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DE RECLAME
UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

e-mail: drukkeri|uiterweerd@planet.nl

Verschijnt in:

Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

KBO onderzoek

leefbaarheid

platteland

Geen concours pon/-

club en landelijke

n/Vereniging

Koefsenfochf

'In Stop en Draf7

Hengelo Gld,

ONK-wegraces op

16 september

Hengelo Gld,

Hengelo's duo

derde op

NK Bakf/efsrace

Vrijdag 14 september

Vrijwilligersdag Hengelo Gld.
Herman Vrielink 25 jaar onderwijzer

Al in 1999 werd vanuit de Raad

van Hengelo Gld. het idee naar

voren gebracht om eens extra

aandacht te besteden aan al die

mensen, die belangeloos en met

veel inzet werken om onze wereld

leefbaar te houden.

De vrijwilligers. In het kader van

het 'Jaar van de vrijwilliger' heeft

de gemeente een comité samenge-

steld dat na de nodige vergade-

ringen met een plan op tafel

kwam, dat verder zou worden uit-

gevoerd. Angela Hoebink, ambte-

naar bij de gemeente werd als

coördinatrice aangesteld. Er

werd begonnen met het aanschrij-

ven van verenigingen, verschillen-

de organisaties en instellingen.

Zo'n 1600 brieven zijn de deur uit

gegaan, waarop + 480 reacties

binnenkwamen.

Omdat men bang was, dat er toch

nog vrijwilligers vergeten zouden

worden werd ook een artikel met

invulstrook in de plaatselijke

krant gepubliceerd. Bij de verzor-

gingscentra, plaatselijke super-

markten en de basisscholen wer-

den inzamelbussen neergezet,

waarin briefjes gedaan konden

worden, waarin vrijwilligers zich

konden aanmelden voor de vrij-

willigersdag op 14 september. Tot

verbijstering van de medewerkers

is de inzamelbus tijdens de eerste

inzamelweek van de balie van 'de

Bleijke' verdwenen. Diegenen, die

hun briefje met aanmelding voor

de vrijwilligersdag in een blauwe

bus in 'de Bleijke' hebben gedepo-

neerd, kunnen zich alsnog aan-

melden bij Angela. Aanmelding is

tevens uitnodiging. Een speciale

uitnodiging wordt niet verzonden.

14 september is het dan zover. Er

is voor een uitgebreid programma

gezorgd.

Locatie sporthal De Kamp:

van 12.00 tot 12.00 uur lunch,

van 13.00 tot 13.30 uur leest de

heer Smeitink voor uit eigen

werk en van 13.30 uur tot 14.00

uur is er een optreden van de Ma-

rattenband.

Locatie zaal Wolbrink:

van 15.00 tot 15.30 uur geeft de

heer G. Wolsink een diapresenta-

tie en van 16.00 tot 17.00 uur

wordt een film over Hengelo Gld.

vertoond.

Locatie sporthal De Kamp:

van 20.30 tot 24.00 uur is een

avondvullend programma 'Lintjes-

regen', verzorgd door 'Klapstuk'.

Alle vrijwilligers zullen een herin-

neringsgeschenk en consumptie-

bonnen worden aangeboden. Het

belooft een geweldige dag te wor-

den. Om het geheel financieel mo-

gelijk te maken, zijn er twee spon-

sors gevonden en wel de Goma en

de Rabobank Hengelo Gld.

Start vaccinatieronde voor

negenjarigen door GGD
Deze maand start de GGD Regio

Achterhoek met de vaccinaties

voor negenjarigen. De kinderen

worden op deze leeftijd voor de

laatste keer ingeënt tegen de

ziekten difterie, tetanus en

polio (DTP) en tegen de ziekten

bof, mazelen en rode hond

(BMR).

Op deze kaart staat de datum, de

tijd en de plaats van inenting ver-

meld. Bij verhindering krijgen de

ouders na een jaar automatisch

een tweede oproep. Is men dan

ook weer verhinderd, dan kan

contact worden opgenomen met

het secretariaat van de GGD in

Doetinchem (0314) 32 12 60.

De mogelijke reacties die kunnen

optreden na de inenting zijn een

branderig gevoel op de plaats van

de prik, een lichte huiduitslag of

een lichte verhoging één tot twee

weken na toediening.

Locatie

wijkgebouw Kastanjelaan 11

Hengelo Gld.

Entdatum

donderdag 20 september

Tijd

aanwezig 13.00 uur

begintijd 13.30 uur

eindtijd 15.45 uur

Het is inmiddels 25 jaar geleden,

dat Herman Vrielink van de Pabo

in Almelo kwam en begon te solli-

citeren. Tegenwoordig niet te ge-

loven, maar in die lijd was er een

onderwijzersoverschot en je

moest heel wat moeite doen om

aan een baan te komen. Maar het

lukte. Herman begon in augustus

1976 eerst voor enige maanden

aan de ds. J.L. Piersonschool en

in januari 1977 kwam hij als on-

derwijzer aan de Chr. Basisschool

Bekveld, Een tweemansschool,

omdat in die jaren de kleuters

nog apart zaten. Omdat het in die

tijd meestal gebruikelijk was, dat

het hoofd van de school de hoog-

ste groep leidde, begon Herman

met groep (klas) 1-2-3.

In 1987 kreeg hij de directie-

taken toebedeeld, doordat het

toenmalige hoofd met ziekte te

kampen kreeg. In 1989 maakte

de heer Wesselink gebruik van de

DOP-regeling en werd Herman ge-

vraagd om de directietaak defini-

tief op zich te nemen. In de afge-

lopen 25 jaar heeft Herman in het

onderwijs veel gezien en meege-

maakt. Doordat Bekveld een klei-

ne school is en daarom altijd met

combinatiegroepen heeft ge-

werkt, is de invoering van het

'zelfstandig werken' voor hem

niet zo'n zware opgave. 'Dat heb-

ben we altijd al gedaan'. Ook de

nodige verbouwingen en renova-

ties zijn in de afgelopen jaren

doorgevoerd, waarbij vooral de

voorgevel van de school authen-

tiek is gebleven. In 1996 werd

Herman voor enige jaren tevens

directeur van de Chr. Basisschool

in Varssel. De combinatie van

twee directeursfuncties.cn daar-

naast nog twee dagen voor de

klas werd een te zware opgave,

zodat hij weer terugkwam naar

de basis: zijn school in Bekveld.

Meteen bij het binnenkomen in

deze school voel je de goede sfeer

en de kinderen reageren open en

spontaan. Herman benadrukt,

dat hij altijd met heel veel plezier

in het buurtschap Bekveld heeft

gewerkt. Het is een kleine school

met momenteel 47 leerlingen en

er wordt hard aan gewerkt om de

kinderen kwalitatief goed onder-

wijs aan te bieden en dat lukt

prima. De onderlinge verstand-

houding tussen de leerkrachten

en de ouders is bijzonder plezie-

rig. 'Als er iets aan de hand is,

hoef je maar een kik te geven en

je hebt hulp.' Hoewel Herman het

niet zo nodig vindt om in het mid-

delpunt van de belangstelling te

staan, vinden wij, dat dat voor

één keertje best mag na vijfen-

twintig jaar onderwijs.

(advertentie)

Bedankt
voor uw belangstelling en geschenken

die we hebben ontvangen

tijdens de opening van onze nieuwe zaak.

WoMen

Ki t t y Halma
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KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

KERKDIENSTEN
Remigiuskerk

- Zondag 16 september, 10.00 uur, ds. Elbert

Goede Herder Kapel

- Zondag 16 september, 10.15 uur,

ds. J.H. Koerts, Drachten

Verzorgingscentrum 'de Bleijke'

- Geen dienst.

Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.

- Zondag 16 september, 10.30 uur,

ds. C.F.J. Antonides, Terborg

R.K. Kerk Hengelo Gld.

