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DE RECLAME
UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.
Regelinkstraot 16, 7255 CC

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo C

telefoo o 38 18, fax (0575) 46 5088

e-mail: drukker!juiterw et.nl

Verschijnt in:
Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

Samuef sfarf
nieuwe mus/cal

Opening
vernieuwde

'Varssel-Ring'

Oran/efeesf
Vierakker-
Wichmond

advertentie

Bronlchorster
Kermis

6 & 7 september

Collectanfen
gevraagd voor de

niersfichfing

Herman Harmsen 25 jaar als timmerman in dienst Dag van het Platteland

Op 27 augustus 1976 trad de

piepjonge Herman Harmsen als

timmerman in dienst bij de firma

Besselink/Reugebrink. Zijn keuze

om hier te gaan werken vond hij

zo goed, dat hij er tot nu toe is

gebleven.

In de afgelopen 25 jaar heeft Her-

man veel meegemaakt, van ple-

zierige zaken tot dramatische om-

standigheden, zoals het overlijden

van twee directeuren van de

firma. Hij heeft door zijn werk al

heel wat woningen uit Hengelo

Gld. van binnen en buiten gezien

en verbeterd achtergelaten. 'Ge-

woon op deze manier doorgaan',

vindt Herman en in samenwer-

king met Frans Besselink, Harry

Reugebrink en André Seesing,

maakt hij de volgende 25 jaar

ook nog wel vol.

Op 14 september zal dit 25-jarig

jubileum gevierd gaan worden

met vrienden en familie in 'zaal

Langeler'. Wij wensen Herman

voor deze dag alvast heel veel

plezier toe.

Op IJsboerderij "t Riefel', Riefel-

dijk 2 te Hengelo Gld. wordt zon-

dag 23 september voor het derde

jaar weer 'een dag van het platte-

land' georganiseerd.

werk, hondentrimmen (Edith

Derksen) en figuurzaagmodellen

(Marga Rondeel).

De band 'Dogz' zorgt voor de mu-

zikale omlijsting. De folkloristi-

sche dansgroep 'Smos as walaer'

uit Laren treedt vanaf 14.00 uur

op.

Ook bent u van harte welkom in

het nabijgelegen natuurmuseum

'de Lindenhof' van Dinie en Jan

Wagenvoort.

Op het erf van de IJsboerderij

staan verschillende kramen met

o.a. de honing van de Hengelose

imkers, bloemstukken (Ans en

Willemien), paling.

Er zullen ambachten te zien zijn

waaronder: wilgentenen en lood
creaties (Ada Roeterink), wol-
spinnen (Toos Verheij), stoelen-

matten (Evert Wentink), rietdek-

ken (Tonny Onstenk), houtsnij-

U kunt een ritje op een 'off the

road cart' wagen. De Sint Jan

(Keijenborg) maakt het hand-

boogschieten mogelijk. Er zijn

weer skelters ('de Speelbult') en

een springkussen en de kinderen

kunnen zich laten schminken door

Madeion en Nanda.

Sindy Makkink verzorgt o.a. een

warme hap van de vleesboerde-

rijen 'de Boldiek' en 'de Roodheu-

vel'. Er wordt afgesloten met een

ballonvaart vanaf het terrein. U

kunt zich daarvoor opgeven bij

Bennie Enzerink,

tel. (0575)461534.

Er wordt nog aan het programma
gewerkt.

Voor inlichtingen: Bert en Jolanda

Wissels, tel. 0575)461768.

Uitslag raden aantal noten
Op de braderie in Hengelo Gld. op

26 augustus kon men bij de stand

van de KBO raden naar het aan-

tal noten in een viskom. Het juis-

te aantal bedroeg 281.

Na loting onder drie deelnemers,

die het dichtst bij het juiste aan-

tal zaten, werd de familie Hulshof,

Sarinkdijk 74, winnaar.

Van harte proficiat!

Renovatie
'partycentrum Langeler9

Van maandag l tot zaterdag 20

oktober zal 'party-centrum Lan-

geler' niet kunnen beschikken

over de grote zaal. Dit in verband

met een ingrijpende renovatie.

Zoals Hans zegt: 'Van vloer tot

plafond en alles wat er tussen

zit'. De inrichting zal naar de hui-

dige maatstaven worden uitge-

voerd in een nostalgische, maar

toch moderne stijl.

Al vanaf 1996, nadat Hans de

zaak van zijn moeder had overge-

nomen, is hij bezig geweest met

een geleidelijk plan van aanpak,

waarbij zo langzamerhand alles

wordt zoals hij dat al enige jaren

in zijn hoofd heeft. Het vroegere

café is weer een warme en gezel-

lige gelagkamer geworden, waar

kleine gezelschappen kunnen

worden ontvangen. Ook in deze

gelagkamer is de nostalgie behou-

den, gezien de prachtige glazen

schermen op de toog, het glas-in-

lood in de ramen en een ouder-

wetse kachel met schoorsteen-

mantel in de hoek.

Snackbar en eetcafé blijven tij-

dens de verbouwing gewoon

open. Na 20 oktober gaan Hans

en José er weer hard tegenaan

om van 'party-centrum Langeler'

een plaats te maken, waar ieder-

een uit Hengelo Gld. en regio zijn

feest kan geven. Ook dan worden

er weer thema-avonden georgani-

seerd, waar iedereen van harte

welkom is.

Hans en José, veel sterkte tijdens

de verbouwing en succes in de

toekomst!



dienstmededelingen
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

m KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 9 september, 10.00 uur, jeugddienst
Goede Herder Kapel
- Zondag 9 september, 10.15 uur, ds. J. Stein
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Zondag 9 september, 10.00 uur,

ds. C. Ferrari, Heilig Avondmaal
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 6 september, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)
- Zaterdag 8 september, 19.00 uur,

Woord- en Communieviering
- Zondag 9 september, 10.00 uur,

Eucharistieviering
R.K. Kerk Keijenborg:
- Zaterdagavond om 19.00 uur
- Zondagmorgen om 10.00 uur
- Maandagmorgen om 9.00 uur

Eucharistieviering (dagkapel)

- Woensdagsavonds 19.00 uur
Rozenkrans bidden (dagkapel)

Zorgcentrum Maria Postel:
- Dinsdagsmorgens om 10.00 uur

Eucharistieviering - vrijdagavond om
19.00 uur een Eucharistieviering

NPC gebouw, Zelhem:
- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

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 7 september - Zondag 9 september:
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 10 sept.dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262
- Dinsdag 11 sept.dr. Koning, tel. (0575) 461266
- Woensdag 12 sept.dr. v/d Beek, tel. 06-53738359
- Donderdag13 sept.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. wol web. nl/
Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28, tel. (0575)46 10 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) 46 1010.

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

Beatrixlaan4, Hengelo Gld.
Koldeweiweg 2, Keijenborg

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

B.g.g. (0314) 62 51 50, Ambachtswg 16, Zelhem
Verloskundigen:
Gemeente Hengelo Gld:
- Maatschap mevr. Klein, mevr. Geugies &

mevr. Peulers, tel. (0314) 330589,
b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. (0314)3291 60

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

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

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

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

«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. 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) 462279
Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo:
- Mw. M. Harmsen, tel. (0575) 461678
Coördinator te Kei jen borg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
Netwerk Thuiszorg Nederland
- 24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen

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

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

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

tel. (0575) 45 1659 spreekuur maandag t/m
vrijdag 08.30-09.30 uur

Maatschappelijk Werk Zelhem:
- Stationsplein 2, Zelhem, tel. (0314) 6221 51

spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur
Ned. Patiëntenvereniging (afd. Oude IJsselstreek)
- Vereniging op chr. grondslag voor alg. belangen-

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

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

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'
- Informatie en aanmelding:

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

l DIVERSEN
Pedicure
- L. Evers-Jansen, tel. (0575) 4625 15
- 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 12.00-17.00 uur en 18.30-20.00 uur,

woensdag 10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur,
donderdag 14.00-17.00 uur
vrijdag 14.00-20.00 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. -v

Streekziekenhuis Het Spittaal
- Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 592592.

Bezoektijden dagelijks van 15.00-15.45 en
18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45 -19.00 uur.

Hartbewaking en intensive care dagelijks
11.00-11.30 en 18.45-19.30 uur.
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur.
PAAZ-afdeling woensdag 14.30-16.30 uur
zaterdag en zondag 13.00-16.30 en
18.00-20.00 uur.

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

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

Teramo screen

HET FRAAISTE FILTER VOO
Kom naar onze showroom

ZON
Ruime keu/e

Te koop: andijvie-, prei-

en boerenkoolplanten

Heuskes, Wuusweg 2, Tol-

dijk. Tel. (0575)461259

Vermist: wit-bruin gevlek-

te kater ontsnapt omge-

ving Keijenborgseweg in

Hengelo Gld. Luistert naar

de naam Kees. Mevr. Has-

ter, tel. (074) 250 8174

Verlies gewicht in centi-

meters met behoud van

energie.

Dat kan met Herbalife!

