die een

kraam willen huren, dan kunnen

ze zich melden bij Dick Helmink,

tel. (0575)461884.

Kinderen, die nog mee willen

doen met de kinderrommelmarkt,

kunnen zich ook bij Dick aanmel-

den.

Hopelijk laat het weer de organi-

satoren niet in de steek, hoewel

we ervan overtuigd zijn, dat ook

bij slecht weer er veel te zien en

te beleven is.

(advertentie)

hinder
fo/n/neharkt

Doe mee!!!
Kom met de

spullen die je wilt
verkopen naar

de braderie op
zondag 26 augustus
(10.00 - 18.00 uur).

Geef je op bij:
Benny Besselink (0575) 4614 84 of Dick Helmink (0575) 4618 84



KERKDIENS" - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

ü KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 26 augustus, 10.00 uur,

ds. A.B. Elbert, doopdienst
Goede Herder Kapel
- Zondag 26 augustus, 10.15 uur, jeugddienst
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Geen dienst.
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 23 augustus, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)
- Zaterdag 25 augustus, 19.00 uur,

Eucharistieviering
- Zondag 26 augustus, 10.00 uur,

Wpord- 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

l 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 24 - Zondag 26 augustus:
dr. Eyck, tel. (0575) 461277, Kastanjelaan 7
Avond- en nachtdienst
- De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds

tot de volgende morgen 8.00 uur en is
uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

- Maandag 27 aug., dr. Koning, tel. (0575) 4612 66
- Dinsdag 28 aug., dr. Koning, tel. (0575) 4612 66
- Woensdag 29 aug., dr. v/d Beek, tel. 06-53738359
- Donderdag30 aug., dr. Eyck, tel.(0575)461277
Spoednummers huisartsen
dr. Eyck, tel. (0575) 462904
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 464444
dr. Koning, tel. (0575) 463010
De actuele dienstlijst is ook te vinden op internet:
http://huisartsengroephengelogld. wolweb, nl/
Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28, tel. (0575) 4610 10

Openingstijden:
- maandag t/m vrijdag 8.00 tot 18.00 uur
- zat-, zon- & feestdagen 11.00 tot 12.00 uur
- Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het

weekend en op feestdagen, buiten de opening-
stijden om 17.30 uur inleveren.

- Buiten de bovengenoemde openingstijden dient
u voor spoedrecepten bij de apotheek aan te bel-
len. De dienstdoende persoon neemt dan via de
intercom (naast de deurbel) contact met u op.
Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.

Diëtiste:
- Mevr. F. Lamers

elke donderdag 14.00-16.00 uur,
gaarne vooraf een afspraak maken
via de apotheek (0575) 461010.

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie
'Jentha'
- Voor afspraken tel. (0575)464440,

Beatrixlaan4, Hengelo Gld.
Koldeweiweg 2, Keijenborg

Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie,
kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie,
reïntergratie en medische fitness
'Janssen van Dijke'
- Tel.(0575)463064, Kastanjeln 2a, Hengelo Gld.

B.g.g.(0314) 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.

ü ALGEMEEN
Alarmnummer Brandweer, Ambulance, Politie
- Alarmnummer 112 (alleen voor nopdgevallen)
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. B. Schuerink, tel. (0575) 46 1828
- Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Contactpersonen Keijenborg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
- Mw. R. Jansen, tel. (0575) 462937
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. M. Droppers, tel. (0575) 46 22 79
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 Usselstreek)
- Vereniging op chr. grondslag voor alg. belangen-

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

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

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'
- Informatie en aanmelding:

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

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

tel. (0575)463435
- M. Lukassen,

tel. (0575) 461457 (maandagmorgen)
- Ina Wuestman, Vierakker, tel. (0575) 527246
- Lies-Erne Rutjes, Steenderen tel. 06-51318583
- Yvonne Roelofs, Wichmond, tel. (0575) 441942
Diëtiste
- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 441809

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

Overgangsverpleegkundige
- José la Croix, tel. (0575) 5603 81
Diabetes Vereniging Nederland
- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 725083
Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek
- Tel. (0314) 665000 dagelijks bereikbaar van

16.00-19.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
- dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur,

woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur,
vrijdag 15.00-20.30 uur

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

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

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

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

Streekziekenhuis Het Spittaal x

- Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 592592.
Bezoektijden dagelijks van 15.00-15.45 en
18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45 -19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks
11.00-11.30 en 18.45-19.30 uur.
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur.
PAAZ-afdeling woensdag 14.30-16.30 uur
zaterdag en zondag 13.00-16.30 en
18.00-20.00 uur.