- Donderdag 13 september, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)

- Zaterdag 15 september, 19.00 uur,

Woord- en Communieviering

- Zondag 16 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

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 14 september - Zondag 16 september:

dr. v/d Beek, tel. 06-53738359, praktijk Eijkelkamp

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 17 sept.,dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262
- Dinsdag 18 sept.,dr. Koning, tel. (0575) 461266

- Woensdag 19 sept.dr. v/d Beek, tel. 06-53738359

- Donderdag20 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.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,

Beatrixlaan 4, 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-v. Nigtevecht,

mevr. Geugies-Bekke, mevr. Kuiperij en

mevr. Pasman, tel. (0314) 330589,

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

Gemeente Steenderen en Vorden:

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

ZorgGroep Oost-Gelderland

- Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging.

24 uur per dag bereikbaar via:

tel. 0900-8806 (22 ct/min)

Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:

Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67

Thuiszorgwinkel Zutphen, Ooyerhoekseweg 6

Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)

Hameland van Nispenhof

- Huishoudelijke verzorging, Verzorging en Ver-

pleging in de gemeenten Hengelo Gld., Zelhem,

Hummelo & Keppel en Doetinchem.

Voor informatie kunt u bellen naar het Centraal

Kantoor, tel. (0315) 336333.

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

Politiebureau Hengelo Gld.

- maandag van 9.00 tot 12.00 uur geopend

- overige dagen kan het bureau alleen op

afspraak worden bezocht voor overleg met een

politieagent.

Deze afspraak kan gemaakt via tel. 0900-8844

(bureau Zelhem) of via de intercom (voorgevel)

van het bureau Hengelo

- Telefoonnummer 0900-8844

De Graafschap Dierenartsen

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

- Kampstraat 2, 7255 XC Hengelo Gld.

tel. (0575) 461420 (ook voor spoedgevallen)

u wordt altijd doorverbonden naar de dienst-

doende dierenarts.
Spreekuren gezelschapsdieren:

- maandag t/m vrijdag 13.30-14.00 uur

- maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en

op afspraak

Paardenspreekuur:

- maandag 19.00 - 20.00 uur en op afspraak

Dierenapotheek:

- maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur

- zaterdag 08.30 - 12.00 uur

Uitvaartverzorging Eppink & Ruiterkamp

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

HULPDIENSTEN

Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

Contactpersonen Hengelo:

- Mw. 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) 4622 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 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)

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

- H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg,

tel. (0575)463435

- M. Lukassen,

tel. (0575) 461457 (maandagmorgen)

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

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

- Yvonne Roelofs, Wichmond, tel. (0575) 441942

Diëtiste

- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 441809

Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak,

Overgangsverpleegkundige

- José la Croix, tel. (0575) 560381

Diabetes Vereniging Nederland

- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 725083
Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek

- Tel. (0314) 665000 dagelijks bereikbaar van

16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.

- dinsdag 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 geb-

ruikte kleding inleveren op het volgende adres:

Fam. Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo Gld.

Streekziekenhuis Het Spittaal

- Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 592592.

Bezoektijden dagelijks van 15.00-15.45 en

18.45-19.30 uur.

Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de

hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en

17.45 -19.00 uur.

Hartbewaking en intensive care dagelijks

11.00-11.30 en 18.45-19.30 uur.

Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en

18.45-19.30 uur.

PAAZ-afdeling woensdag 14.30-16.30 uur

zaterdag en zondag 13.00-16.30 en

18.00-20.00 uur.

Slingeland Ziekenhuis

- Kruisbergseweg 25, tel. (0314) 329911

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

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

dagen ook 15.00-16.00 uur.

Kinderafdeling 15.00-16.00 en 18.30-19.30 uur

PAAZ-afdeling 18.30-19.30,

op woensdag, zaterdag, zondag en

feestdagen ook 14.00-15.30 uur.

De afdeling neonatologie/zieke zuigelingen

heeft een aangepaste bezoekregeling.

Te Koop,
Gevraagd,

Aangeboden,
en andere

'kleintjes1

Welk net meisje ± 17 jr. wil ± 4

uur per week kantoren schoon-

maken. Tel. (0575) 463580.

Verlies gewicht in centimeters

met behoud van energie.

Dat kan met Herbalife!

Bel voor informatie:

Annie Haaring,

tel. (0575) 467381

Gevraagd: huishoudelijke hulp

voor l ochtend in de week.

Tel. (0575) 463625

Te koop: 2.04 ha snijmaïs.

Tel. (0575) 461319

Te huur: opslagruimte ± 650 m
2
,

betonnen vloer, eigen ingang.

Vanaf eind oktober. Brief onder

nr. 37, 'de Reclame' Postbus 63,

7255 ZH Hengelo Gld.

Gevraagd: hulp in de huishou-

ding, l a 2 halve dagen per

week. Tel. (0575) 462186

na 20.00 uur.

ieberic

De maximale maat voor adver-

tenties op de voorpagina be-

draagt: 100 mm breed en 185

mm hoog.

Op de advertentiepagina's han-

teren we de volgende breedtes:

1 kolom: 40 mm,

2 kolommen: 85 mm,

3 kolommen: 130 mm,

4 kolommen: 175, mm,

5 kolommen: 220 mm en

6 kolommen: 265 mm

Wilt u een 'kleintje' plaatsen

dan gelden de volgende prijzen:

Min. 4 regels ƒ 10.- Elke volgen-

de regel ƒ 1.-

Drukkerij Uiterweerd:

Regelinkstraat 16

7255 CC Hengelo Gld.

Tel. (0575) 463818

Fax (0575) 46 50 88

E-mail:

drukkerijuiterweerd@planet.nl

VW-agenda

Hengelo Gld.
Vrijdag 14 september:

- 'Warenmarkt'

Marktplein, 13.00-17.30 uur.

Zaterdag 15 september:

- 'Trainingen Motorraces'

Varsselring, Aanvang 9.00 uur.

Entree/ 10.-

Zondag 16 september:

- 'Motorraces' Varsselring,

Aanvang 10.00 uur

Entree ƒ 30.-

VW Hengelo Gld.

(0575)463857.

Woensdag 19 september:
- 'Tuin kijken'

Oude fruit- en notenbomen,

hagen, bloeiende heester en

borders Dijenborghs Hof,

Dijenborghsestraat 4.

11.00-17.00 uur. Prijs/5.-

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte

van onze dochter en zusje

Tess Mirieke Eline

Tess is geboren op 29 augustus om 19.42 uur,

is 3035 gram en 49 cm lang.

Richard, Saskia en Jordy Arendsen

Vordenseweg68, 7255 LE HengeloGId.

Tel.(0575)465693

Voor familiedrukwerk

zoals onder andere:

geboortekaarten

huwelijkskaarten

jubilieumskaarten

uitnodigingskaarten

hebben wij diverse
modelboeken ter inzage.
Het is tevens mogelijk
de boeken mee naar
huis te nemen om zo
uw keus te bepalen.

drukke r i j

U i t e r w e e r d

Regelinkstroot 16.

7255 CC HengeloGId.

Tel.(0575)463818

Fax (0575) 46 50 88



Brei-actie Roemenië

Evenals andere jaren wil de Com-

missie Oost Europa Hengelo een
flink aantal kerstpakketjes sturen

naar Roemenië. Vandaar weer een
oproep om te gaan breien, voor

volwassenen en voor kinderen.

Daarbij denken we aan mutsen,
sjaals, wanten, sokken, maar ook

truien zijn welkom. In november

gaan we de pakjes samenstellen
en stoppen er een kleinigheid bij
in zoals een kaars, zeepje, pen en
een kerstgroet. Dit soort kleine

cadeautjes zijn we ook alvast aan
het sparen ...

U kunt ook breiwol bij ons inleve-
ren of afhalen.

De tijd en plek van inzameling

worden nog bekend gemaakt.

Maar u kunt vast aan de slag.
Veel brei-plezier.

Hermien Hiddink,
tel.(0575)462238.
Jo Lubbers,

tel.(0575)463150.
Dorie Tolkamp,

tel. (0575)462923.
Rinie Disbergen,

tel. (0575)461425.

DVN naar 650 leden in jubileumjaar

Diabetes Vereniging Doetinchem wil groeien

Jubileumoptocht in Steenderen

In het kader van de jaarlijkse ker-

mis vindt in Steenderen dit jaar
de 25ste kermisoptocht plaats.