Bel voor informatie:

Annie Haaring,

tel. (0575) 467381

Gevraagd: hulp in de

huishouding.

Voor 3 a 4 uur per week.

Tel. (0575) 441766.

rolluiken, raam-

decoraties

• V a k k u n d i g .uemonteerd

\ l i . • Snelle leverinu

• Romazo-garantie

AMBIANCE D isberqen
Z O N W E R I N G Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo (Gld.), Tel. 0575-46 14

Herbalife!
wilt u uw gewicht gaan beheer-

n wilt u toch uw normale

warme maaltijd niet missen.

Dat ban met n van

HERBALIFE

Bel voor informatie:

Bianca

te Veldhuis-Greven
tel. (0575) 464882

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

W W W l A N C E Z O H W E R O N L

Bouwbedrijf

Wolbrink-Masselink
Wij zijn een groeiend

bedrijf met een team

van werknemers die

alles aanpakken zoals:

- Nieuwbouw

- Onderhoudswerk

- Verbouw

- Stallenbouw

Utiliteitsbouw

- Sleufsilo's
- Betonvloeren

- Betonkelders

Binnen ons team hebben wij plaats voor:

Metselaars/Leerling Metselaars

U kunt hiervoor reageren op een van de
onderstaande telefoonnummers:

Baak
Toverstraat 5
Tel. (0575) 441677

Hengelo Gld.
Berendschotstraat 8
Tel. (0575)462996

Wij hebben alles

voor uw klus!

Ijzersterk in

technisch materiaal!

Hout en Plaat

op maat!

iiDE TOLBRUG

Emmerikseweg 17,
7227 DG Toldijk

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

prolink.nl
Zutphen • Doetinchem • Winterswijk

Schrijf nu in voor
een cursus

PC of Internet
Avondcursus voor particulieren
- PC / Windows voor beginners
- Internet voor beginners

Daf trainingen
- HTML basis - HTML pro
- Website beheer - Webmaster
- PHP basis - PHP pro
- PHP masterclass

kijk op: www.prollnk.nl

Prollnk punt Nederland b.v.
Zutphen-Emmerikseweg 127a

7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

Uw advertentie in 'de Reclame'?

Drukkerij Uiterweerd

tel. (0575) 463818 - f ax (0575) 465088



'Marotten'
Vol liefde en dankbaarheid verwelkomen wij

onze zoon en broertje

Christian
Jan Hendrik

Geboren op 24 augustus 2001.

Wimen LianneJansen - Hilbrink

Sanderen Lucas

Wu u s weg 3

7227NPToldijk

Tel.(0575)461384

Uitnodiging

Op 1 augustus jl. was het 25 jaar geleden dat

Herman Vrielink
in dienst trad bij 'De Vereniging voor

Protestants Christel ijk Onderwijs' te Hengelo Gld.

Wij willen dit heuglijke feit niet ongemerkt voorbij laten

gaan en bieden hem daarom een receptie aan.

Alle oud-leerlingen, oud-collega's, oud-bestuursleden

en overige belangstellenden worden hierbij

van harte uitgenodigd op:

Vrijdag 14 september a.s. vanaf 19.30 uur in
C.B.S. Bekveld, Hogenkampweg 24 te Hengelo Gld.

Graag tot ziens op 14 september!

'Samucar start met nieuwe
musical
Na het succesvol opvoeren van
'Anders dan de nacht' heeft de or-
ganisatie van musicalgroep 'Sa-
mucar uit Hengelo Gld. besloten
om ook het komende seizoen weer
door te gaan. De voorbereidingen
zijn al in volle gang voor de nieu-
we musical over Jozef. De opvoe-
ringen zijn gepland op 31 mei, l
en 2 juni 2002. Musical 'Jozef' is,
net zoals de reeds eerder opge-
voerde stukken 'Ester'en'Jakob',
geschreven door Gerard van Mid-
den en Gerard van Amstel van
SGO-Hoevelaken.
'Samucal' zal, evenals voorgaan-
de jaren, naast de spelersgroep
ook weer werken met een koor en
een muziekgroep. De regie is in
handen van Tine Keizer, met as-
sistentie van Jolanda Koning;
koor en muziekgroep staan onder
leiding van Gerrit Wolsink.

Op donderdag 13 september 2001
wordt er in 'Ons Huis', Beuken-
laan 30 te Hengelo Gld. een infor-
matieavond gehouden, waarbij
o.a. een overzicht wordt gegeven
van het stuk, een aantal liedjes
ten gehore worden gebracht en
het repetitieschema doorgenomen
wordt.

Belangstellenden voor de groepen
spelers, koor, orkest, kleding en
grime, decor en techniek, PR en
back-stage kunnen zich dan aan-
melden.
De repetities worden gehouden op
de donderdagavond in 'OnsHuis'.
De informatieavond begint om
20.00 uur.

Informatie bij:
Jolanda Koning (0575)-461201 en
Gerrit Wolsink (0575)-461798.

St. Gerarduskalenders 2002
De St.Gerarduskalenders voor het
jaar 2002 zijn er weer! Deze ka-
lenders staan weer vol met leuke
tips, informatie en dergelijke.

De kalenders kunnen afgehaald
worden op vrijdag 7 september
a.s. van 8.30-19.00 uur en op za-
terdag 8 september a.s. van 8.30-
17.00 uur bij Maria Wanders-

Eijkelkamp, Ottenkampweg 16,
7256 BG Keijenborg. Tel. (0575)
463274.

Ook kunnen nog nieuwe bestellin-
gen geplaatst worden.

Noteert u a.u.b. de data! De ka-
lenders kunnen niet allemaal be-
zorgd worden!

De 'Marotten' tijdens de repetitie

Zoals altijd verzorgt de UW
vele gezellige bijeenkomsten en
activiteiten voor ouderen. Ieder
jaar weer probeert men een on-
derhoudend programma samen
te stellen. En ieder jaar rijst
weer de vraag: 'Wat gaan we
doen of wie nodigen wij uit?'

Zo ook eind 1997, toen er werd
vergaderd over de volgende

nieuwjaarsbijeenkomst. Een van
de UW-sters, Grady Wentink,
stelde op deze vergadering voor
een play-back-band samen te stel-
len, waarbij de dames op Dixie-
landmuziek en met bijpassende
kleding zouden optreden.

De reacties waren meteen en-
thousiast en spontaan gaven zich
enkele UW-sters op om mee te

doen. Eerst werd er bij diverse
muziekverenigingen gevraagd of
er instrumenten geleend konden
worden en hier en daar kwamen
nog instrumenten tevoorschijn,
die ingezet konden worden.

Begin januari 1998 trad voor het
eerst de 'Dixieland Redband' op.
Tot verbazing van de deelnemen-
de dames werd dit eerste optre-
den een doorslaggevend succes!
Dus werd besloten om door te
gaan. In de praktijkruimte bij
mevrouw Van Dijke wordt nu ie-
dere maandagmiddag serieus ge-
oefend.
Omdat er andere muziekgenres
bijkwamen, werd de naam van de
groep veranderd in 'Maratten',
wat in dialect ongeveer inhoudt:
'bokkesprongen maken'.

Dat de 'Maratten' niet zomaar
wat aanrommelen, blijkt uit het
feit dat bij ieder genre muziek bij-
passende kleding wordt gedra-
gen. Deze kleding wordt door en-
thousiaste fans zelf gemaakt.
Al bij een repetitie van de groep
van twaalf dames blijkt de saam-
horigheid en het grote plezier om
mee te doen. Als we dan ook nog
kijken naar de gemiddelde leeftijd
(de oudste is 81 en de jongste 49),
dan moeten we concluderen, dat
hier een unieke groep bij elkaar is
gekomen. Waar ze ook optreden,
de reacties zijn overal zeer posi-
tief en inmiddels is de groep al 55
keer opgetreden.
Tijdens de vrijwilligersdag op 14
september kan een groter publiek
kennismaken met deze bijzondere
band.

Majorettes en drumband Schutterij EMM en

muziekvereniging Advendo'

Muzikale show
Majorettes en Drumband van
Schutterij EMM geven een mu-
zikale uitvoering samen met
Muziekvereniging 'Advendo' uit
Lochem op vrijdag 7 september
in de Kerkstraat bij de Ned.
Herv. Kerk.

Naar aanleiding van het succes
welke drie verenigingen vorig
jaar boekten bij een optreden in
Lochem, werd besloten om dit
prachtige evenement te herhalen
maar dan in een andere plaats.

Dit leek het bestuur van de Hen-
gelose drumband wel wat en zij
zette haar schouders eronder om
het opnieuw een succes te laten
worden.
De aanvang van dit evenement is
om zeven uur en niet zoals de in
de VW kalender vermelde tijd.
Ook dit optreden staat in het
kader van het 50 jarig jubileum
van de schutterij.

De start van dit geheel is bij 'zaal
Wolbrink', waar een rondgang
wordt ingezet met als route
Bleekstraat, Beukenlaan, Ruur-

loseweg, Spalstraat, Raadhuis-
straat en eindigend in de Kerk-
straat bij de kerk.
Hier zullen door de beide orkes-
ten diverse optredens worden ver-
zorgd.