Slingeland Ziekenhuis
- Kruisbergseweg 25, tel. (0314) 329911

Bezoektijden dagelijks: 11.00-11.30 uur
voor partners en leden van het gezin.
18.30-19.30 uur, op zaterdag, zondag en feest-
dagen ook 15.00-16.00 uur.
Kinderafdeling 15.00-16.00 en 18.30-19.30 uur
PAAZ-afdeling 18.30-19.30,
op woensdag, zaterdag, zondag en
feestdagen ook 14.00-15.30 uur.
De afdeling neonatologie/zieke zuigelingen
heeft een aangepaste bezoekregeling.

VW-agenda
Hengelo Gld.
Woensdag 22 augustus:

- 'Tuin kijken'

Oude fruit- en notenbomen,

hagen, bloeiende heesters en

borders Dijenborghs Hof,

Dijenborghsestraat 4.

11.00-17.00 uur. Prijs/5,-

- Optreden 'North Hill Country

Dancers en de Trekkebuuls'

Marktplein, Raadhuisstraat

Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 24 augustus:

- 'Warenmarkt'

Marktplein, 13.00-17.30 uur.

Zaterdag 25 t/m

zondag 26 augustus:

- 'Internationale veteranen-

rally'

Voor motoren van voor 1940,

start en finish bij de molen

aan de Varssel-Ring. Varssel-

se Molen, Varsselseweg 20.

Aanvang 10.00 uur. Start en

finish bij de Varsselse molen.,

Info (0575) 462771.

Woensdag 29 augustus:
- 'Natuurwandeling'

Onder het motto

' 't Zelle anders bekeken'

wordt een mooie wandeling

gemaakt door het afwisselen-

de kampenlandschap.

Zevensprong (hoek Ruurlose-

weg-Zelledijk),

Aanvang 14.00 uur.

- 'Tuin kijken'

Oude fruit- en notenbomen,

hagen, bloeiende heesters en

borders. Dijenborghs Hof,

Dijenborghsestraat 4.

11.00-17.00 uur. Prijs/ 5,-

- 'Wandeltocht'

onder leiding van een IVN

gids Landgoed Zelle,

Aanvang 14.00 uur.

Info: heer K. Wessels

(0575)462797.

Te Koop,
Gevraagd,

Aangeboden,
en andere

'kleintjes1

Verlies gewicht in centimeters

met behoud van energie.

Dat kan met Herbalife!

Bel voor informatie:

Annie Haaring,

tel. (0575) 467381

Te koop: andijvie-, prei- en

boerenkoolplanten

Heuskes, Wuusweg 2,

Toldijk. Tel. (0575) 4612 59

REIKI-BEHANDELING en/of

Infracare voor vrouwen. Interes-

se? Bel Ineke (Reiki-certificaat):

(0575)464383

Wilt u een 'kleintje' plaatsen

dan gelden de volgende prijzen:

Min. 4 regels ƒ 10.- Elke vol-

gende regel ƒ 1.-

Drukkerij Uiterweerd:

Tel. (0575)463818

Fax (0575) 46 50 88

Voor velen een verrassing, voor ons een grote beslissing.
Maar zeker geen vergissi ng.

Wij noemen hem

Tiemco
Fa l co

Jeroen en Sonja Tap

8 augustus 2001

p/a Kastanjelaan 7,
7255 AM Hengelo Gld.

Wij zijn blij en gelukkig met de geboorte van onze dochter

Sharon

Sharon is geboren op 8 augustus 2001 om 1 7.28 uur,
weegt 4115 gram en is 52 cm lang.

Wiebe en Inge Groot Boerle - Dinkelman

De Ganzenebbe 12,
7021 NM Zelhem

Tel. (0314) 62 41 78

/



Kuip

Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

2 kilo zoete Hollandse

Pruimen 5.OO

2 kilo zoete witte

Druiven 4.0 O

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo (ild.
Tel. 0575-461424

Met de volle smaak van de Nieuwe

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

Er kan er maar één de echte zijn.

Nu opgeven voor

workshops en

bloemschikken

(voorbeelden aanwezig)

b l o e m e n

Vordcnseweg 84, 7255 LE Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 16 22 - (0575) 46 13 42

Fax (0575) 46 47 82

Voorkom inbraak!
Wij beveiligen uw woning volgens de eisen

van het Politie Keurmerk Veilig Wonen*

Onze voordelen:

• Politie erkend PKVW bedrijf
• Gediplomeerd Preventie adviseurs
• Gratis vrijblijvend advies/offerte
• Eigen montage service
• Winkel voor vakman en doe-het-zelvers
• Zie tevens op www.politiekeurmerk.nl

voor meer info over het keurmerk
• zeer groot assortiment beveiligingsartikelen

masters^

INBRAAKPREVENTIE

P O L I T I E
KEURMERK

VEILIG

WONEN'

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

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.