Op zaterdag 15 september ver-
trekt om 14.00 uur een bonte
stoet van twintig wagens, loop-

en kindergroepen. Vier muziek-

korpsen uit Steenderen en om-

geving zorgen voor de muzikale
omlijsting. De route voert dwars

door het centrum van het dorp en
de toegang is geheel gratis.

Dit evenement, waaraan al we-
kenlang door een paar honderd

vrijwilligers wordt gewerkt, trekt
steeds meer bezoekers.

De organisatoren rekenen dit jaar
op ruim 4000 belangstellenden.

Na afloop vindt in de feestzaal
van 'De Seven Steenen' de uitrei-
king plaats van de jury- en pu-

blieksprijs.

De dag ervoor verzamelen rond

tweehonderd schutters zich voor
het jaarlijkse koningschieten. Het

is de veertigste keer, dat op het

weiland van Jan Winkel dit tradi-
tionele festijn wordt gehouden.
Het eerste schot wordt om negen
uur gelost door de Burgemeester
van Steenderen.

'Kootjes Kleine Kunst' exposeert
in 'deBleijke'

In verzorgingstehuis 'de Bleijke'
in Hengelo exposeert Jakoba tot l
november handgemaakte en be-

schilderde panelen.
De schilderingen dragen een lan-
delijk karakter, van zinken em-

mers met narcissen tot oude gele

klompen . . . De buitenpanelen met
naam of welkom, huisnummer of
reclame wordt geheel naar wens
gemaakt en geleverd, inclusief

ophangset. 'Kootjes Kleine Kunst'
schilderde jarenlang voor de Mar-

Veiling te Vorden

Op zaterdag 15 september houdt
de Stichting Veiling Commissie
Vorden de veiling, welke dit voor-
jaar in verband met de MKZ geen

doorgang kon vinden.
De locatie is 'De Herberg', Dorps-
straat 10 te Vorden. Aanvang

19.00 uur.
Er bestaat de mogelijkheid om
's middags van 13.00 tot 16.00

uur de te veilen artikelen te ko-
men bekijken. Er is een catalogus
te verkrijgen op de volgende

adressen:
'De Herberg', Dorpsstraat 10, het

kies in Doetinchem. Naast de bui-
tenpanelen zijn er ook schilde-
rijen van haar hand te zien en te

koop. Variërend van mega-klap-
rozen tot afrikaanse vrouwen.
Daarnaast zijn alle schilderijen

van de kunstenares voorzien van
eigen poëzie, zodat iedereen een
beetje kan 'voelen', wat Jakoba
zelf probeert weer te geven ...

Informatie over dit al bij 'Kootje
Kleine Kunst' zelf, telefoonnum-

mer (0316) 52 7994.

WV-kantoor, Kerkstraat l en de

Bibliotheek, Dorpsstraat 5, de
Rabobank en de ABN-Amro-bank
allen te Vorden. In deze catalogus

staan de te veilen goederen op
nummer vermeld; uiteraard ook

's middags en 's avonds aan de
zaal zijn deze boekjes te verkrij-
gen. Tevens wordt er een verlo-
ting gehouden.

De opbrengst van deze veiling is

bestemd voor de restauratie van
de ramen van de Dorpskerk te
Vorden.

Voornaamste doel van de Dia-
betes Vereniging Doetinchem en
omstreken in het nieuwe sei-
zoen is om het ledenaantal aan-
zienlijk te verhogen. Het stre-
ven is om het aantal leden, mo-
menteel 530, met zo'n twintig
procent te laten groeien naar
650.

Het huidige aantal leden is slechts

een handjevol van het aantal dia-
beten in ons land. Bij de overkoe-

pelende organisatie van DVN zijn
50.000 leden aangesloten. Maar

in Nederland wonen naar schat-
ting een half miljoen mensen die

diabetes mellitus (suikerziekte)
hebben.

Om die ledengroei te realiseren
gaat het afdelingsbestuur ook het

komende jaar tal van activiteiten
organiseren.

Te beginnen op maandag 17 sep-

tember. Dan zal de Grift (Gelders

centrum voor Verslavingszorg)
een inleiding houden met als titel

'Diabetes, drank en drugs'. Op 12

november zal Eglantine Otter,

diëtiste van het Centraal Bureau
van de DVN een avond verzorgen

met als titel 'Gezond en gezellig
de feestdagen door'.

Ook volgend jaar zal er door het
bestuur een aantal voorlichtings-
bijeenkomsten worden georgani-

seerd. Steeds staat tijdens die
avonden, die gehouden worden in
het Slingeland Ziekenhuis in Doe-
tinchem en om 20.00 uur begin-
nen, diabetes centraal. De avon-
den zijn overigens niet alleen be-

doeld voor mensen met diabetes,
maar ook voor ouders van kinde-
ren met diabetes en huisgenoten.
In de praktijk blijkt dat deelne-

mers de avonden zeer informatief
en leerzaam vinden.

Daarnaast staat er voor volgend
jaar weer een uitstapje op het

programma. Dit jaarlijks evene-
ment is een groot succes. Vorig

jaar namen zo'n honderd leden
deel aan het uitstapje, waarbij

toen met name de provincie Dren-
te werd bezocht.

Nieuw komende herfst is een ba-

siscursus. Doel van deze cursus is
het vergroten van de basisbegrip-

pen van diabetes bij mensen die
pas diabetes hebben, bij mensen

die tot nu toe nog geen informatie

verzameld hebben over diabetes

en bij mensen uit de omgeving
van die diabeten.

Deze uit vier avonden bestaande
cursus is niet alleen belangrijk

voor diabeten zelf, maar ook voor
huisgenoten en ouders van kinde-

ren. Alle avonden worden gege-

ven in het Slingeland Ziekenhuis

in Doetinchem en wel op 29 okto-
ber, 5, 12, 19 en 26 november.

Het bestuur van de afdeling Doe-

tinchem heeft besloten dat aan
deze cursus maximaal vijftien

personen deel kunnen nemen. Dit
om zoveel mogelijk individuele
aandacht aan iedere cursist te
kunnen besteden. Bij meer aan-

meldingen zullen deze personen
worden geplaatst op de wachtlijst
voor de cursus die in het voorjaar

2002 wordt gegeven. Wie aan de
cursus deel wil nemen, dient zich
aan te melden bij secretaresse
Thea Thijssen van de DVN afde-

ling Doetinchem en omstreken,
Van Barneveldlaan 19, 7031 ZJ in
Wehl, tel. (0314) 683204. Bij

haar kunnen zich ook nieuwe

leden aanmelden. Het lidmaat-

schap kost ƒ 78,80 per jaar.

Behalve dat men gratis deel kan

nemen aan de informatiebijeen-
komsten, ontvangen de leden ook

een uitgebreid informatiepakket,
een gratis abonnement op het
maandblad 'Diabc' vol met aller-

lei informatie, korting op DVN-
voorlichtingsmateriaal, cursussen

en overige activiteiten, alsmede
regelmatig een nieuwsbrief.

Tijdens de afdelingsjaarvergade-
ring in mei is het bestuur behoor-

lijk uitgebreid. Voorzitter / pen-
ningmeester Wilfried Scholten

zette er na zo'n tien jaar een punt

achter en werd opgevolgd door
Bert Schlief uit Didam. Nieuwe

penningmeester is IJde Bijlsma
uit Doetinchem en tot nieuwe be-

stuursleden werden verder geko-
zen Jannie Kool en Harriët Duijm,

beiden eveneens uit Doetinchem.

Hoogtepunt in 2002 moet het vijf-
tigjarig jubileum van de afdeling

Doetinchem en omstreken worden.
De afdeling heeft leden in twaalf
gemeenten: Angerlo, Bergh, Di-

dam, Dinxperlo, Doesburg, Doe-
tinchem, Gendringen, Hengelo,

Hummelo, Wehl, Wisch en Zel-
hem.

Dat gouden bestaansfeest wordt
gevierd op zaterdag 4 mei in
'Schouwburg Amphion' in Doetin-
chem. Die dag wordt er niet al-
leen een informatiemarkt gehou-
den, maar ook een symposium.
Bekende landelijke specialisten
op het gebied van diabetes zullen
een inleiding houden. Met de
voorbereidingen van het jubileum
is een werkgroep reeds geruime
tijd bezig.