De drumband van de Hengelose
schutterij EMM is in de afgelopen
jaren fors uitgebreid en breidt nog
steeds uit, hetgeen de muzikale
prestaties ten goede komt.
Dit is niet in de laatste plaats te
danken aan de zeer gedreven in-
structeur die veel doet aan kwali-
teit van de te spelen stukken.

Ponypark Slagharen

De drumband heeft een prachtige
uitnodiging ontvangen om op 9
september een optreden te ver-
zorgen in 'Atractiepark Slagha-
ren'. Wilt u erbij zijn in dit voor-
malige ponypark, dan kunt u tij-
dens de muzikale uitvoering hier-
voor kaarten kopen. Elke kaart is
tevens een bijdrage voor de drum-
band. Dus u heeft een heerlijk
dagje uit en de drumband wordt
er nog beter van ook.

Neem jij
verantwoording
voor...?
Jullie kennen het vast wel, dat je
op de lagere school aan het begin
van de zomervakantie een plantje
van school mee naar huis kreeg,
die je moest verzorgen. Een hele
verantwoordelijkheid, want stel
je voor dat het plantje net in de
vakantie dood zou gaan ...! Dit is
een van de manieren om kinderen
van jongs af aan te leren omgaan
met verantwoordelijkheden.

Hoe ga jij nu in je leven om met
verantwoordelijkheden? Neem jij
je verantwoording tegenover an-
deren? En tegenover God?

Op 9 september a.s. zal er weer
een jeugddienst worden gehouden
in de Remigiuskerk in Hengelo
Gld. De heer Top de Bordes uit
Epse, een verhalenverteller, zal
voorgaan in deze dienst. Hij zal
samen met ons, op boeiende wijze,
het thema 'Verantwoording ne-
men in je leven' bespreken. We
zien je graag op 9 september a.s.
om 10.00 uur in de Remigiuskerk!

De Jeugddienstcommissie
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Kuipers

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo GId.
(0575) 4612 27

Alkmene, lekkere handappel

2 kilo 4.5Q (€ 2.04)

1O Kiwi's, New Zealand

4.95 (€2.25)

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Aanbiedingen van de week
Gepaneerde schnitzels 4 stuks ƒ10.-

€4,54

Satéschnitzels 4 stuks

Achterham loogram

ƒ8,95
€4,06

ƒ2,98
€1,35

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo GId.
Tel.(0575)461301

IJSBOERDERIJ 't RIEFEL
Riefelerdijk 2, Hengelo GId. - Tel. (O575) 4617 60

Zondag 23 september van 11.OO -16.00 uur

Dag van het platteland

Ambachten, muziek van de 'Dogz,
boerendansers, markt, vermaak en

eten, drinken en

IJ6

\\litcistrthit4

7001 BH Docünchcm

'iclcl'oon {OM4) 344830
Fax (OM 4) M 85 81

Maandmenu September

of
cocktail fl

f l ' t

°f '
kalferttgout

//.s'

Of '

koffie niet honhoii

ƒ 31,50 €14,29

ledere zondag ontbijten
vanaf 11.00 uur t/m 13.30 unr.

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

Net iets gezelliger!

Trek in LAMSVLEES?
Nu te koop:

halve en hele lammeren
± 20 kg, diepvriesklaar

Ook geschikt voor

de barbecue of gourmet

Voor inlichtingen: Jan en Gerrie Gosselink
T e l . ( 0 5 7 5 ) 4 4 1 4 1 1

Tevens 2 melkgeiten te koop.

Speciaalzaak

in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo GId.

TeL (0575) 46 W 54

Rauwkostredame:

Hengelse mix
250 gram ƒ2,98 €1,35

de gehele week:

Bildstar

baal 10 kilo ƒ 9f98 €4,53

dinsdag - woensdag - donderdag:

Andijvie
1 kilo ƒ 1f98 €0,90

Perssinaasappels
vol sap, 14 voor ƒ 5f98 €2,71

Hutspot
750 gram ƒ 2f98 € 1,35

vrijdag - zaterdag:

Triumph de lekkerste handpeer

2 kilo ƒ 5f98 €2,71

Snijbonen
500 gram ƒ 2f98 € 1,35

Geschrapte worteltjes
1 zak ƒ 1f98 €0,90

Uw advertentie in 'de Reclame'?

Drukkerij Uiterweerd

tel. (0575) 46 3818 - fax (0575) 46 50 88

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Bennie Hartelman Koning van 'de Dunsborg' Collectanten jubileum
Zaterdag 25 augustus vierde de

buurtvereniging 'de Dunsborg'

voor de zestiende keer haar jaar-

lijkse buurtfeest. Het was Bennie

Hartelman die de romp van de

vogel na ongeveer tweehonderd

schoten naar beneden wist te

schieten. Zijn vrouw Ali koos hij

tot Koningin. Alle onderdelen van

de vogel werden er af geschoten.

Rene Regelink de rechtervleugel.

Henk Arentsen de linkervleugel

en de kop. Benno Rondeel de

staart.

Voor de eerste keer was er Jeugd-

vogelschieten. Heleen Lenderink

haalde de romp naar beneden en

werd de eerste jeugdkoningin van

'de Dunsborg'. De andere delen

waren voor Feia de Vries linker-

vleugel, Stan Lassche rechter-

vleugel, Dyone Lassche de kop en

Lisa de Vries de staart.

Het Vogelknuppelen werd gewon-

nen door Cisca Berendsen. Zij

gooide ook de linkervleugel en

de staart eraf. De twee andere

onderdelen waren voor Gerda

Lenderink (rechtervleugel en de

staart).

Wethouder Van Petersen loste het

eerste schot op de vogel. De hele

dag was het volop feest naast de

manege 'de Gompert'.

De kinderen hadden hun eigen

spelen en de bijna traditionele

Playbackshow. Deze werd gewon-

nen door Twan Berendsen met

een voortreffelijke voorstelling

van Bennie Jolink. Ook hadden de

kinderen met de waterbaan de

hele dag veel plezier.

Voor de ouderen waren er ook di-

verse spelen. De uitslagen waren

als volgt:

Melk de koe
dames:
1. Ria Regelink

2. Marriet Ammerlaan

heren:

1. Eddy Hoftijzer

2. Gerard Geurts

Sjoelen

dames:

1. Willemien Hermans

2. Cisca Berendsen

heren:

1. Benno Rondeel

2. Gerhard ten Bokkel

Boogschieten
dames:
1. Jolanda Kremer

2. Marriet Ammerlaan

heren:

1. Ap Regelink

2. Carel de Vries
Bierpulschuiven

dames:

1. Jolanda Kremer

2. Hetty Rondeel

heren:

1. Gerhard ten Bokkel

2. Albert Jan Dinkelman

Kaartschieten

dames:

1. Kitty Rondeel

2. Ingrid Geurts

heren:

1. Arrien Lassche

2. Gerhard Regelink

Spiegelschrijven

dames:

1. Betty Lassche

2. Betsie Smeitink

heren:

1. Arian Regelink

2. Carel de Vries

De dames mevr. Lenselink-Den-

kers, mevr. Langeler-Ruesink en

mevr. Onstenk-Hulstijn collecteer-

den 25 jaar voor de Nationale

Collecte Verstandelijk Gehandi-

capten in de gemeente Hengelo

GId.

De heer Ten Have, plaatselijk

rayonleider, bood hen namens het

landelijk bureau met een toepas-

selijk woord een oorkonde en een

bosje bloemen aan.

Dit jaar wordt de collecte gehou-

den in de week van 24 tot 29 sep-

tember.

Wij zoeken nog enkele collectan-

ten die bereid zijn om in een wijk

te collecteren.

Opgave mogelijk bij mevr. Eil, tel.

(0575) 46 20 04 of bij de heer Ten

Have, tel. (0575)461877.
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Waterpolotoernooi Hengelo Gld. Feestelijke opening vernieuwde Varsselring
Op zondag 9 september a. s. zal

zwem- en waterpolovereniging

'He-Key' haar jaarlijkse ENK-

waterpolotoernooi organiseren.
Circa 110 waterpoloërs en wa-

terpolosters zullen vanaf 8.00

uur in twee poules strijden om

de eer.

Deelnemende verenigingen zijn:

'de Vlaskikkers' uit Oldenzaal,

'de Spreng' uit Brummen, 'DOS'

uit Varsseveld, 'De IJssel' uit De-

venter, 'Montferland' uit 's Hee-

renberg, 'ZEW' uit Ermelo, 'Voila'

uit Laren/Vorden, 'ZW uit Vaas-

sen, 'SVW' uit Workum en 'He-

Key' zelf natuurlijk. Het toernooi

kenmerkt zich door de gezellige

sfeer en is een prettige opwarmer

voor het nieuwe seizoen dat over

een week van start gaat.

Aangezien er weinig waterpolo-

wedstrijden worden gespeeld in

Hengelo Gld., is dit toernooi een

goede gelegenheid om kennis te

maken met de waterpolosport in

Hengelo. Kom daarom gerust een

kijkje nemen bij de diverse wed-

strijden.