Tel: (0575) 46 10 54

Rauwkostreclame

Jimp slank
250 gram 2.98

dinsdag - woensdag - donderdag:

2 grote komkommers

Trostomaten 1 kilo

vrijdag - zaterdag:

Sperziebonen 1 kilo

zoete druiven 1 kilo

2.50
2.50

1.50

2.98

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

Videotheek 'Zelhem'
gaat per 31 augustus verhuizen naar

Mozartlaan S te Doetinchem

Tegenover ESSO-tankstation
(Varsseveldseweg)

Tel. (0314) 3600 36
Openingstijden iedere dag

van 13.30 tot 21.00 uur

Waardebon*
ƒ 50.- (vijftig gulden)

Tegen inlevering van deze waardebon en uw pasje
huurt u de tweede film gratis.

Het saldo wordt op uw nieuwe pas bijgeschreven.

Tevens grote opruiming videofilms

* vraag naar de voorwaarden (1 waardebon per klant)

ANNO 1994

\\lilcKtrihit4
7001 HH

(OM 4) 344830
Fax (0114) .17 X 5 8 1

Maandmenu Augustus

' tonijnschelpye

of
runétrbouillon

biefstukpuntjes >-m

of

Of

koffie niet honhon

f 31,50

lederf zondag ontbijten

vanaf 11.00 uur t/m 13.30 uur.

Bezoek ook onze website: www.cafe-jntisen.nl

Net iets gezelliger!

Hondenschool 'Klein Weetink'
begint maandag 20 augustus weer

met de nieuwe trainingen^

Het is mogelijk een week later te
beginnen i.v.m. de vakantie.

Ook fly-ball, behendigheidsbaan en jachttraining.

Inlichtingen en/of opgave:

Ap Peters (0314) 64 1436

Lucia Mullink (0314) 62 23 61

Herbalife!
w i l t u uw gewicht gaan bc!
en wilt u toch ; warme

maal t i jd niet inleen.

Dat ban met de producten van

HERBALIFE

Bel voor informatie:

Bianca

te Veldhuis-Greven

tel. (0575) 46 48 82

TECELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- &
Vloertegels
Sanitair

M

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

TAXI NOTTEN
Bronkhorsterweg 41

7221 AB Steenderen

Tel.(0575)452169

Fax (0575) 45 08 05

Wegens uitbreiding van onze werk-

zaamheden vragen wij per direct

representatieve
taxichauffeurs (m/v)

met goede contactuele eigenschappen

en een flexibele inzetbaarheid, ook voor

het weekend en avondwerk.

Uw sollicitatie kan zowel telefonisch als

schriftelijk voor 26 augustus a.s.
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Henge/ose
Broderie 2001

en kinderrommelmarkt

zondag 26 augustus van 10.00 tot f8.00 uur

D/Verse winkels geopend van 12.00 tot / 7.00 uur

Achterhoeks Museum'/ 940-1945'open
van 10.00 tot 18.00 uu r

100 KRAMEN

RINGSTEKEN

DWEILORKES

OUDE AMBAC

Voor de kinderen
is er onder andere:

een luchtkussen, een draaimolen,
een mini-trein, ponyrijden

en een clown

'S MIDDAGS

OUDE MOTOREN

Op het 'Kerkplein'vanaf 14.00 uur een optreden
van de Hengelose formatie

met een gastoptreden van

Erik Hu/zebosch



Kom alvast een
kijkje nemen!

een groot gedeelte

herfst/wintercollectie
is al binnen

Zondag 26 augustus
tijdens de braderie is
onze winkel geopend.

Tot ziens bij IH

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

Laatste restanten
opruiming tegen
knalprijzen!

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

Spalstraat 32

Hengelo Gld.

(0575)46 1884

Kleding
Musto

Mountain Horse
Kentucky

Blacksheap
Horka

Borsod'Este
Australian

Anky
Cavallo

Laarzen
Cadett

SergioGrassoleer
Petrie leer

Cavallo leer
Swing

Zadels
Fieldhouse dressuur

KN spring en dressuur
BR spring en dressuur

Première
Kleffer
Passier
Rocky
Pessoa

Eskadron
Beenbeseherming
Dekens
Dekjes

Bitten
Happy Mouth^
Robart
HSSprenger

Hofman-üeve's
Wormspuiten
Voedingssupptementen
Mineraalblokken
Hoestmixen^

Rapide
Ledervetten
Lederolie
Lederzeep
Shampoo

ROOIECAARDE

Spalstraat 13 - Hengelo Gld.

die. wil je nie1~ missen!