KBO onderzoekt leefbaarheid platteland

Steeds vaker komen er vanuit
de achterban van de Unie KBO
opmerkingen over de voorzie-
ningen op het platteland. Win-
kels die het dorp verlaten, de
voorgenomen sluiting van post-
kantoren, het opheffen of beper-
ken van busdiensten. Veel men-
sen, in het bijzonder senioren,
voelen zich hierdoor in hun zelf-
standigheid aangetast. Daarom
is de Unie KBO op 3 september
van start gegaan met een Mel-
dingsactie Platteland, die tot
vrijdag 28 september 2001 zal
duren.

Doel van deze meldingsactie is om

te inventariseren hoe het gesteld
is met het totaal aan voorzienin-

gen op het platteland. Ook zijn
tips en ideeën om de voorzienin-

gen voor het eigen dorp te behou-
den, meer dan welkom.

Door het verdwijnen van publieke

diensten en voorzieningen kunnen
mensen die minder mobiel zijn, in
een isolement terechtkomen. Ou-
deren op het platteland zijn hier-

door vermoedelijk veel eerder dan
hun leeftijdgenoten in de stad ge-
dwongen te verhuizen, bijvoor-

beeld naar een zorginstelling. Of
ze raken in een isolement. Dit
lijkt haaks te staan op de wens

van de overheid om mensen zo
lang mogelijk zelfstandig te laten
wonen.

Met de resultaten van de mel-

dingsactie zal een zogenoemde
Voorzieningenpeiler opgesteld wor-
den, die afdelingen van de KBO
kunnen gebruiken in hun gesprek-

ken met de gemeente.
Daarnaast zal bekeken worden of

het mogelijk is een pilotproject te
starten om op een alternatieve
manier toch voorzieningen voor
een dorp of gemeente te behou-

den.

De Meldingsactie Platteland is op
werkdagen te bereiken van 9.30
tot 13.30 uur, op telefoonnummer

(0900) 82121 83 (22 cent per mi-

nuut). Ook kunnen mensen hun
reactie geven via www.uniekbo.nl

onder het kopje Actueel/Neder-
land wachtlijstvrij.

Persberichten kunnen ook geëmaild worden naar:

drukkerijuiterweerd@planet.nl

Zondag 23 september
Koopzondag in Hengelo Gld.
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Kuip

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575) 46 12 27

Mooie witlof, 1 kilo

2.98 (€ 1.35)

Aardappelen, Frieslanders,

5 kilo 3.98 (€ 1.81)

Aanbiedingen van de week

Gehakt cordon bleu 4 stuks ƒ 9,98
€4,53

Kalkoenfilet soo gram

Katenspek lOOgram

ƒ7,49
€3,40

ƒ1,98
€0,90

SLAGERIJ

Raadhuisstraat 10
Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01

Wij zijn gesloten van

16 september tot en

met 24 september

Dinsdag 25 september

staan wij weer voor

u klaar.

echte bekken

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

Reparatie van alle merken

wasautomaten, koelkasten en diepvriezers

Tel. (0575) 46 18 06
Zonnestraal 13, Hengelo Gld.

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur

Voor al uw:
Handels-, Reclame-
en Familiedrukwerk

Vraag vrijblijvend een offerte.

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Cïld.

Tel. 0575-461424

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

prolink.nl

Hcrbalifc!
wilt u uw gewicht gaan beheersen

en wilt u toch uw normale warme

maalt i jd niet missen.

Dat ban met de producten van

HERBALIFE

Bel voor informatie:
Bianca

te Veldhuis-Greven
tel. (0575) 46 48 82

Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Schrijf nu in voor
een cursus

PC of Internet
Avondcursus voor particulieren

- PC / Windows voor beginners
- Internet voor beginners

Dag trainingen
HTML basis - HTML pro

- Website beheer - Webmaster
PHP basis - PHP pro

- PHP masterclass

kijk op: www.prolink.nl

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

CJV 'Jong Hengelo'

Club begint weer op 10 september

in 'Ons Huis' van 18.45 - 20.00 uur.
7 tot 12 jaar

Voor informatie: H. Peelen-Wenneke

Tel. (0575) 46 27 99

öiriue Systems Service
Reparatie van a\\e merken elektrische

apparatuur zoals TV'ö, 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@dd5.nl

Open: Maandag t/m Vrijdag van 13.30 tot 10.30 uur
Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

d r u k k e r i j

U i t e r w e e r d

Regelinkstroat 16, 7255 CC Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 38 18 - Fox (0575) 46 50 88 - E-mail: drukkerijuiterweerd(f/ planet.nl

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 10 54

rauwkostredame:

Broccoli salade
250 gram ƒ 2,98 € 1,35

dinsdag - woensdag - donderdag:

Rode kool

per stuk ƒ 1,25 €0,57

Koolraap gesneden

500 gram ƒ 1,98 €0,90

vrijdag - zaterdag:

Prei
1 kilo ƒ 1,98 €0,90

Hollandse Elstar nieuwe oogst

2 kilo ƒ4,98 €>26

Krieltjes voorgekookt

1 zak 750 gram ƒ2,98 €1,35

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19

Tel. (0575)46 1358

maandag 10 t/m zaterdag 15 september

Weekaanbieding

Appelflappen per stuk
van ƒ 2,10 voor ƒ 1,75 €0.79

Eigengebafefeen roggebrood

van ƒ 2,25 voor ƒ 1,75 €0.79

klein pakje voor ƒ 0,90 (€"0.41)

Harde bollen gesorteerd

van ƒ 0,60 voor ƒ 0,40 €0,18

V.O.F. Klompenfab

/eters
(Jilenesterstraat lOa. 7256 KD Keijenborg

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

fax (0575) 46 25 48

www.sueters.nl

'De Plattelandswinkei
Kwalliteitsklompen,

klompschoenen, laarzen,

werkschoenen, werkkleding,

vrijetijdskleding

regenkleding, souvenirs

Altijd voordeel!

[JCfëMAN
^H G R O E N S P E C l A L l S T

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen
aanleg
onderhoud
sierbestrating
kwekerij

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

/D
BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

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



Geen concours ponyclub en landelijke rijvereniging

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

Dinsdag 28 augustus t/m maandag 3 september

Wegraces Hengelo Gld. op

16 september

De politie zal ook dit jaar weer

het verkeer na afloop van de

races op 16. september a.s. via

het dorp af gaan voeren. Ge-

vraagd wordt dan ook om ieders

medewerking. De Spalstraat zal

tussen de Raadhuisstraat en de

Bleekstraat met hekken worden

afgezet om het verkeer vlot af te

kunnen voeren. De toeschouwers

worden verzocht om aldaar dan

ook achter de hekken te blijven.

Bij voorbaat dank namens de

wijkagent Hans de Voer.

Fietskijkdag op 22 september

Op zaterdag 22 september wordt

van 9.00 tot 12.00 uur aan het

politiebureau Zelhem een fiets-

kijkdag georganiseerd. Deze kijk-

dag is bedoeld voor diegenen

waarvan een fiets wordt vermist

en waarvan al of niet aangifte

is gedaan. Wij adviseren u om

het bewijs van aangifte mee te

nemen, dan wel andere gegevens

waaruit blijkt dat de vermiste

fiets van u is. De gevonden fiet-

sen uit de gemeentes Hengelo

Gld., Hummelo & Keppel staan in

Zelhem gestald.

Dinsdag 28 augustus

- In Laag Keppel werd op in

Dorpsstraat een verkeerscon-

trole gehouden i.v.m. de afslui-

ting voor vrachtauto's tussen

14.45 en 16.00 uur. Tijdens

deze controle kwam er één

vrachtauto door die stenen

moest lossen in de Dorpsstraat

en als bestemmingsverkeer

werd aangemerkt.

- Een inwoonster uit Zelhem

kwam aangifte doen van dief-

stal van een abraham uit de

tuin. De politie heeft deze zaak

volop in onderzoek.