Waterpolo wordt niet voor niets

een pracht- en krachtsport ge-

noemd. In en om het bad is het

gezellig met muziek en ook de

restauratie is geopend. Het ENK-

toernooi zal om ongeveer 18.00

uur afgesloten worden met de

prijsuitreiking.

Viertal Ponyclub Hengelo
Gelders Kampioen
De afgelopen maanden zijn er

weer de selectiewedstrijden voor

de kringkampioenschappen ge-

weest.

De leden van onze Ponyclub Hen-

gelo hebben daar goede presta-

ties neergezet, zowel bij de dres-

suur als bij het springen. Gevolg

daarvan was dat PC Hengelo met

een flink aantal deelnemers aan-

wezig was op 25 augustus bij de

Gelderse Kampioenschappen te
Brummen. Voor de meesten van

hen was het de eerste keer dat zij

aan de 'Gelderse' mochten mee-

doen en dat is al een hele presta-

tie op zichzelf.

Tijdens die Gelderse Kampioen-

schappen kom je dan natuurlijk

de beste rijd(st)ers uit de hele

provincie tegen, maar ook daar

hebben ze goed gepresteerd.

Hun behaalde resultaten in de

dressuur:

Maaike Roosendaal met Fury

klasse M een tweede plaats en

dus reserve kampioen, Karin

Masselink met Eddy kl. L2 zeven-

de, Brechje Roosendaal met Flair

kl. Z tiende, Femke Roosendaal

met Tamara kl. B elfde en Karin

Wassink met Blacky kl. B werd

zeventiende.

Bij het springen werd Nicole

Kroesen met Maggy Mc Neil bij

het Z. springen achtste.

Bij de dressuurwedstrijden voor

viertallen in de klasse Z. behaal-

de het viertal van PC Hengelo de

eerste prijs en is daarmee dus
Gelders Kampioen. Dit is zeker
een geweldige prestatie, omdat

zich onder de leden van het vier-

tal slechts één Z-ruiter bevindt.

De leden van het viertal zijn

Brechje Roosendaal met Flair,

Karin Masselink met Eddy, Joyce

van Norden met Lobke en Nicole

Kroesen met Maggy Mc Neil.

Zij mogen daardoor op l septem-

ber meedoen aan de Levade, de

Nederlandse Kampioenschappen

te Ermelo.

We hopen dat ze daar net zo suc-

cesvol zullen zijn als tijdens de

Gelderse Kampioenschappen te

Brummen.

P. V. Steeds Sneller Hengelo Gld.

Zo vlogen de duiven
Wedvlucht: Morlincourt 18 augustus 2001

Aantal duiven; 277, afstand 360 km

A.H. Kamperman

B. Ankersmit

W Willemsen

W. Jansen

1. 4. 5. 9.

2. 7. 8. 10.

3.

6.

Wedvlucht: Etampes 25 augustus 2001

Aantal duiven: 57, afstand 498 km

A.H.J. Peters

B. Ankersmit

E. Koers

R. Koers

W. Jansen

Opening nieuwe ' Varssel-Ring"

Woensdagmiddag 29 augustus

was een memorabele dag voor de

Hamove. Toen werd namelijk in

een feestelijke sfeer het vernieuw-

de circuit geopend.

De Hamove zette naast de nieuwe

parallelweg een grote tent neer,

waarin de genodigden welkom

werden geheten door voorzitter

Henk te Brake.

Die roemde de samenwerking met

alle betrokkenen (zoals de plaat-

selijke en de regionale overheden,

het waterleidingbedrijf en de aan-

wonenden), waardoor het project

in een vlot tempo kon worden ge-

realiseerd. Daarna ging iedereen

naar buiten; geen probleem overi-
gens, want het was prachtig
weer.

Vanaf de Hamove-molen kwamen

de acht racende Hamove-leden

naar de parallelweg op hun race-

motoren voor de openingshande-

ling. Midden over de nieuwe pa-

rallelweg was een papier gespan-

nen met daarop de tekst 'Opening

nieuwe Varsselring'. Met een be-

hoorlijke snelheid reden de cou-

reurs het papier aan flarden en

daarmee was de opening van de

parallelweg een feit.

Hamove-clublid Mile Pajic, die 25

(!) jaar race-ervaring heeft, roemt

de aanleg van de parallelweg.

Pajic: 'Dit is de beste oplossing

om de snelheid te drukken. Dit is

veel beter dan de aanleg van een

kunstmatige chicane.'

V.l.n.r.: Wim Verweijmeren en Koen Kruip (zijspan), Mile Pajic, Rob Wagenvoort,

Jarno Boesveld, Torleif Hartelman, Hans Smees en Tonnie Wassink

Keiaosers fietsen rondom Steenderen
Nu de vakanties er weer bijna op-

zitten, zijn de meeste leden weer

op de racefiets gekropen om nog

een aantal kilometers te maken.

In de zomerperiode was er sprake

van een uitgedund fietspeloton

door de diverse vakanties.

Begin september wordt er weer

deelgenomen aan een zware tocht

in de Belgische Ardennen. Ter

voorbereiding hierop werd er flink

op hoogte getraind in de heuvels

van het Reichswald, Rijk van Nij-

megen en de Posbank.

Naast het verrijden van eigen

tochten, vinden we dat we ook

moeten deelnemen aan tochten

van clubs in de ons omliggende

plaatsen. Zo ook aan die van TC

Steenderen op 12 augustus.

We vertrekken die morgen om 8

uur voor, wat later zou blijken,

een prachtige tocht over 100 km.

Via het pittoreske Bronkhorst,

dat in 1482 zijn stadsrechten

kreeg, bereiken we het gebied

tussen Steenderen en Baak dat

vanaf het begin van de 19
e
 eeuw

tot 1949 fungeerde als overlaat

bij hoge rivierstanden. Het hele

gebied stond dan langdurig onder

water met uitzondering van de

hoge oeverwallen en rivierduinen

waarop het merendeel van de

boerderijen gelegen is.

Na Vierakker leidt de route ons

naar Wichmond. Het oude dorp

Wichmond bestaat niet meer, het

is opgeslokt door de Ijssel. Het

dorp lag vroeger meer westelijk

richting Ijssel. In 1582 verdween

de dorpskerk in het water en men

heeft toen maar het hele dorp en-

kele kilometers oostwaarts ver-

huisd.

We draaien richting Vorden en

passeren een aantal kastelen, die

allen omringd zijn door uitge-

strekte landgoederen met prachti-

ge bossen en boerderijen. Aan de

patronen en kleuren van de lui-

ken kan je zien tot welk landgoed

ze behoren. Dan steken we na

Almen eerst de Berkel, daarna

het Twentekanaal en vervolgens

de spoorlijn over. Het kanaal

werd gedurende de crisis van de

jaren dertig grotendeels met de

hand gegraven in het kader van

de werkverschaffing.

Na 50 km. is er in Laren, waar ze

net de Achterhoekse fietsvier-

daagse achter de rug hebben, ge-

legenheid om koffie met gebak te

nuttigen. Inmiddels is het gaan

regenen en we blijven nog een

tijdje in de serre van het café zit-

ten om de bui over te laten trek-

ken.

Na de pauze gaat het naar de Lo-

chemseberg en we bereiken via

Barchem en Ruurlo het buurt-

schap Linde. Vlak voor Linde ligt,

in een driehoekig stukje bos, de

Kapellebult. Hier stond vroeger

de Lindesche Kapel. Hier slaan

we linksaf richting Huize Kiefs-

kamp om koers te zetten naar

Delden. Daar besluiten we, gezien

de tijd, het rondje niet meer ver-

der uit te fietsen.

We keren dan via Bekveld terug

naar Keijenborg en pakken nog

een pilsje op het terras bij Win-

kelman als afsluiting.
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Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

6e jurist x»cuv Két scFJpnc sc

s Fjjb roet,

rust -ooCb bc u

xeóere tcocrtsbac)
, tun\ toc^i^ acfxkcveert ,

W.30
 uur tot SJ

ooor info : osp
 L

>(>ood6.

Opgave Snijmaïstaxatie
Hengelo Gld.

De opgave voor het taxeren

van snijmaïs kan geschieden bij:

Mevr. G. Gosselink
tel. (0575)46 1928

Opgave voor 8 september 2001

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

Uitbreiding/gewijzigde openingsuren

Dinsdag: 14.00 - 17.00 uur en 18.30 - 20.00 uur

Woensdag: 10.00 - 12.00 uuren 14.00 - 17.00 uur

Donderdag: 14.00 - 17.00 uur

Vrijdag: 14.00 - 20.00 uur

Voor overige informatie zie folder die deze week

bij u in de brievenbus komt.

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

/LOCK
f k Jmasters}
\ ^J jSM***t*J-^-/

INBRAAKPREVENTIE

P O L I T I E
KEURMERK

VEILIG
WONEN'

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

Nu opgeven voor

workshops en

bloemschikken

(voorbeelden aanwezig)

b l o e m e n

Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo Gld.