Open Huis
zondag 26 augustus

12.00 en 17.00 uur
U bent van harte welkom

WoM en

Kitty Halma
Raadhuisstraat 6 Hengelo Gld

1(0575)462133 F (0575) 46 30 29

Kom dan tijdens de BRADERIE
ZONDAG 26 AUGUSTUS

naar de stand van

ruiierspori
Sueiers

Openingstijden:
Dinsdag t/m Donderdag: 9.0O-18.00 uur

Vrijdag. 9.o|l»ZO.OOuur̂

Zaterdag: 9.C1ÖM 5.00 uur
Maandag: l 3.0(£t 8.00 uur

Ruitersport Sueters, Spalsttiaat 23. 7255 AA Hengelgpld Tel. (0575)46 37 56 Fax (057 5) 46 40 58

www.ruitersportsueters.nl www.suetersstables-com
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Grand café

Zondag 26 augustus
Hengelose braderie

Met pp het podium

Gerald Tempelman
Wij serveren op deze dag onze

welbekende plates.

Wij wensen u veel plezier

op de Hengelose braderie!

* Spalstraat 44 - 7255 AD Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 37 78. ,

Tijdens de Hengelose braderie op zondag 26 augustus
hebben wij van 14.00 tot 18.00 uur een

'Tirolermiddag'
met live muziek

Café-Zaal Marktzicht:

bij uitstek geschikt voor:

feesten van 15 - 250 personen,
koude- en warme buffetten,

koffietafels en diners.

Jan en Leny en medewerkers wensen
u een gezellige braderie!

Tot ziens In

Bleekstraat 3, 7255 XZ Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 f3 40

Optreden 'Country Dancers
9
 en

'Trekkebuuls'

Oogstdankviering Baak

Op woensdag 22 augustus a.s. or-
ganiseert de line-dancegroep de
'Country Dancers' uit Hengelo en
de accordeongroep de Trekke-
buuls' in samenwerking met de
VW Hengelo Gld. een optreden.

Dit evenement vindt plaats op
het Marktplein aan de Raadhuis-
straat. Het muzikale gebeuren be-

gint op 19.30 uur.

De line dancers laten verschillen-
de dansen zien, die worden afge-
wisseld door een optreden van de
'Trekkebuuls'.
Het publiek wordt verzocht een
stoeltje mee te nemen en bij slecht
weer wordt het evenement ver-
plaatst naar 'Partycentrum Lan-
geler'. Het belooft een gezellige
avond te worden.

De 'Keijenborgse Motor Club '95'
Na de succesvolle avondmotor-

vierdaagse van de afgelopen jaren
organiseert de 'KMC '95' weder-
om een avondmotorvierdaagse
van dinsdag 21 augustus t/m vrij-

dag 24 augustus 2001.
De ritten zijn door eigen leden
uitgezet en gaan elke avond een
andere richting uit. De lengte van
de ritten is ca. 100-125 km.
Wie problemen heeft met kaart-

lezen of alleen wil genieten van
het motorrijden in onze mooie
Achterhoek, kan meerijden met
een voorrijder.

Inschrijving en starten vanaf

clubcafé 'Evers', Keijenborgse-
weg 27 Velswijk. Starten tussen
17.45 en 19.00 uur.
Starten met voorrijder om 18.30
uur (bij inschrijving opgeven).

De kosten zijn voor:
leden ƒ20,-
niet leden ƒ25,-

voor l avond ƒ 8,-
Duo-passagiers betalen niets.

Per ingeschreven motor ontvangt
u l consumptiebon per avond, te
besteden bij café 'Evers'.

Als u drie avonden meerijdt, ont-
vangt u een herinnering.

De 'KMC '95' is een zeer actieve
motorclub met bijna honderd le-

den. Ze organiseert voor haar
leden onder andere:

- elke zondagmorgen een toer-

tocht met voorrijder (april/ok-
tober);

- lente toertocht met voorrijder
(leden en niet leden);

- driedaagse motor weekend;
- zomer toertocht met voorrijder

(ledenen niet leden);
- najaars toertocht met voorrij-

der (leden en niet leden);
- feestavond;
- midwinterlezing (bijv. aankoop

motor, veiligheid, enz.).

De contributie is voor iedereen

betaalbaar en bedraagt € 18 voor
het jaar 2002.

Voor inlichtingen kunt u terecht
bij het secretariaat:
Theo Stapelbroek,
Eulingkamp 8,

7256 BK Keijenborg,

tel. (0575)462429.
Internetadres:

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

Op zondag 26 augustus 2001 zal
er om 19.30 uur bij de Veldkapel
aan de Vordenseweg in Baak een
oecumenische oogstdankviering
worden gehouden.