Donderdag 30 augustus

- 's Morgens kwamen zeven mel-

dingen binnen van auto-inbra-

ken, die 's nachts waren ge-

pleegd, waaronder in Keijen-

borg, Zelhem en Halle. Hierbij

werden diverse mobiele tele-

foons, radardetectors en een

portemonnee en overige goede-

ren buit gemaakt. Van de da-

ders en de buit ontbreekt nog

ieder spoor. De politie zou

graag in contact komen met

eventuele getuigen die mogelijk

iets gezien of gehoord hebben.

- Bij het Esso tankstation in

Drempt vond 's nachts een in-

braak plaats, waarbij een gro-

te hoeveelheid rookwaar, tele-

foonkaarten en een geldbedrag

zijn weggenomen.

Vrijdag 31 augustus

- In Zelhem reed een vrachtwa-

gen, waarvan de chauffeur de

bocht iets te ruim had geno-

men. Er ontstond schade aan

een personenauto, die gepar-

keerd was aan de Smidsstraat.

- Aan de Waardeel in Drempt

werd 's middags door een man

een zo goed als nieuwe dames-

fiets van de oprit gestolen, ter-

wijl de eigenaresse enkele me-

ters ervan af stond. Het betreft

een donker grijze Gazelle Gre-

noble damesfiets.

Zaterdag l september

- Aan de Stationstraat in Zelhem

werd een geparkeerde perso-

nenauto aangereden door een

onbekend gebleven motorvoer-

tuig. Deze aanrijding heeft tus-

sen 11.45 en 11.50 uur plaats

gevonden.

De politie zou graag in contact

komen met eventuele getuigen

die deze aanrijding hebben zien

gebeuren.

Zondag 2 september

- In Laag Keppel vond 's mid-

dags op de Eldrikseweg een

botsing plaats tussen twee per-

sonenauto's Een automobilist

wilde links afslaan en zag hier-

bij de inhalende personenauto

over het hoofd.

Maandag 3 september

's Middags vond op de kruising

Zomerweg - Pastoor Blaisseweg

in Drempt een aanrijding

plaats tussen twee automobi-

listen, doordat één van de be-

stuurders geen voorrang ver-

leende bij de wegversmalling.

Aan beide voertuigen ontstond

blikschade.

Saskia Visscher

Al sinds jaar en dag houden de Landelijke Rijvereniging en de Pony-

club Hengelo hun jaarlijkse concours in het derde weekend van sep-

tember. Op zaterdag zijn de wedstrijden voor de paarden en op zon-

dag rijden de pony's. De belangstellining voor het Hengelose Con-

cours is altijd erg groot, er zijn jaarlijks rond de duizend startende

combinaties. De ruiters komen niet alleen uit de regio, maar er

komen ook veel deelnemers uit de rest van Nederland. 'Hengelo

derde weekend in september' is een begrip binnen de Landelijke Rij-

verenigingen en Ponyclubs.

In Hengelo Gld. is een Gemeente-

lijke Evenementen Agenda, waar-

op ieder jaar de verenigingsactivi-

teiten en andere evenementen

worden vastgelegd. Ook vanuit

Hippisch Hengelo zijn voor deze

agenda vorig jaar de data voor de

activiteiten van 2001 doorgege-

ven aan de Gemeente.

Zaterdag 15 en zondag 16 sep-

tember 2001 zijn de dagen voor

het jaarlijkse concours en ze

staan als zodanig op deze ge-

meente agenda vermeld. De agen-

da is o.a. ingesteld om te voorko-

men dat grote evenementen tege-

lijkertijd plaats vinden, of die om

wat voor redenen dan ook niet op

hetzelfde moment kunnen.

De bestuursleden van L.R. en P.C.

Hengelo en Hippisch Hengelo kon-

den hun ogen dan ook niet gelo-

ven toen zij dit voorjaar in het

'Contact' en 'de Reclame' lazen

dat door de 'MKZ-crisis' uitgestel-

de wegraces nu gepland stonden

voor 16 september en de daarbij

behorende trainingen op 15 sep-

tember.

Bij navraag bleek dat de gemeen-

te Hengelo, zonder enig overleg,

inderdaad een vergunning had

verleend aan de Hamove, die de

races organiseert. Evenementen

die volstrekt niet in hetzelfde

weekend gehouden kunnen wor-

den volgens P.C. en L.R. Hengelo.

Het is volstrekt onverantwoord

een pony/paardenconcours in het-

zelfde weekend als de wegraces

te houden, daarmee in het bijzon-

der doelend op de veiligheidsas-

pecten. Het feit dat deze evene-

menten wellicht publiek bij el-

kaar 'weglokken' is geen meewe-

gend bezwaar, maar dat de veilig-

heid van de deelnemers: ponyrui-

ters, ruiters en de paarden en po-

ny's zelf, in het geding komt is

voor de organiserende verenigin-

gen onoverkomelijk.

In de eerste plaats is er de mo-

gelijke geluidsoverlast. Hemels-

breed is de afstand tussen het cir-

cuit en 'de Hietmaat' niet erg

groot, zodat bij een ongunstige

wind het lawaai van de motoren

een zeer negatieve en misschien

ook een gevaarlijke invloed heeft

op de prestaties van de ruiters en

de paarden/pony's. Het belang-

rijkste bezwaar is echter het ge-

vaar op de weg. Als er horden

motoren als slierten tussen de

trailers doorscheuren zal menig

pony/paard in. die trailer in pa-

niek kunnen raken, met alle ge-

volgen vandien.

Dit kunnen en willen de Ponyclub

en de Landelijke rijvereniging ab-

soluut niet voor hun verantwoor-

ding nemen. Waneer er zich onge-

lukken voordoen zal men er de

verenigingen op aanspreken dat

zij dergelijke evenementen tege-

lijkertijd organiseren; de deelne-

mers kennen immers niet de ach-

tergrond van deze ongelukkige

samenloop. Maar ook zonder on-

Zaterdag 22 september 2001:

ANWBIVW Landelijke Fietsdag

Op de fiets langs een molen, op

visite bij Jan Wagenvoort en lek-

ker uitwaaien langs de IJssel.

Dat kan op zaterdag 22 septem-

ber tijdens de ANWB/WV Lan-

delijke Fietsdag. Dan stappen in

heel Nederland duizenden men-

sen op de pedalen. Op meer dan

388 plaatsen in het hele land

kan worden gestart met één van

de 236 routes die speciaal voor

dit evenement zijn uitgezet.

Zo begint in Hengelo Gld. de

Bronkhorstroute bij het VW-kan-

toor. U maakt een tocht van onge-

veer 33 km door een afwisselend

landschap. Onderweg is er van

alles te zien en te doen. Al fiet-

send passeert u enkele beziens-

waardigheden, zoals bijvoorbeeld

een molen, een natuurmuseum.

Onderweg is er volop gelegenheid

om af te stappen en een kijkje te

nemen, want de Landelijke Fiets-

dag is geen wedstrijd! Op vertoon

van de afgestempelde routebe-

schrijving krijgt u bij het eindpunt

een medaille als aandenken.

Bovengenoemde route is op za-

terdag 22 september tussen 9.00

uur en 13.00 uur voor ƒ5,- te

koop bij het WV-kantoor, Kervel-

seweg la. Vanaf l september zijn

routebeschrijvingen in de voorver-

koop verkrijgbaar. Voor meer in-

formatie over routes van de Lan-

delijke Fietsdag in de Achterhoek

kunt u contact opnemen met de

VW ter plaatse.

Informatie over startpunten in de

rest van Nederland is telefonisch

op te vragen bij de Landelijke

Fietsdag Infolijn: (070) 314 1460.

Op internet: www.landelijkefiets-

dag.nl.

ANWB en VW organiseren de

Landelijke Fietsdag jaarlijks op de

tweede zaterdag in mei. Toerisme

Recreatie Nederland (TRN), het

bedrijf dat tekent voor de organi-

satie van het evenement, heeft in

mei in overleg met zijn partners

besloten de fietsmanifestatie te

verplaatsen naar 22 september in

gelukken zal de goede naam die

het Hengelose Concours in de

loop der jaren heeft verkregen

een enorme terugslag krijgen.