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

Fax (0575) 46 47 82

Cadeau-Tip

O R O i N I M C I A l l f l T

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

Markt-
vereniging
Hengelo Gld.

Zaterdag 8 september
te Hengelo Gld.

Paarden- en Ponykeuringen

Premiekeuring van het
Friesche paard

en
Dag van het Dartmoor

Pony Stamboek

Aanvang: 9.00 uur - Terrein 'de Hietmaat'

öirius Syetems 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.

Spalstraat19,7255AA Hengelo Gld.

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

Fax. (0575)46 20 15 • E-mail: sirius^dds.nl

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

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!
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Groot aantal activiteiten verhoogt de sfeer

Oranje/eest Vierakker-Wichmond
Opening WoMen basicfashion

Zonnige omstandigheden en vro-
lijke klanken van dweilorkest
'Ook Jubal', waren goede ingre-
diënten voor de grootse optocht
ter gelegenheid van het Oranje-
feest Vierakker - Wichmond op
zaterdag 25 augustus.
De laatste volle week van de
maand augustus is jaarlijks in-
geruimd voor de viering ervan
(naar historisch gegeven rond
de verjaardag van wijlen Konin-
gin Wilhelmina).

Al maanden ervoor zijn verschil-
lende straten gestart met het be-
denken van een idee en de uitvoe-
ring daarvan. Gedrevenheid en
geloof in eigen kunnen zijn een
stimulans voor de goede kwaliteit
van de wagens, in de hoop in de
prijzen te vallen.
In de kermisweek waren er tal
van activiteiten met een enthou-
siaste deelname.
Het begon met het vogelschieten,
waarbij Dennis Spiegelenberg de
de 'kroon op het werk' zette en
de koningstitel opeiste. Tijdens de
optocht mocht Koning Dennis -
samen met zijn Koningin Renate
Leijsink - gekroond en wel plaats
nemen in de open landauer van
de heer Rosendaal.

Aangevoerd door vlaggendragers
Stefan Roording, Bennie Hiddink
en Harm Loman vertrok ± 14.00
uur de lange stoet wagens en kin-
dergroepen vanaf de Dorpsstraat,
hoek Baron van der Heijdenlaan.
De organisatie had op een aantal
plaatsen langs de route - het was
tropisch warm - 'drenkpunten' in-
gericht. Ook aanwonenden zorg-

den voor verkoeling van de deel-
nemers, de muzikanten en de ma-
jorettes door middel van water-
slangen en bekers water.
Muzikale medewerking aan de
optocht werd verleend door de
drumband en majorettes uit Hen-
gelo Gld. (E.M.M.), muziekvereni-
ging 'Sursum Corda' met majoret-
tes uit Vorden, muziekvereniging
'Concordia' uit Vorden, koninklij-
ke harmonie 'Concordia' uit Hen-
gelo Gld. en schutterij en drum-
band 'St.Jan' uit Keijenborg.
Langs de route kon men zien dat
er ook nu heel veel zorg was be-
steed aan de afwerking van de
wagens. Na de rondgang door di-
verse straten werd de optocht
beëindigd op het feestterrein aan
de Lindeslaak.
Terwijl talrijke mensen zich ver-
maakten in het Lunapark of de
feesttent, had het bestuur zich
teruggetrokken op het 'zenuw-
knooppunt' bij de familie Wol-
brink aan het Ludger om de uit-
slagen van de diverse wedstrijden
en de optocht uit te werken en
aan het eind van de middag be-
kend te maken in de feesttent.
Het dagelijks bestuur, bestaande
uit de heren Henk Rietman (voor-
zitter), Tonnie Nijenhuis (secreta-
ris) en Jan Wolbrink (penning-
meester), kan samen met de com-
missie-leden terugzien op een
sfeervol Oranje- en Volksfeest in
de kleine, maar hechte gemeen-
schap Vierakker-Wichmond. Een
belangrijk aspect rond het Oranje-
feest vormt de Tuinverlichting, die
te bezichtigen is via een route
door de dorpen en buitengebieden.
Of men als Oranjevereniging nog

extra aandacht zal besteden aan
de huwelijksvoltrekking van onze
kroonprins Willem-Alexander met
Maxima Zorreguietta, daarover
heeft men zich nog niet beraden!

Prijzen optocht

1. Hackforterweg: 'Traditionele,
Osyrische begrafenis en de
latere ontdekking van
Toetanchamon.

2. Jong-Vierakker: 'Nathol'n'
(zwembadglijbaan).

3. Dorpsstraat: 'Harry Potter'.

Kinderoptocht

1. De Kannibaaltjes
2. De Beestenboel
3. Toiletdames

Volksspelen

Vogelschieten
Romp (Koning): Dennis Spiegelen-
berg
Linkervleugel: Bennie Peters
Rechtervleugel: Freddy Golstein
Kop: Jan Borgman
Staart: Martin Rietman

Vogelgooien dames:
Romp: Dorien Roording
Linkervleugel: Erna Roeterdink
Rechtervleugel: Dianne Pardijs
Kop: Bernadet Wenneker
Staart: Leny Stapelbroek

Vogelschieten jeugd:
Romp: Oscar ter Bogt
Linkervleugel: Tessa Berends
Rechtervleugel: Arjen Elsman
Kop: Gert-Jan Loman
Staart: Henny Vreman

Nieuw gemeenteraadslid in Hengelo Gld.

Tijdens de raadsvegadering van
28 augustus jl. te Hengelo Gld.
werd de heer G.J. Smeitink geïn-
stalleerd als raadslid voor de
WD. De heer Smeitink is in het

dagelijksleven agrariër met een
gemengd bedrijf. Hij komt in
plaats van de heer B.A.M. Eijkel-
kamp, die is afgetreden om de
heer Smeitink ruim de tijd te

geven zich in te werken vóór de
verkiezingen van 2002. Hij zal
zich inzetten in de commissie
grondgebiedzaken en sociale

zaken.

Zaterdagmiddag 25 augustus jl
werd de eerste winkel van het
nieuwe complex aan de Raadhuis-
straat geopend.

Om precies 16.00 uur knipte me-
vrouw Halma, de moeder van
Kitty Halma, het lintje door. Kitty
Halma zal samen met haar twee
medewerksters, Marian Holtslag-

Menting en Catharina Jager de
zaak 'bemannen'.
Het is een prachtige pinkel ge-
worden met een modern interieur
waar van alles te koop is op het
gebied van lingerie, kleding en
textiel voor alle leeftijden.

Wij wensen WoMen basic fashion
veel succes.

Gezellige middag Zonnebloem
Zaterdag, 27 oktober wordt er in
de Hanzehal in Zutphen door de
landelijke afdeling van 'De Zonne-
bloem' weer een gezellige middag
georganiseerd voor de regio
IJsselstreek, waarbij een optre-
den zal zijn van Carry Tefsen
(van 'Zeg 'ns AAA!) en Dick Rien-
stra.
Deze voorstelling is bestemd voor
mensen, die anders moeilijk of he-
lemaal niet in een schouwburg
kunnen komen. 'De Zonnebloem'

zorgt voor vervoer en ook tijdens
de voorstelling is er verplegend
personeel aanwezig voor die men-
sen, die extra hulp nodig hebben.
Als er vanuit Hengelo Gld. be-
langstelling is voor deze middag,
die duurt van 14.00 uur tot ±
17.00 uur.dan kan men zich vóór
15 september a.s. aanmelden bij
R. Veenink,
tel. (0575) 4613 98 of bij
B. Wentink,
tel.(0575)463013.

Toerrit voor motoren
Op zondag 23 september a.s. or-
ganiseerd de Hamove te Hengelo
Gld. een toerrit voor motoren: de
herfstrit. De rit heeft een lengte
van ± 200 km, over mooie toeris-
tische wegen door de Achterhoek.
Inschrijven van 9.30 tot 12.00 uur
in de Hamove-molen, gelegen aan
het circuit 'De Varsselring', Vars-
selseweg 34 te Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 467350 (alleen
op zondag 23 september 2001).

Inschrijfgeld: rijder ƒ 12,50 (incl.
herinnering), ƒ 10,- (excl. herin-
nering); passagier gratis (excl.
herinnering).
Bij inschrijving gratis consumptie;
na ^afloop is de bar open voor een
hapje of een drankje.
Informatie: G. Lijftogt, tel. (0575)
463946.
P.S. Er is een beker beschikbaar
gesteld voor de club met de mees-
te deelnemers/sters.

Pleinmarkt in Vierakker
Zondag 9 september is er rond de
St. Willibrorduskerk in Vierakker
een pleinmarkt van 11-16 uur.
Op de markt zijn gebruikte goede-
ren en tweedehands boeken te
koop.De kerk kan bezichtigd wor-
den en u moet zeker niet vergeten
om de toren te beklimmen.
Ook voor de inwendige mens
wordt gezorgd.Voor de kinderen
is er een rad van avontuur, een

grabbelton, gelegenheid om op
een pony te rijden en geschminkt
te worden.