De GLTO wil de traditie voortzet-
ten om in de maand augustus bij
de Veldkapel een viering te hou-
den. Daarom hebben onder de

'vlag' van de GLTO frater Broek-
man (Vierakker) en ds. Hagoort
(Wichmond) een dienst voorbereid

samen met plaatselijke leden van
deze organisatie.
De nieuwe uitdagingen rond alle

maatregelen waarmee de agra-
rische sector geconfronteerd
wordt, is hoorbaar in het geza-

menlijk gekozen thema: 'Geef el-
kaar de ruimte'.

Bij slecht weer zal er worden uit-

geweken naar de RK St. Marti-
nuskerk in Baak. Muzikale mede-
werking wordt verleend door het
muziekcorps 'Nieuw Leven' uit
Steenderen.

De Veldkapel werd op 30 augus-
tus 1942 opgericht door 'Jonge

Boeren van de Graafschap, in het
wreede getij van den Verschrikke-
lijksten oorlog die ooit over de

wereld woedde en ons vaderland
teisterde ( . . . ) als een vurige
smeekbede om een spoedigen en
bestendigen vrede.'

In de vredestijd die volgde na de
oorlog is de veldkapel als plaats

van gebed en bezinning een zinvol
monument van dankbaarheid ge-
bleven. Het is dan ook een goede
plaats om een oogstdankviering
te houden.

Misdienaars en acolieten op kamp
Na het succes van vorig jaar or-
ganiseren de parochies uit Olbur-
gen, Steenderen, Baak, Vierak-
ker, Hengelo Gld. en Keijenborg

weer een kamp voor de misdie-
naars van hun parochies.

Bovendien zullen de oudere mis-

dienaars, de acolieten, voor het
eerst apart op kamp gaan. De

misdienaars gaan van 20 tot en
met 24 augustus op kamp in Doe-

tinchem, in de Kruisbergse bos-
sen. Samen spelen de 32 kinderen

met hun zeven begeleiders in het
thema 'Harry Potter', de bijzon-
dere tovenaarsleerling die voort-

durend in strijd is gewikkeld met
de tovenaar van het kwade. De
kinderen hebben een uitnodiging

gekregen van Albus Perkamen-
tus, het hoofd van de tovenaars-
school Zweinstein, om zich tijdens
het kamp onder leiding van de
knappe professoren te bekwamen

in kruidenkunde, spreuken, be-
zweringen en gedaanteverande-
ringen.

En...er wordt vast wel een potje
Zwerkbal gespeeld. Het kamp
staat onder leiding van pastor
Zweers. De acolieten zoeken het
verder op.

Ze gaan gewapend met rugzak en
goede zin op weg naar de Arden-
nen waar ze van 26 tot en met 31
augustus kamperen en rondtrek-
ken.
Ook dit kamp staat onder leiding
van pastor Zweers.

Van de Wereldwinkel

Verre reizen...
Stel de vraag: 'Ben je al met va-
kantie geweest?', en er komen

hele gesprekken op gang. Over al-
tijd vakantie hebben, de vrije
dagen thuis doorbrengen, niet zo
ver van huis willen gaan of juist
wel en dan is het begrip 'ver' heel
rekbaar.

Dat bracht ons ertoe eens te kij-
ken uit hoeveel verschillende lan-
den onze producten komen en we
begonnen bij het food-rek: Zuid-

Afrika, Chili, Ghana, Mauritius,
Swaziland, Malawi, Zanzibar, Bo-
livia, Costa Rica, Cuba, Guatema-

la, Mexico en Sri Lanka.
Uit nog veel meer landen komen
onze gebruiksartikelen en ca-
deautjes; dat kan gecontroleerd

worden, want het land van her-
komst staat er altijd op.
Op 25 vierkante meter vloerop-

pervlak is zo de hele wereld te
vinden en een reisje naar de Spal-
straat is daarvoor voldoende!
Op dinsdag 21 augustus is onze

(korte) vakantie voorbij en zijn
we weer normaal geopend.

Kerk en Radio
Voor het interkerkelijke program-

ma 'de Muzikale Ontmoeting', bij
'Radio Ideaal', zijn weer enkele

gastsperkers(sters) uitgenodigd.

Maandag 27 augustus tussen
19.00 en 20.00 uur zal een
vraaggesprek van Anton Wester-
veld met drie dames van de werk-
groep liturgisch bloemschikken te
Zelhem worden uitgezonden.

Verder is er in elke uitzending de
agenda en veel zang en muziek,
waarvan een deel op verzoek.
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Eerste koning van de toeristen is bekend
column

Tijdens het eerste vogelschieten

voor toeristen in Hengelo Gld. is

Wim van Uffelen uit Wateringen

bij Den Haag koning geworden.

Een initiatief van de VW van

Hengelo Gld. in samenwerking

met de schutterij EMM uit dezelf-

de Gelderse plaats is een door-

slaand succes gebleken. In de

VW-folder werd een schutters-

feest aangekondigd voor alle

campinggasten in en om de ge-

meente Hengelo Gld.