Dat betekent voor de komende

jaren mogelijk minder deelname.

De verenigingen hebben alles in

het werk gesteld om het concours

te verschuiven naar een andere

datum, dat is echter niet gelukt.

Zij hebben daarbij te maken met

de wedstrijdagenda binnen onze

regio en bovendien is men afhan-

kelijk van het wel of niet beschik-

baar zijn van het terrein 'de Hiet-

maat'.

Helaas hebben zij uiteindelijk de

beslissing moeten nemen het Hen-

gelose Concours af te gelasten. Zij

zijn, naar hun mening, de dupe ge-

worden van ondoordacht handelen

van de gemeente Hengelo Gld.; die

heeft immers zonder enig overleg

een tweede vergunning voor een

groot evenement afgegeven, en wij

voelen ons in een onmogelijke po-

sitie gemanoeuvreerd. Geen jaar-

lijks concours in ons 'Paardendorp

Hengelo' is toch eigenlijk ook on-

denkbaar.

Daarnaast heeft het niet door-

gaan van het concours voor beide

verenigingen grote financiële con-

cequenties. Jaarlijks brengt het

concours voor hen een mooi resul-

taat in de verenigingskas. Het

voortbestaan van de verenigingen

is zelfs mede afhankelijk van een

'goed gedraaid' concours.

De hele gang van zaken is voor

beide verenigingen en de overkoe-

pelende organisatie onbegrijpelijk.

Henk Harmsen,

voorz. Ponyclub Hengelo Gld.

Alex Sueters,

voorz. Landelijke Rijvereniging

Hengelo Gld.

verband met de MKZ-crisis die

toen heerste. TRN organiseert de

Landelijke Fietsdag in samenwer-

king met Rabobank Nederland,

Nederlandse Hartstichting, Mil-

ner, Ondernemers van Nature,

Sparta en Projectbureau Duur-

zame Energie.

Een deel van de opbrengst van

verkochte routes gaat naar de

Nederlandse Hartstichting.

De Nederlandse Hartstichting fi-

nanciert met deze opbrengst een

onderzoek naar de rol van erfe-

lijke factoren en het cholesterol-

gehalte in ons bloed. Dit onder-

zoek is op l maart jl. gestart aan

de Universiteit van Amsterdam en

zal uiteindelijk bij kunnen dragen

aan de ontwikkeling van nieuwe

behandelmethoden om het optre-

den van hart- en vaatziekten te

reduceren.

Voor meer informatie kunt u con-

tact opnemen met VW Hengelo

Gld., Kervelseweg la, telefoon

(0575)463857.
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Koetsentocht 'In Stap en Draf
9 Ook Keiaosers overwinnen op Francorchamps

Op zondag 2 september werd al

weer voor de 22ste keer door

de Vereniging van het aange-

spannen paard 'In Stap en Draf1

in Hengelo Gld een koetsen-

tocht georganiseerd. De start,

de lunchpauze en het slot waren

op terrein 'De Hietmaat'. Men

heeft zich kunnen laten jureren

in drie klassen. Het klassement

telt mee voor het landelijk kam-

pioenschap. Heeft men meerde-

re keren een puntenaantal van

minimaal vijftig, dan kan men

hiervoor worden uitgenodigd.

Dit jaar is er door de MKZ veel

weggevallen en was er een open

kampioenschap. De punten blij-

ven staan voor een volgend jaar.

Als extra kwam voor de zeven-

tiende keer de heer Kraai van

'stal Middelkoop' uit Velp mee-

doen. Hij had de moeite genomen

een zestal paarden voor een

mooie postkoets te spannen. Om

het geheel te completeren, wer-

den reizigers mee uitgenodigd.

Voor de jurering hadden zich elf

inspanningen gepresenteerd. Veel

inspanning is 's morgens nodig

om alles keurig gepoetst ter

plaatse te krijgen. De kleding

moest in overeenstemming zijn

met de functie van de koets.

Ook voor de meer recreatieve rij-

der, hij/zij die niet over een au-

thentiek rijtuig beschikte, maar

wel veel plezier aan het mennen

Uitslagen:

Klassement authentieke jurering:

Naam deelnemer woonplaats type paard/pony type rijtuig

beleeft met zijn vrienden/familie-

leden, was er de mogelijkheid van

jurering. Hierbij werd vooral gelet

op de veiligheid. Maar ook of men

op de juiste wijze mende, aan het

verkeer deelnam, of de viervoeter

in goede conditie was en of men

de moeite had genomen te poet-

sen, borstelen en te wassen.

Na de keuringen zette de stoet

zich in beweging om de prachti-

ge, door 'In Stap en Draf' uitge-

zette route te volgen. Deze leidde

door de omgeving van Hengelo

Gld. en voor het eerst ook door

Vorden. In Keijenborg werd een

sherry-stop gehouden.

Een nostalgisch gezicht: de aan-

spanningen, maar ook de passa-

giers, die zich met hun kleding

aan koets en wagen hadden aan-

gepast. Een evenement, dat ge-

heel in Hengelo Gld. - 'het paar-

dendorp' - past.

De deelnemers kregen in het pro-

grammaboekje een korte om-

schrijving van de bezienswaardig-

heden, die ze onderweg tegen-

kwamen. Na afloop kreeg iedere

deelnemer een klein aandenken

mee.

Op 13 oktober organiseert 'In

Stap en Draf' dressuur- en vaar-

digheidswedstrijden en op 14 ok-

tober 'de Marathon'. Beide evene-

menten worden gehouden op 'De

Hietmaat'.

1. Fam. G. Smid

2. J.W. Hoftijzer

3. D. Speek

4. G. Regelink m/v

5. A. Hartman m/v

Onnen Haflinger

Aalten Haflinger

Olst KWPN

Varsselder Dartmoor

Oost boodsch.wagen

Oogstwagen

Achenbach

Oostenr. Spider

Hoog Keppel 2 Welsh mountain Franse Phaeton

Niet-authentieke jurering:

1. G.B. Heuvelman Bathmen 2 Schw.koudbloed Spider

2. B.A. te Roller Mariënvelde KWPN Landwagen

3. R.G. Norde Zelhem KWPN Victoria, repl. 1835

Recreatie-jurering:

1. Theunisse m/v Zelhem Haflinger Wagonette

2. Mevr. P. v.d. Veen Doesburg NRPS Recreatief

3. Fam Ter Haar en Br uil Barlo-Aalte 2 Haflingers Recreatiewagen

Zondag 2 september 2001. De

dag waarop Michael Schumacher

de Grote Prijs van Francor-

champs voor Formule-1 wagens

wint met een gemiddelde snelheid

van 250 km per uur. Maar er ge-

beurt meer...

Wij staan deze dag voor de acht-

ste maal in Zuid- Limburg aan de

start om dat hele eind door de

heuvels naar Francorchamps en

terug te fietsen over 180 km.

Het is vroeg in de ochtend en

koud. We vertrekken met een

kleine groep en er wordt zoals

altijd, veel gepraat en gelachen.

Zelf word ik meestal wat lang-

zamer wakker. Na een paar kilo-

meter is er de eerste heuvel in

Gulpen. Het is een lekkere klim,

maar het blijft verrekte koud, on-

danks dat hij de 'Koning van

Spanje' heet. Het wordt stil in de

groep, afgezien van het geluid

van krakende fietsen en veel ge-

hijg. Ik schakel naar de allerlicht-

ste versnelling en zoek het juiste

ritme. Het heeft allemaal geen

zin, mijn fietsmaten zijn lichter,

jonger en fitter. De hele groep

valt uit elkaar. Langzaam rijden

ze bij me weg... Zo zal

het mij die dag nog een aantal

keren vergaan. Maar ondanks

deze slechte momenten, waarbij

ik me afvraag waar ik eigenlijk

aan begonnen ben, blijf ik fietsen

leuk vinden.

Al vele jaren nemen we met de

Keiaosers deel aan deze zware rit

door de Ardennen. Deze mooie

tocht gaat via de glooiende

heuvels van Zuid-Limburg en het

valse plat in de Voerstreek, naar

de steilere en langere klimmen

van de Ardennen rond Spa. Elk

jaar valt deze tocht samen met de

Formule-1 autorace van België.