Een country line-dance groep uit
Warnsveld treedt op. Er is een
wedstrijd darten met als hoofd-
prijs een vaatje bier. De toegang
en het parkeren zijn gratis. De
opbrengst is ten bate van de res-
tauratie van de kerk, dus graag
tot ziens op 9 september!
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KAARTEN VOORVERKOOP
De internationale

Hamove wegraccs 2001
worden dit jaar gehouden

op l 5 en 16 september.

VW-Hengelo Gld. heeft toegangsbewijzen

voor zondag 16 september.

Prijs volwassenen: ƒ 30.00 - korting ƒ 2.50

VW-prijs f 27.50

Prijs kinderen 12-16 jaar ƒ 10.00 - korting ƒ 2.50

VW-prijs f 7.50

Voor de
jongste jeugd
Tijdens de races van Hamove op zondag 16 september zijn in

het rennerskwartier voor de jongste jeugd aanwezig:

mini-motorcrossbaan
groot springkussen - draaimolen

en een tent met
daarin spannende dingen

de jeugd tot l 2 jaar heeft onder geleide
gratis toegang en kan van de genoemde

activiteiten gebruik maken.

Veel plezier!!!

OOK IN BAAK - OOK l N BAAK

BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek 18
7223 DV Baak

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

U kunt ook in Baak terecht voor allerlei bestratings-
materialen voor uw tuin en erf o.a.

OUDE GEBAKKEN STENEN IN VERSCHILLENDE FORMATEN;
ALLE SOORTEN GETROMMELDE STENEN;
BETONKLINKERS ALLE SOORTEN EN MATEN;
TEGELS IN VEEL KLEURIGE SOORTEN EN MATEN;
SIERGRIND IN ZAKJES EN BIG BAGS;
SIERELEMENTEN VOOR WATER, STAPELBAKKEN ENZ;
TUINHUISJES EN TUINPRIËLEN.

Geopend: vrijdag van 10.00 -12.30 en 13.30 -18.00 uur
zaterdag van 8.00 -16.00 uur
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Café Heezen
Marktplein 5, Steenderen

Tel. (0575)45 1204

BRONKHORSTER KERMIS
Donderdag 6 september

Basement
aanvang 21.00 uur

Vrijdag 7 september

Krcxx
aanvang 21.00 uur

Feesttent naast de kerk
Organisatie: Café Heezen en Bronkhorster Kermiscommissie

SÜPERTENTSHOW 2001

TOLDIJK
Zaterdag 8 september 2001

VEUHVERKDOP: "TWdiek: slager
Aalderink, café Den Brèmer,

Flaphuus. "SteemTren: café De
Zeuven Steene. *Boak: café De
Bierkaai, "Zellern



Onderzoek wijst uit:

Opnieuw sterke groei toerisme in de Achterhoek
Genealogie, Boerderij- en Streekgeschiedenis

Oostgelderse Contactdag
Het toerisme in de Achterhoek is in 2000 opnieuw sterk gegroeid.
Dat blijkt uit het Continu Vakantie Onderzoek (CVO), dat onlangs is
verschenen. De Achterhoek heeft haar in 1999 bereikte achtste
plaats binnen de top tien van binnenlandse vakantiebestemmingen
weten te versterken. In 1997 bezette de Achterhoek nog de twaalf-
de plaats tegenover in 1998 de negende. Het aandeel van de Ach-
terhoek bedraagt over 2000 vijf procent, wat overeenkomt met
meer dan 5,1 miljoen overnachtingen. In 1997 was dat nog vier
procent met 3,3 miljoen overnachtingen. Een stijging van liefst ze-
stig procent over vier jaar! Het Achterhoeks Bureau voor Toerisme
ziet in dit resultaat een verdere verzilvering van haar promotie-in-
spanningen van de laatste jaren.

Meerjarenplan

Het Achterhoeks Bureau voor

Toerisme (ABT) is bijzonder te-
vreden met dit resultaat. Deze or-

ganisatie bracht in 1994 een
meerjaren-activiteitenplan uit met

als doelstelling het bereiken van
een aandeel van vijf procent van

de binnenlandse vakantiemarkt
binnen vijf jaar. Het aandeel

bedroeg toen twee procent. In

nauwe samenwerking met het
toeristisch bedrijfsleven, Achter-

hoekse gemeenten en VW's en
het Gelders Overijssels Bureau

voor Toerisme is dat plan uitge-
voerd. De activiteiten waren the-
matisch (bijvoorbeeld fietsen,

wandelen, wild eten) en sectoraal
(acties in samenwerking met ho-

tels, campings of dagattracties)
opgezet en vrijwel geheel gericht
op de binnenlandse markt.

Groei

In 1999 zat de groei het sterkst in
de lange vakanties (meer dan drie
nachten). Dit bleek over het jaar
2000 nog sterker. Het aantal
korte vakanties (een tot drie over-
nachtingen) is gedaald ten gunste

van de langere vakanties. Het
blijkt dus, dat er meer toeristen
komen, die ook nog eens langer in

de streek blijven. Het ABT is ui-
teraard niet van plan om nu op de

letterlijke lauweren te rusten,
maar blijft actief om ook nieuwere
markten aan te boren. Speerpun-

ten zijn de toenemende belangstel-
ling voor een vakantie op het plat-
teland, verdere uitbreiding van

het aanbod voor een actieve va-
kantie en optimalisering van het

gebruik van nieuwe media.

Onderzoek

Het CVO wordt beheerd door het

Nederlands Bureau voor Toerisme
en het Nederlands Research Insti-

tuut voor Toerisme en Recreatie
en wordt vier maal per jaar geme-

ten. Binnen het onderzoek wordt
onderscheid gemaakt tussen kor-

te en lange vakanties. Korte va-
kanties kennen een of meer over-

nachtingen; lange vakanties mi-

nimaal vier overnachtingen. Het
aantal overnachtingen in eigen

land bedroeg 95 miljoen. In de
Achterhoek kwam het aantal

overnachtingen uit op 5,1 mil-

joen.

Bestedingen

Belangrijk punt is hoeveel die toe-
risten daadwerkelijk in het va-
kantiegebied besteden. Toerisme
is een belangrijke economische

activiteit. Per dag besteedt de
toerist een bedrag van ƒ37,60.
Omgerekend betekent dit per va-
kantie een bedrag van ƒ315,50
per persoon. Wanneer nu de re-

kensom wordt gemaakt, blijkt er
ruim ƒ218 miljoen gulden direct
aan het toerisme in de Achter-

hoek te zijn besteed. Voor het di-
recte effect (de ontvangen gulden

wordt door het toeristische be-
drijf vervolgens weer besteed aan

toeleveranciers) mag dit bedrag
nog eens met een factor worden

vermenigvuldigd.

Kort en lang

Wanneer een splitsing wordt ge-

maakt tussen korte en lange va-
kanties, dan blijkt dat het aan-

deel van de Achterhoek op het

gebied van de doorgebrachte
lange vakanties het sterkst is ge-

groeid. Ten opzichte van 1999

werden er 24 procent meer lange
vakanties in de Achterhoek door-

gebracht, waarmee een aandeel

van 5% van de lange vakantie-

markt (de achtste plaats!) is be-
reikt. In aantallen: ruim 4,3 mil-
joen overnachtingen. Het aantal

doorgebrachte korte vakanties
nam iets af tot driekwart miljoen
overnachtingen. Het aantal door

buitenlanders in de Achterhoek
doorgebrachte vakanties is overi-

gens marginaal.

Belangrijkste bestemmingen

Traditiegetrouw worden de mees-

te binnenlandse vakanties door-

gebracht in de Noordzeebad-
plaatsen en op de zandgronden

in Noord-Nederland (14% resp.
11%). De Veluwe en West- en

Midden-Brabant bezetten de der-

de en vierde plaats (11% en 10%).
Twente en Salland halen samen

8%. Oost-Brabant en Noord/Mid-
den Limburg ontvangen totaal

7%. De gezamenlijke Waddenei-
landen scoren 6%. De Achterhoek

is Zuid Limburg definitief voorbij-
gestreefd en bezet hiermee de
achtste plaats (5,4%). Zuid Lim-
burg ontvangt 4% van de binnen-

landse vakantiegangers.

Het weer

In het CVO is ook bekeken welke
invloed het weer heeft op de bin-
nenlandse vakanties. Hoewel bij
slechter zomerweer in de pers de

suggestie wordt gewekt, dat de
Nederlanders massaal op de
vlucht slaan naar het buitenland,

blijkt dit in de praktijk onwaar.
In relatief slechte zomers blijkt

het maximale negatieve effect

voor de binnenlandse vakantie-
markt slechts vijf procent. Bijna
90% van de buitenlandgangers
blijkt al ruim voor de vakantie

besloten te hebben voor een bui-
tenlandse reis.
En van de resterende groep die

dat in slechte zomers alsnog
deed, verloor ons land een derde
vanwege dat weer.

%x d r u k k e r i j

U i t e r w e e r d

Voor al uw:
Handels-,
Reclame-
en Familie-
drukwerk

Vraag vrijblijvend een offerte.