Daar het iets nieuws is werd met

spanning afgewacht wat of de

deelname zou zijn. Dit vertrou-

wen werd niet beschaamd want

maar liefst 48 personen namen

deel aan het traditionele vogel-

schieten.

Op woensdag 8 augustus even na

twee uur liet de burgemeester

Van Beeck Calkoen zien dat hij

het schieten bij de vele verenigin-

gen in eigen gemeente al vaak

had gedaan. Hij loste het eerste

schot op de houten vogel be-

kwaam. Als tweede schoot de ko-

ning van Hengelo Gld., Marty Joly

op de vogel en als derde in de rij

van de ereschoten was het na-

mens de VW Marchien Ooster-

huis die een schot loste. Van de

toeristen die meeschoten kende

het merendeel geen enkele regel

en hadden zelfs nog nooit een ge-

weer aangeraakt. Ze werden be-

kwaam door Cees van Staaldui-

nen de voorzitter van de EMM ge-

holpen.

Na ongeveer één uur kwam plots

geheel onverwacht de vogel van

de schacht vallen. De camping-

gasten hadden hun eerste koning,

die later op de middag door

Marty Joly en een delegatie van

EMM bezocht werd aan de cara-

van om een koninklijke toast met

bruisende champagne uit te bren-

gen op de toekomst van het ko-

ningsschieten onder de gasten

van Hengelo Gld. en omgeving.

De caravan en de voortent waren

in korte tijd reeds versierd door

de 'buren' op de camping. Het

vele publiek genoot intens van de

gebruiken zoals ze in Hengelo

Gld. en omgeving gewend zijn tij-

dens schuttersfeesten.

Een bindend karakter heeft dit

gebeuren ook want de koning

was eigenlijk van plan om na vier

jaar volgend jaar naar een andere

omgeving te gaan. Nu echter

heeft hij toegezegd om volgend

jaar de eer te verdedigen en wilde

niet zonder schoten gelost te heb-

ben af te treden. Dit tot groot ge-

noegen van de andere gasten.

Dat er volgend jaar een herhaling

komt van dit festijn is zeker en

misschien is er wel een nieuwe

traditie geboren. De reacties bij

en na de prijsuitreiking waren

wel van dien aard.

Naast het vogelschieten was er

o.a. ringrijden op een echte paar-

denkoets. Voor zover bekend is de

Hengelose VW de eerste die iets

dergelijks op poten heeft gezet en

de verwachting voor volgend jaar

is dat het dan nog grootschaliger

zal zijn gezien voornoemde reac-

ties.

AANDELEN U

VOOR DE KLANT OF VOOR DE VERKOPER

In onze dagelijkse praktijk krijgen we regelmatig vragen van onze

klanten over de mogelijkheden van aandelenlease. Bijna iedereen

wordt met regelmaat gebeld of ontvangt per post aanbiedingen voor

dit soort producten. Hierbij wordt gerekend met hoge rendementen.

Dat effect wordt versterkt door een lening aan te gaan en dit bedrag

alvast als eerste inleg te storten. Dat dit vaak niet tot een hogere

opbrengst leidt zal in het onderstaande worden verduidelijkt.

Willie Bergevoet, Martin Veenink en Bennie Hutiiïer

Financieel planners Rabobank.

Laatste open morgen ' 't Zunnehöfken
9

De Werkgroep van de Kruiden-

tuin "t Zunnehöfken' opent don-

derdagmorgen 23 augustus voor

het laatst van dit seizoen haar

poortje. U bent dan van harte

welkom tussen 10.00 en 11.30

uur.
U krijgt dan natuurlijk weer een

kruidenhapje aangeboden en de

informatie die u wilt horen over

de meer dan 150 soorten kruiden

en planten.

Tegen een kleine vergoeding kunt

u uw eigen fles kruidenazijn vul-

len of eventueel stekjes of plantjes

meenemen .

Voor de kinderen ligt er een leer-

zame kruidenquiz, zodat ook zij

zich niet hoeven te vervelen. En

natuurlijk is er een prijsje als be-

loning.

De Werkgroep, die zich ten doel

stelt het promoten van kruiden

en oude gewassen uit lang vervlo-

gen tijden, kan terugzien op een

geweldig seizoen. Uit alle wind-

streken kwam men in groten ge-

tale naar Zelhem.

De openbare kruidentuin is dage-

lijks geopend en vrij toegankelijk.

Door de verharde paden is het

ook geschikt voor rolstoelen. De
rolstoelbezitters stellen dit erg op

prijs.

De tuin is te vinden aan de Pier-

sonstraat naast het NPB gebouw

en nabij de Rabobank.