Van verre hoor je dan de bolides

al op het circuit voort razen.

Meestal wordt de fietstocht er

met een grote bocht omheen

geleid. Het enige wat je ervan

merkt is het drukke verkeer en

de verkeersagenten op de kruisin-

gen. Ook vallen de vele geldtrans-

portwagens op. Het schijnt zo te

zijn dat je voor Francorchamps

entreeprijzen vanaf vijfhonderd

gulden betaalt, dus tel uit je

winst. Op grote stickers valt er

op de wagens te lezen dat ze leeg

zijn. Zouden die Belgen nou echt

zo dom zijn?

Het gaat er bij deze zware fiets-

tocht niet om hoelang je er over

doet, maar het gaat er veel meer

om of je het eindpunt überhaupt

wel haalt. Tijdens de tocht zijn er

drie controleposten waar je op ijs-

thee en wafels getrakteerd wordt.

Je bent er dan meestal wel aan

toe om even bij te komen en el-

kaars bevindingen te aanhoren.

Het lijkt wel of deze posten met

het jaar verder van de start af

komen te liggen. En toch is het

elke keer weer een uitdaging om

de tocht uit te fietsen en geeft het

weer een kick als je hem vol-

bracht hebt.

Zo is het voor ons een overwin-

ning als wij die^middag de finish

passeren, na zeven uur op de fiets

gezeten te hebben met een gemid-

delde snelheid van 26 km per uur.

De Ronde van Hengelo

De RTV Vierakker-Wichmond

organiseert al weer de 21ste

ronde van Hengelo dit jaar.

Dankzij de gulle gaven van de

Hengelose ondernemers en om-

geving is het weer mogelijk dit

fraaie schouwspel plaats te

laten vinden. Uiteraard verge-

ten we niet de hoofdsponsor

de Rabo-bank Graafschap-West.

Als sponsor van het wielrennen

in het algemeen stimuleren zij

met name de deelname van de

jeugd tot dertien jaar.

Ook hier in deze editie van de

Rabo-ronde van Hengelo maken

zij het mogelijk dat de jeugd aan

de start kan komen. Zo stellen zij

voor elke deelnemer aan de 'Rabo

Dikke banden race' een valhelm

ter beschikking. En na de race is

er voor elke deelnmer een leuke

verrassing.

Om één (13.00) uur vertrekken de

eersten in hun leeftijdscategorie.

De scholen in Hengelo zijn reeds

voorzien van de nodige info en er

liggen ook inschrijfformulieren bij

de Rabo-banken in Hengelo-Vor-

den en Wichmond.

Om 13.45 uur vertrekt de Sport-

klasse B voor een wedstrijd over

vijftig km zo'n veertig ronden. Dit

in verband met een wijziging in

het parcours. De ondernemers in

de kern van Hengelo hebben na-

melijk tegelijkertijd hun deuren

voor het publiek geopend. Dat

kan dus gezellig worden als u

vanuit het winkelen wilt genieten

van een spannende sportieve mid-

dag.

De sportklasse A met daarin o.a

de Hengelose renners Martin

Wijers en Peter Makkink starten

om 15.30 uur voor hun wedstrijd

over zestig kilometer. Het belooft

een spannende strijd te worden

want Peter Makkink is er op ge-

brand in zijn eigen woonplaats te

winnen. Naast Peter en Martin

starten er nog meer RTV leden,

o.a. Reynold Harmsen die onlangs

de Ronde van Warnsveld met een

overwinning afsloot.

Als sluitstuk rijden dit jaar de Ve-

teranen 50 + , die een wedstrijd

over vijftig kilometer rijden. De

start van deze heren is om 17.00

uur.

Start en finish zijn gelegen op de

kruising Spalstraat - Hummelose-

weg. De renners rijden via de Zui-

vel weg de Leliestraat links in,

dan links de Tramstraat en rechts

een klein stukje Spalstraat, links

de Sint Michielsstraat rechts de

Rozenhoflaan en links de Ban-

ninkstraat, dan links de Kastan-

jelaan om op de kruising weer te

finishen.

Wij verzoeken u als aan- en om-

wonenden tijdig uw voertuigen

van de weg af te halen.

Mocht u om welke reden dan ook

toch van het parcours tijdens

de wedstrijden gebruik moeten

maken, dan verzoeken wij u

vriendelijk vooraf contact op te

nemen met één van de organisa-

toren tel 06 53 84 65 00. Bij

voorbaat dank.

Wij wensen u een sportieve en ge-

zellige middag wielrenkijken toe.
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ONK-wegraces Hengelo Gld. op 15 en 16 september

In het weekend van 15 en 16

september kan er weer worden

genoten van motorsport van de

bovenste plank op de bekende

Varsselring bij Hengelo Gld. Het

doorschuiven naar een latere

datum heeft als voordeel dat de

strijd om de nationale titels de

ontknoping nadert en dat daar-

om de kans erg groot is dat er

straks op de Varssel-ring mini-

maal twee kampioenen kunnen

worden gehuldigd.

Facelift Varssel-ring

Het is de taak van de organisatie

van een wedstrijd te trachten de

risico's zo veel mogelijk te beper-

ken. Dat geschiedt door goede vei-

ligheidsmaatregelen langs het cir-

cuit. Toch blijven er altijd minder

wenselijke situaties over. Dat is -

nu: was - het geval met de Venne-

weg, het lange rechte stuk aan de

achterzijde van het circuit. Daar

worden de hoogste topsnelheden

bereikt, terwijl er aan weerszij-

den bomen staan.

Op de Varssel-ring is nu een prima

oplossing gevonden in de vorm

van de aanleg van een stuk paral-

lelweg langs de Venneweg van

ruim tweehonderd meter lengte.

De aanleg van de parallelweg was

in eerste instantie bedoeld om de

snelheid terug te brengen. Dat zal

zeker het geval zijn. Een nevenef-

Hengelo
9
s duo derde in

NK Bakfïetsrace

Hans Garritsen (links) en Eppie Eenink

Zondag 26 augustus jl. behaalden

Hans Garritsen en Eppie Eenink

van Tegelzetbedrijf Garritsen de

derde plaats op de Nederlandse

Kampioenschappen Bakfietsrace

in Lith (Brabant). Het kampioen-

schap bestond 's ochtends uit een

race van 50 km en 's middags uit

een sprint.

Tijdens de 50 km wordt er om de

2 km van bestuurder gewisseld.

Om half tien 's morgens waren er

twintig bakfietsen aan de start,

al snel ontstond er een kopgroep

van zeven bakfietsen, waaronder

Hans en Eppie. Na drie kwartier

in de kopgroep mee gefietst te

hebben, moesten ze deze loslaten

en eindigden op de zesde plaats.

De winnaar fietste de 50 km in

l uur en 50 minuten, Hans en

Eppie in 2 uur precies. Een ge-

middelde snelheid van 25 km per

uur! Door 's middags de voorron-

de van de sprintafstanden te win-

nen, veroverden Hans en Eppie

een finaleplaats.

De sprint bestond uit zes rondes

van 800 meter, hierbij werd elke

ronde van bestuurder gewisseld.

Tijdens de sprint werden ze twee-

de. Deze resultaten bezorgden

Hans en Eppie een plaats op het

podium. Een geweldige prestatie.

De sponsors van de Bakfietsrace

waren Tegelzetbedrijf Garritsen

en Scheffer Badkamers uit Zel-

hem.

P. V. Steeds Sneller Hengelo Gld.

Zo vlogen de duiven

Wedvlucht: Lommei 25 augustus 2001

Aantal duiven: 213, afstand 112 km

Ook dit jaar van de partij 'de zijspannen'

fect is de toevoeging van een aan-

tal leuke bochten aan het circuit.

De bocht bij het opgaan van de

parallelweg heet de Klooster-

bocht. De bocht bij terugkeer op

de Venneweg heet de ten Have-

bocht. Ook zijn de Veldermans-

bocht, de Boschbocht en de Mo-

lenbocht lichtelijk aangepast. Ze

zijn aan de binnenzijde iets afge-

rond, waardoor het niet langer

puur haakse hoeken zijn.