Regelinkstrcmt 16, 7255 CC Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 3818 - Fax (0575) 46 50 88

E-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Op zaterdag 15 september a.s.
zal voor de zevende maal in suc-
cessie de Oostgelderse Contact-
dat voor Genealogie, Boerderij-
en Streekgeschiedenis plaats-
vinden. Jaarlijks vormt deze dag
een ontmoetingspunt voor velen

die zich wijden aan familie- of
Streekgeschiedenis en wij be-
schouwen de dag als start van
de winteractiviteiten.

Wij hebben omgezien naar een ge-
legenheid, die goed bereikbaar is

met het openbaar vervoer en meer

presentatiemogelijkheden biedt.

In tegenstelling tot voorgaande
jaren in 'Ons Huis' te Bredevoort,

wordt de dag nu daarom gehou-
den in 'Zalencentrum Kerkemeijer'

aan de Ruurloseweg te Borculo.
De organisatie is als gewoonlijk

in handen van de Afdeling Achter-

hoek van de Nederlandse Genea-
logische Vereniging, de Oostgel-

derse Stichting voor Genealogi-

sche en Algemeen Historische Do-
cumentatie, de Werkgroep voor

Familie- en Boerderijgeschiedenis

in Oost-Gelderland, het Staringin-
stituut te Doetinchem en het Ge-
nealogisch Antiquariaat Jan Bloe-

mendaal te Bredevoort. Wederom
zal de dag aan zowel beginnende

als aan gevorderde genealogen en

streekhistorici een keur van mo-
gelijkheden bieden om informatie

te vergaren en contacten te leg-

gen met andere beoefenaren van
onze boeiende hobby.

Deelname is toegezegd door dit-

maal veertig deelnemers, waar-
onder het Centraal Bureau voor

Genealogie te Den Haag, heral-
dische ontwerpers, gebruikers en

ontwerpers van genealogische

computerprogramma's, oudheid-
kundige verenigingen en verschil-

lende diensten van de Nederland-
se Genealogische Vereniging.

Maar ook hebben we weer deel-
nemers van over de grens, zoals

b.v. het Landeskundliche Institut
Westmünsterland uit Vreden.

Het Internet speelt in de genealo-

gische wereld reeds een grote rol.
We zijn daarom bijzonder blij In-

ternet mogelijkheden on-line te
kunnen demonstreren.

De toegang voor het publiek is
gratis.

Voor de niet-genealogisch geïnte-

resseerde meekomende bezoekers
is er in Borculo, de 'Museumstad',

veel interessants te bezoeken.
De organisatie verwacht ruim

vierhonderd bezoekers.

Benefietoptreden
gospelrochband 'Spark'
Op 15 september a.s. zal gospel-
rockband 'Spark', na zeven jaar

niet te hebben gespeeld, opnieuw
het podium beklimmen. Locatie is
het 'Witte Café' in Zelhem (naast
camping 'De Betteld').

Dit keer voor een éénmalig bene-

fietoptreden. Doel: het Sengere-
ma hospitaal in Tanzania.

Het Sengerema-ziekenhuis wordt

geleid door de ex-drummer van
'Spark' en zijn vrouw: Erik en
Jiska Staal-Kamstra. Het echt-

VW-agenda
Hengelo Gld.

Vrijdag 7 september:
- 'Optreden'

en rondgang van de drumband
en majorettevereniging EMM

en drumbands van de muziek-
verenigingen Advendo Lochem
en Sophia's Lust Ruurlo

Hengelo Gld., Aanv. 19.00 uur.
- 'Warenmarkt'

Marktplein, 13.00-17.30 uur.

Zaterdag 8 september:
- Paardenkeuringen

'Friesche Paard en Dartmoor
Pony' De Hietmaat,

Zelhemseweg 13a.
Aanvang 9.00 uur.

paar is met hun gezin voor een

drietal maanden op verlof in Ne-
derland. Reden voor de oud-leden

van de gospelrockband om door
middel van een benefietoptreden
een financiële ondersteuning te

geven aan het werk van het echt-
paar Staal.

De zaal is open vanaf 20.00 uur
en de toegang bedraagt ƒ7,50.

Deze avond zal er een live-CD
worden opgenomen, die bij voor-

inschrijving wordt verkocht.

Zondag 9 september:
- 'Stockcarraces'

De Woage, Koningsweg 2. Aan-
vang 15.00 uur.

- 'Klootschiettoernooi'

om het kampioenschap van
Hengelo Gld.
Fam. Groot Roessink,
Vaalverinkdijk 1.

Aanvang 13.00 uur.

Starten tussen 13.00-14.00 uur,
Prijs ƒ 20.- per team.

Info/opgave (0575) 4614 70.

- 'Enk. Waterpolotoernooi'
Zwembad "t Elderink',

8.30-16.30 uur.

Woensdag 12 september:
- 'Tuin kijken'

Oude fruit- en notenbomen,
hagen, bloeiende heesters en

borders. Dijenborghs Hof,
Dijenborghsestraat 4.
11.00-17.00 uur. Prijs ƒ 5.-
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Enkele foto's van de Hengelose B r ader ie!

Broderie Hengelo Gld.
Waar het op zondag in Hengelo Gld. altijd stil en rustig is,

was het 26 augustus een drukte van belang. Al om 10 uur

zaten vele kinderen met hun opruimspulletjes aan de kant

van de weg aan de Beekstraat; een lange sliert kramen,

verdeeld over de Spalstraat, Raadhuisstraat en Kerkplein

werd bevolkt door de meest uiteenlopende mensen.

Demonstraties van oude ambachten, zoals stoelen matten,

spinnen, patchwork, houtsnijden en leerbewerken waren

er de hele dag. Er was volop muziek en er was genoeg te

koop: van exotische kleding tot sokken toe. Het weer ver-

leende volop medewerking, hoewel er hier en daar ge-

klaagd werd, dat het wel ietsje minder kon.

Toch was de braderie van dit jaar, met meer dan honderd

kramen, een overweldigend succes. De hele dag was er

veel belangstelling. Enkele kramen bleven leeg tengevolge

van het feit, dat sommige standhouders in het verkeerde

Hengelo terechtkwamen en de reis naar het kleine Henge-

lo voor gezien hielden. De gelijk met de braderie georgani-

seerde 'Tour d'élégance' van oude motoren, die bezichtigd

konden worden op het marktplein tegenover de Rabobank,

trok veel bezoekers.De prijs voor de meest originele of

mooist gerestaureerde motor ging naar Bernie Veltman uit

Ibbenburen met zijn 'Triumph' uit 1920.

Bij het optreden van de 'Dogz' met als gast 'Erik Hulze-

bosch' zag het zwart van de mensen.

De HKM heeft bewezen, dat een grote braderie in Hengelo

Gld. door het publiek zeer gewaardeerd wordt. Reacties

van bezoekers, zowel Hengeloërs als toeristen, waren alle-

maal buitengewoon positief. Voor de initiatiefnemers van

dit evenement een stimulans om door te gaan.



column

L I T I E
Politieteam Zelhem

(Hengelo Gld., Hummelo & Keppel en Zelhem)

Alarmnummer Politie

- Alarmnummer 112

(alleen voor noodgevallen)

Politie Bureau Hengelo Gld.

- maandag van 9.00 tot

12.00 uur geopend

- overige dagen kan het bureau

alleen op afspraak worden

bezocht voor overleg met een

politieagent.

Deze afspraak kan gemaakt

via tel. 0900-8844 (bureau

Zelhem) of via de intercom

(voorgevel) van het bureau

Hengelo Gld.

- Telefoonnummer 0900-8844

Periode maandag 20 t/m zondag 26 augustus

Illegale hennepkwekerij

Op woensdag 22 augustus jl.

werd door de politie in het bui-

tengebied van Halle een profes-

sionele hennepkwekerij opgerold.

Ter plaatse werden twee perso-

nen aangehouden waaronder de

huurder van het pand.

Later werd een derde persoon

aangehouden.

In totaal werden 1250 planten

alsmede de gehele inboedel in be-

slag genomen.

Tegen de verdachten wordt pro-

ces-verbaal opgemaakt.

Maandag 20 augustus

- 's Avonds reed een automobilist

over de Hengeloseweg te Zel-

hem; uit tegengestelde richting

kwam een onbekende perso-

nenauto.

Toen beide auto's elkaar pas-

seerden reed de tegenligger

niet voldoende rechts en de au-

to's botsten hierdoor met de

buitenspiegels tegen elkaar.

Hierdoor ontstond schade aan

de personenauto.

Dinsdag 21 augustus

- Op het fietspad, gelegen naast

de Doetinchemseweg in Zel-

hem, raakten 's middags twee

fietsers met de sturen in elkaar

en kwamen ten val. Beide fiet-

sers raakten hierbij gewond,

waarvan één per ambulance

werd afgevoerd.

- Aan de Halle - Heideweg in

Halle werd een vernielde bijl

door een bewoner aangetrof-

fen; deze was het weekend

ervoor gestolen vanaf de zon-

newijzer, kunstobject van de

gemeente Zelhem. Deze zaak

heeft de politie volop in onder-

zoek.