Oogstmaand herleeft met Augustijn'

'Echte Bakkers
9
 komen met paars oogstbrood

Met een paars brood willen de

leden van het 'Nederlands Gilde

van Echte Bakkers' de oogst-

maand opnieuw leven inblazen.

Het brood is 'Augustijn' gedoopt,

verwijzend naar de oogstmaand

augustus.

Het is gebakken van 'purple

wheat', een Australische tarwe-

soort met een paarse kleur. Bak-

technisch adviseur Pieter Roskam

van de Rotterdamse molenaar

Meneba was aanwezig' bij de eer-

ste bakproeven in de praktijk.

Zijn oordeel: 'Mooi grof, wildge-

bakken, zeer krokante korst en

een te gekke geur en kleur.' De

kleur van het kruim blijkt na aan-

snijden niet wit, niet bruin maar

licht paars.

De molenaar heeft daarvoor uit

Australië een meergranenmengsel

geïmporteerd. Dit is gemaakt op

basis van geplette paarse tarwe

(purple wheat), zonnebloempitten

en getoaste soja. Een ander be-

langrijk bestanddeel van 'Augus-

tijn' is een gebroken tarwekorrel

die onder hoge druk met stoom

wordt gepoft. Deze bereiding

zorgt ervoor dat het deeg een

brood oplevert dat grof is zonder

harde pitjes. Wanneer het brood

wordt aangesneden vallen de

structuur van het kruim met zijn

korrels en zaden en de lichte lila

kleur meteen op.

De bakkers hebben gekozen voor

een brood dat op de vloer van de

oven wordt gebakken. 'Het wordt

stoer afgebakken', noemen de

'Echte Bakkers' dat. Dat bete-

kent dat het brood met de naad

naar boven wordt gebakken op de

vloer van de oven. Door dat bo-

venliggende 'slot' barst het brood

tijdens het bakproces open. Dat

geeft het een ruw, stoer uiterlijk.

Voordat er met het brood werd

proefgebakken, heeft de product-

commissie van de 'Echte Bakkers'

samen met de molenaar nog druk

gesleuteld aan de vorm en samen-

stelling. Drie varianten in model

en twee in samenstelling werden

getest. Een zeer rijke smaak was

het belangrijkste uitgangspunt.

Het brood heeft de vorm gekregen

van een soort rugbybal. Het deeg

wordt gedecoreerd met dezelfde

bestanddelen als in het brood

worden ver werkt. Je ziet dus wat

je krijgt. Het brood wordt op de

gloeiend hete stenen ovenvloer ge-

bakken in ongeveer een half uur.

Het deeg schroeit zo zeer snel

dicht. Daardoor is de korst extra

smakelijk en krokant. 'Augustijn'

weegt circa vierhonderd gram.

Het 'Echte Bakkersgilde'

'Augustijn' is vanaf 15 augustus

verkrijgbaar bij 'Echte Bakker'

Hekkelman. In Nederland zijn ±

300 ambachtelijke bakkers toege-

laten tot het 'Echte Bakkersgilde'.

Deze 'Echte Bakkers' wisselen

onderling vakkennis en receptu-

ren uit.

Alleen een 'Echte Bakker' mag

het gele logo voeren, omdat hij

voldoet aan de hoogste kwali-

teitseisen. Niet alleen op gebied

van brood en banket, maar ook

op gebied van bediening, hygiëne

en presentatie.

Hoe werkt aandelenlease?

De klant sluit een lening af waar-

voor hij of zij, een vaak (erg) hoge

rente betaalt. Het geleende bedrag

wordt vervolgens belegd in aande-

len, veelal in aandelenfondsen met

een goede spreiding.

De opzet hiervan is om alvast een

stevig kapitaal te kunnen beleg-

gen tegen een verwacht hoog ren-

dement. Aan het einde van het

contract wordt uit de totaalwaar-
de van de beleggingen de lening

weer afgelost en komt de rest-

waarde tot uitkering. Afhankelijk

van het behaalde rendement met

de beleggingen kan dan het uitein-

delijke rendement worden be-

paald.

Een voorbeeld uit een

willekeurige brochure, een

aandelenleaseplan om het

pensioen mee aan te vullen

De klant leent een bedrag van

ƒ 43.478,- tegen een rente van

l,15% per maand

(effectief 14,7 % per jaar), zodat

maandelijks ƒ 500,- aan rente

wordt betaald. De lening heeft een

looptijd van twintig jaar. Het op-

genomen bedrag wordt op de

beurs belegd en groeit.

Als de beursrendementen hoog zijn

(lees even hoog als de rente op de

lening of nog hoger), hoeft vanaf

het tiende jaar de rente voor de le-

ning niet meer betaald te worden.