Hamove-lid op podium?

Het moet al heel gek verlopen als

er na afloop van de race van de

Supersport 600 geen lid van de

Hamove op het podium staat. Er

komen namelijk twee clubleden

aan de start en die twee behoren

tot de allerbesten van Nederland:

thuisrijder Torleif Hartelman en

Mile Pajic uit Terborg. Beiden be-

schikken over veel ervaring en

weten op de Varssel-ring blinde-

lings de weg. Hartelman weet zich

gesterkt door een magistrale zege

tijdens de Raalte-Races op de Lut-

tenbergring. De races in Tolbert

liet hij schieten, omdat hij zijn

motor heeft verkocht. Hij is druk

bezig een nieuwe motor op te bou-

wen. Torleif is een begenadigd

technicus, zodat het hem zeker zal

lukken zijn nieuwe Honda op tijd

gereed te hebben, waardoor hij

met een frisse motor aan de start

komt in zijn thuiswedstrijd.

Mile Pajic strijdt dit jaar niet mee

om de Nederlandse titel, maar hij

is wel altijd voor in het veld te

vinden. In Kaalte en in Tolbert

werd Pajic vierde. In de NK-stand

bezet Pajic met nog twee wedstrij-

den te gaan (na Hengelo volgt nog

de slotrace op 30 september in

Assen) eveneens de vierde plaats.

Hij staat kort achter de dit jaar

verrassend sterk acterende René

Winkel (Vriezenveen), zodat een

goede uitslag in Hengelo Pajic mo-

gelijk op de derde plaats in de

ONK-stand zal kunnen brengen.

Twee races 250cc

G. Kempers

A.H. Kamperman

R. Koers

A. Bruggeman

W. Willemsen

C. te Stroet

ms8^mmmi&mfflmm&$mmmmmmmam

1. 3. 6.

2. 7. 8.

4.
5.

9.
10.

Enige weken geleden moest in

Assen vanwege de regen een race

vroegtijdig worden afgebroken.

Omdat er die dag een krap tijd-

schema werd gehanteerd, was het

niet mogelijk de race te herstar-

ten. Er werd de rijders toegezegd

dat ze mogelijk later een extra

wedstrijd zouden krijgen. Die

komt er dankzij de Hamove in

Hengelo Gld. De 250cc vormt de

openingsrace van het programma,

alsmede de voorlaatste race.

Beide races tellen mee voor het

Nederlands kampioenschap. Aan

de start komen drie clubleden van

de Hamove: Jarno Boesveld

(Drempt), Hans Smees (Harre-

veld) en Tonnie Wassink (Hengelo

Gld.). Boesveld is een kanshebber

voor een plaats op het podium.

Zijspannen wederom erbij

De mensen van de Hamove zijn

zijspan-minded. Na enige jaren

niet van de partij te zijn geweest

op de Varssel-ring keerden ze

twee jaar geleden terug. Zowel

van de zijde van de rijders als van

de organisatie werd positief te-

ruggeblikt op de rentree van de

driewielers. Daarom krijgen ze

ook dit jaar weer startgelegen-

heid. Een wedstrijd voor de zij-

spannen is altijd spectaculair.

Hoewel de Varssel-ring voor de zij-

spannen wat aan de smalle kant

is, weten de zijspannen er altijd

een leuke strijd van te maken. Tot

de deelnemers behoren Wim Ver-

weijmeren (Geertruidenberg) die

Koen Kruip (Vorden) als passagier

in het bakje heeft. Zij zijn de rege-

rende Nederlands kampioenen en

komen ook nu weer als lijstaan-

voerder naar Hengelo Gld.

Op zaterdag wordt de hele dag ge-

traind. Na afloop van de trainin-

gen is er om kwart over vijf een

race voor de Yamaha R6 Cup. Op

zondag beginnen de warm-up trai-

ningen om tien uur, de eerste

start is om half een. Het eind van

de wedstrijden wordt rond vijf uur

verwacht.

Vertier voor jong en oud

Om de sfeer te verhogen heeft de

Hamove een dweilorkest inge-

huurd. Vanaf tien uur zullen de

toeschouwers worden getrakteerd

op vrolijke klanken van de 'Stro-

dorpers' uit Zutphen.

In het rennerskwartier is een tent

opgesteld waar de kleintjes aller-

lei spannende dingen kunnen bele-

ven (zoals bijvoorbeeld ge-

Foto: Henk Teering

schminkt worden); er zijn verder

een draaimolen en een springkus-

sen. Bovendien is er een mini-

motorcrossbaan aangelegd. Voor

geen enkele kinder - activiteit

hoeft te worden betaald >

Hamove-party

Op zaterdagavond 15 september

wordt de Hamove-party georgani-

seerd. Dat wordt een geweldig

feest, want de Hamove heeft twee

regionaal zeer bekende bands ge-

contracteerd. Dat zijn Gewoon

Jansen en Kas Bendjen.

Gewoon Jansen dankt z'n naam

aan de achternaam van alle acht

leden: inderdaad Jansen. Een op-

treden van de knotsgekke Neder-

landse variant van de Kelly Fami-

ly staat steevast garant voor een

flinke dosis humor. Het publiek

kan genieten van Nederlandstali-

ge levensliederen met een lach of

een traan, een knipoog of onzin-

herrie.

Kas Bendjen is een stamppotrock-

band uit Vorden, die zich bedient

van het dialect. Tijdens een optre-

den kan worden genoten van veel

variatie in de muziek. Dat levert

altijd een prima sfeer op en dat re-

sulteert weer in een daverend

feest. Het belooft een fantastische

avond te worden in de grote tent

naast het rennerskwartier. Vanaf

19.30 uur is de feesttent geopend.

De optredens gaan om acht uur

van start. De entree is slechts

ƒ25,-. Kaarten kunnen in voor-

verkoop o.a. bij de WV in Henge-

lo Gld. worden gekocht.

Jan de Vries als eregast

In september 1971 werd Jan de

Vries als eerste Nederlander we-

reldkampioen in een tak van de

motorsport. In Spanje veroverde

hij toen de wereldtitel 50cc, een

klasse waarin de Nederlanders al-

tijd een voorname rol hebben ge-

speeld. Omdat het deze maand

precies dertig jaar is geleden dat

Jan de Vries, die in 1973 nog een

keer 50cc-wereldkampioen werd,

zijn eerste wereldtitel heeft be-

haald, heeft de Hamove hem uit-

genodigd om als eregast aanwezig

te zijn. Of Jan de Vries zijn 50cc

Kreidler zal meenemen is op dit

moment nog niet bekend.

pagina (J



Uitnodiging Show Herfst-Winter Mode 2001/2002
voor dames en heren

op woensdag 12 september a.s.

Ie show 10.00 uur
2e show 14.00 uur

Graag laten wij u dan de nieuwe trend in mode zien.
Onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers.

13, 14 en 15 september modedagen
23 september open zondag

Tot ziens bij

raat 11 - Hengelo Gid. - (0575) 46

KAARTEN VOORVERKOOP

De internationale
Hamove wegraces 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 1 2 - 1 6 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!!!

5f. Janstraat 3
Keijenborg
Telefoon 0575-461267

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

Koude - warme buffetten
Diu. diners
Hapjes buffetten
Barbecue
Koffietafels enz. enz.
Zaal van 25 tot 300 personen
met airconditioning
Gezellige accomodatie en uitstekende keu-

U bent van harte welkom bij Herman en Ria Winkelman

Perfekte kwaliteit,
comfortabele prijzen

DS-STRINGS

JONGENSSLIPS, 4 stuks voor

HERENSLIPS, 3 stuks voor

3 halen, 2 betalen

9,95

9,95

DAMES TAILLESLIPS, per stuk 4,75. 3 stuks voor 1 2,50

KOALA DS HEMDEN, maten M en L, 2 stuks voor "l

BH MET SLIP, kleur blauw, nu samen slechts 29f / 5

WoMen

Ki t t y Halma
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Op zondag 13 september koopzondag in Hengelo Gld.
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