Woensdag 22 augustus

- In Hengelo op de kruising

Berendschotstraat - Eldrikweg

vond 's morgens een aanrijding

plaats tussen twee automobi-

listen; één van de bestuurders

gaf geen voorrang. Aan beide

voertuigen ontstond schade.

Vrijdag 24 augustus

- Een bromfietser reed over het

fietspad naast de Doetinchem-

seweg, komende uit de richting

van Zelhem. Bij de kruising met

de Stikkenweg verleende de

bromfietser voorrang aan een

automobilist. Toen deze voorbij

was, trok ze op en zag een van

links komende auto over het

hoofd. Hierdoor ontstond een

botsing tussen beiden partijen.

De bromfietser en een passa-

gier die achterop zat, raakten

beiden hierbij licht gewond.

Zondag 26 augustus

- In Keijenborg reed 's middags

een automobilist vanaf de par-

keerplaats de Pastoor Thuis-

straat op , zonder daarbij eerst

voorrang te verlenen aan een

naderende personenauto. Hier-

door ontstond tussen beiden

een aanrijding. Aan beide au-

to's ontstond materiële schade.

- 's Middags vond in Halle aan

de Zanddijk een woninginbraak

plaats. De gehele woning werd

door de inbrekers onderzocht,

maar voor zover bekend is er

niets ontvreemd.

- Op het Wisselt in Zelhem werd

's avonds een geparkeerde

personenauto door een onbe-

kend motorvoertuig aangere-

den, waardoor materiële scha-

de is ontstaan.

Saskia Visscher

Correspondente van 'de Reclame'
Mevr. G. Koldenhof

U kunt contact opnemen met mevr. G. Koldenhof:

Via drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

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

Of rechtstreeks: tel. (0575) 46 1920

AANVULLENDE DEKKING MOTORRIJTUIGENVERZEKERING, NOODZAAK!

Elke automobilist die wel eens

passagiers meeneemt, kan naast

de verplichte wettelijke aanspra-

kelijkheidsverzekering (w.a.) en

de eventuele (beperkt) casco dek-

king nog aanvullende delen op

zijn polis meeverzekeren.

Want anders dan sommigen den-

ken wordt (letsel) schade die toe-

gebracht wordt aan de passagiers

niet automatisch door de autover-

zekering vergoed.

Ongevallen

inzittendenverzekering.

De ongevallen inzittendenverzeke-

ring is een bekende aanvulling die

op vele motorrijtuigenverzekering

is meegenomen. Daarbij wordt er

per zitplaats een extra dekking

verkregen bij overlijden, blijvende

invaliditeit en of geneeskundige

kosten ten gevolgen van een onge-

val met het motorrijtuig overko-

men. Dit zonder dat de schuld-

vraag moet worden vastgesteld.

De verzekerde bedragen worden

in overleg vastgesteld en op de

polis aangetekend. De premie

voor een dergelijke dekking ligt

meestal rond de ƒ 35,- per jaar.

Deze dekking kan ook worden ge-

sloten bij een motorrijwielverze-

kering, maar zij heet dan een on-

gevallen opzittendenverzekering.

De premiestelling ligt dan wel

hoger.

Schadeverzekering voor
inzittenden.

Deze dekking is weer een uitbrei-

ding van de eerder genoemde. De

schadeverzekering inzittenden

(SVI) geeft dekking tegen schade

Tonnie Bergervoet

die de inzittenden van het motor-

rijtuig (verzekerden) oplopen bij

een ongeval. Deze schade kan be-

staan uit materiële en immaterië-

le (smartegeld) bestanddelen. Om

voor vergoeding in aanmerking te

komen is de schuldvraag niet van

belang en deze dekking is ook

voor de (schuldige) bestuurder.

De premie voor een dergelijke

verzekering is ongeveer ƒ 95,~

met een verzekerd bedrag van

ƒ 2.000.000,-- per motorrijtuig.

Rechtsbijstand motorrijtuigen.

Het verkeer wordt steeds inge-

wikkelder en de regelgeving

steeds complexer. Daardoor is het

vaststellen van de schuldvraag

steeds moeilijker en komt er

vaker een schulddeling aan de

orde. Om uw belangen goed te

kunnen verdedigen kan het van

groot belang zijn om juridische

bijstand te hebben oSte kunnen

raadplegen.

De premie voor een dergelijke

aanvullende dekking is ongeveer

ƒ 89,- (personenauto) en ƒ 40,-

(motorrijwiel). Daarnaast is het

natuurlijk ook mogelijk om een

uitgebreidere dekking te kiezen,

zoals verkeers- of gezinsrechtsbij-

stand.

Bekijk uw verzekeringspolis eens

goed en stel uzelf de vraag of de

dekking wel volledig is en of er ri-

sico's zijn die u zelf niet kunt of

wilt dragen. Ook de risico's van

uw passagiers.

Memelink en Bergervoet

assurantiën en financiële diensten

Nationale collecteweek Nierstichting

Je leven aan een draadje'
Ruim 70.000 vrijwilligers gaan

in de derde week van september

weer op pad voor de Nationale

Collecteweek van de Nierstich-

ting. De Nierstichting wil nier-

patiënten zoveel mogelijk hel-

pen en bijstaan. Dat kost geld,

veel. geld. Daarom komen de

collectanten in de week van 16

tot 23 september weer langs de

deur, voor een vrijwillige bijdra-

ge. Dit jaar is het thema van de

collecte 'Je leven aan een draad-

je'. Want voor nierpatiënten is

dialyse een levensreddende be-

handeling, die zij drie keer per

week moeten ondergaan. Maar

ook een heel zware behandeling,

die slechts 10% van de nier-

functie kan overnemen. Daarom

voelen nierpatiënten zich vaak

ziek en gaat hun conditie steeds

verder achteruit.

De Nationale Collecteweek is dit

jaar van 16 tot 23 september. Op

zondagavond 16 september van

17.50 tot 18.15 uur zendt Teleac/

NOT op Nederland l de tiendelige

serie 'Je lijf, je leven' uit, waarin

(nier)patiënten vertellen over le-

ven met een chronische ziekte.

Op 16 september belicht 'Je lijf, je

leven' het leven van Jacqueline

Schouten (31 jaar), die al ruim

zeven jaar dialyseert, de gevolgen

van het dialyseren en de hoop op

een tranplantatienier. Aan het

eind van de Collecteweek op 23

september laat 'Je lijf, je leven'

(zelfde tijd en zender) zien, hoe

het leven van Linda Olthof (13

jaar) is veranderd door haar

transpantatienier.

Bij meer dan 40.000 mensen wer-

ken de nieren slecht en bij duizen-

den patiënten helemaal niet meer.

Zij moeten, om in leven te blijven,

dialyseren: een intensieve en be-

lastende behandeling. Elk jaar

weer komen er ruim 1.400 dia-

lysepatiënten bij, die deze zware

behandeling moeten ondergaan.

Nierpatiënten worden ook getrof-

fen door wachtlijsten, daarom

werkt de Nierstichting hard aan

het vergroten van de dialysecapa-

citeit. Daarnaast werkt de Nier-

stichting aan uitbreiding van

het aantal niertransplantaties en

geeft ze voorlichting over het be-

lang van orgaandonatie.

Er zijn ter plaatse straten waar

niet goed gecollecteerd kan worden,

omdat er niet genoeg collectanten

zijn.

Als u de Nierstichting wilt helpen en

u zou wel een straat willen collecte-

ren, neem dan contact op met Narda

Pelskamp, (0575) 461686 of Her-

mien Hiddink, (0575) 462238.

Wanneer de collecte van de Nier-

stichting u zou missen ...u kunt al-

tijd uw gift storten op giro 88000

ten name van de Nierstichting.

NIERSTICHTING
www.nierstich t ing. n l
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Café - Restaurant - Zaal
Partycentrum 'De Engel'
Dr. A. Ariënsstraat 1 - Steenderen - Tel. (0575) 45 12 03

13, 14, 15 en 16 september

Donderdag 13 september

Café: * Kunst met peren'

Vrijdagmiddag 14 september
Na de prijsuitreiking,

dansen in de zaal met dansorkest

'Party Sound'
Gratis entree

Vrijdagavond 14 september
Zaal:

'Band zonder Banaan'

Kermisspektakel bij
'De Engel' in Steenderen

Zaterdagmiddag 15 september
Gezellige muziek met

'De Traöters'

Zaterdagavond 15 september
Café:

'De Laaien Lichters'

Zaal:

'Never Mind'

Zondag 16 september
Vanaf 15.00 uur

'Tankje Leegmaken'

Kom ÓÓK naar* de Tcermist
F-A At* S? A*&*At4 F

donderdag 13 september

aanvang 21.00 uur

Rhavage
vrijdag 14 september

aanvang 16.00 uur

Quiet
aanvang 21.00 uur

Crossband t o - i o o b

Café Heezen
Marktplein 5, Steenderen

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

zaterdag 15 september

aanvang 15.30 uur

Doodstil

aanvang 21.00 uur

Disco Free Willy