Deze rente wordt dan maandelijks

uit de beleggingspot gehaald. Dus

de klant betaalt bij een beleg-

gingsrendement van 14,7% tien

jaar lang ƒ 500,- per maand. In

totaal wordt dus ƒ 60.000,- be-

taald.

De verwachte opbrengst na twin-

tig jaar is ongeveer ƒ 575.000,-.

Op zich een mooi bedrag om het

pensioen mee aan te vullen.

Alternatief

In bovengenoemd voorbeeld is het

rendement op de belegging gelijk

aan de rente op de lening. Als de-

zelfde klant in plaats van een dure

lening af te sluiten maandelijks ƒ

500,- gaat beleggen, wordt het-

zelfde resultaat al bereikt bij een

iets lager rendement op de beleg-

gingen. Bij een maandelijkse inleg

van ƒ 500,- gedurende tien jaar, is

de totale eindwaarde bij een ren-
dement van ongeveer 14,5% gelijk

aan het voornoemde leaseplan,

terwijl de klant niet aan een lang-

durig contract is gebonden, dus

veel flexibeler is.

Logisch, als er namelijk evenveel

rente wordt behaald als er op de

lening wordt betaald heeft het

leasen dus geen voordeel. Hoe zit

dat dan als het gemiddeld behaal-

de rendement lager ligt dan de le-

ningrente? In dat geval wordt er

minder verdiend dan de lening

kost, dus zal het leaseplan nadelig

werken. Pas als het rendement

hoger ligt dan de leningrente heeft

het leaseplan voordelen voor de

klant.

Conclusie

Als de klant wil sparen voor later,

kan hij beter kiezen voor de wer-

kelijke betekenis van sparen: Opzij

leggen. Dit is iets heel anders dan

maandelijks rente betalen voor

een lening in de hoop er ooit aan

te gaan verdienen. Bedraagt het

rendement op de belegging minder

dan de leningrente, wordt er even-

goed wel geld verdiend, maar

zeker niet door de klant.

Als afsluiting kan vermeld worden

dat historisch gezien het gemid-

deld rendement over twintig jaar

in aandelenbelegging 11% a 12%

bedraagt. Voor de klant zal het ef-

fect van leasen dus eerder nega-

tief dan positief uitpakken.

pagina



Sirius Systems Service
Reparatie van alle merken elektrische

apparatuur zoals TV's, Video's en Audio 's.
In- en verkoop van nieuwe en

gebruikte apparatuur.
Installatie en onderhoud
van satellietsystemen.

5palstraat19,7255AA Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 21 20 • Mob. 06-53704373

Fax. (0575) 46 20 15 • E-mail: 5iriu5@dds.nl

Open: Maandag t/m Vrijdag van 13.30 tot 10.30 uur

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

prolink.nl

Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Internet diensten,
tot in de punten

geregeld.

dom«mr«gistrati«:
eenmalig fl. 95,- plui fI. 30,- per jaar

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

Meer info: wwfw.prolink.nl

Zutphen-Emmerikseweg 127a

7223 DC Baak

Tel: 0575-441344

5t. Janstraat 3
Keijenborg
Telefoon 0575-461267

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

Koude - warme buffetten

Div. diners
Hapjes buffetten

Barbecue

Koffietafeis enz. enz.

Zaai van 25 tot 300 personen
met airconditioning
Gezellige accomodatie en uitstekende keu-

U bent van harte welkom bij Herman en Ria Winkelman

SUPERTENTSHOW 2001

TOLDIJK
Zaterdag 8 september 2001

VEUHVERKDOP: *Tfcldiek: slager
Aalderiivk, café Den Bremer,

Floptnxus. *Steendfren: café De
Zeuven Steene. *Boak: café De
Bierkaai, "Zellern

Wij hebben alles
voor uw klus!

Ijzersterk in
technisch materiaal!

Hout en Plaat
op maat!

iü TOLBRUG

Emmerikseweg 17,
7227 DG Totdijk

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

Cadeau-Tip

Cadeau
:*:»»»;>» •.»• ƒ l.

IMAN
«IMCIAlltT
*•**«• kwitarii

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

OOK IN BAAK - OOK IN BAAK

BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek 18
7223 DV Baak

Tel. : 0575-441123
Mob.: 06-53212132

U kunt ook in Baak terecht voor allerlei besttatings-
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

Café Heezen
Marktplein 5, Steenderen

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

MARKTPLEIN STEENDEREN
zondag 19 augustus

RADIO IDEAAL
ROAD SHOW

Optreden van
diverse bands en DJ's

Braderie en Rommelmarkt
Entree vrij - Aanvang 12.00 uur

Organisatie:

Café Heezen / Radio Ideaal
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