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UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.
Regelinkstraa» 16, 7255 CC Hengelo Gld.
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.
telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 50 88
e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Verschijnt in:
Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),
Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

23e W/e/erronde

Hengelo Gld.
EMM succesvol op

ponypar/c Slagharen

Huisartsenpost Oude Ijssel opent op l oktober.

De gezamenlijke huisartsen in het
verzorgingsgebied Oude Ijssel wer-
ken vanaf l oktober samen in een
centrale post voor de avond-
nacht- en weekenddiensten. Deze
post is gevestigd in een speciale
vleugel van het Slingeland Zieken-
huis in Doetinchem. Ruim zestig
artsen werken in de post samen
voor een verzorgingsgebied van
150.000 inwoners. Dit betekent
dat de huisartsen in de regio een
hoge kwaliteit kunnen blijven ga-
randeren.

De huisartsenpost is buiten prak-
tijktijden altijd bereikbaar op een

centraal telefoonnummer (0314)
32 98 88. De patiënten zullen wor-
den geholpen door een professio-
neel team van huisartsen en dok-
tersassistenten. Er zal telefonisch
advies worden gegeven of er wordt
een afspraak gemaakt voor het
spreekuur van de huisartsenpost.
Patiënten, die om medische rede-
nen niet vervoerd kunnen worden,
worden door de dienstdoende huis-
arts thuis bezocht.
Hiervoor is een auto met chauffeur
beschikbaar, waar medische appa-
ratuur in aanwezig is en die zo
nodig gebruik kan maken van een
blauw zwaailicht.

De huisartsenpost Oude Ijssel is
voor alle inwoners uit de gemeen-
ten Bergh, Dinxperlo, Doetin-
chem, Gendringen, Hengelo Gld,
Hummelo/Keppel, Wehl, Wisch en
Zelhem.

De exacte tijden, waarop de post
bereikbaar is zijn van 's avonds
17.00 uur tot 's morgens 8.00 uur,
zaterdags en zondags de hele dag
en op erkende feestdagen.
Alle huisartsen uit deze regio wer-
ken aan deze hulppost mee.
Over de huisartsenpost zal huis
aan huis nog een speciale folder
verspreid.

Open huis bij Langeler Mode
Langeler Mode opende woensdag
12 september jl. het nieuwe mode
seizoen met twee modeshows. Er
was veel belangstelling en zowel
's morgens als 's middags konden
de mensen genieten van de prach-
tige nieuwe kleuren en trends.
Tijdens de shows, die gelopen
werden door zeven mannequins
en een dress-man, werden de

mensen op een plezierige en des-
kundige wijze geïnformeerd over
de kwaliteit, de prijs en de moge-
lijkheid van combineren.

Langeler Mode heeft sinds- kort
een nieuwe modelijn voor heren,
'For Fellows' genaamd en heeft
een jonge uitstraling. De nieuwe
kleuren voor het komende winter-

seizoen zijn; bruin, camel en
warme bordeaux tinten. Ook zijn
er veel ruitdessins en leatherlook
materialen.
De pullover is deze winter weer
terug in het modebeeld. De ruit
en ribcort zorgen voor een count-
ry-achtige look. De kleding is ge-
schikt voor alle leeftijden en com-
fortabel om te dragen.

23 september koopzondag

in Hengelo Gld.

Zondag, 23 september wordt in
Hengelo Gld weer een koopzon-
dag gehouden onder het motto
'Hengelo, terug in de tijd'.

Oude ambachten worden gepre-
senteerd in klederdracht, oude
motoren zijn te bewonderen, voor
de kinderen zijn er verschillende
attracties. Er zullen oliebollen
worden verkocht en er zijn optre-
dens van de 'Trekkebuuls'en van*
de boerendansers.

De meeste winkels zijn open van
12.00 uur tot 17.00 uur en het
dweilorkest van 'Concordia' zal
het geheel nog extra opvrolijken.
Ook het Achterhoeks Museum zet
z'n deuren open, zodat belang-
stellenden daar even binnen kun-
nen lopen.

Al met al een programma voor
'Elck wat wils' en dus redenen
genoeg om even het dorp in te
lopen.

(advertentie)

USeOERDERIJ 't RIEFEL
Riefelerdijk 2, Hengelo Gld. - Tel. (O575) 4617 66

Zondag 23 september van 11.00 -16.00 uur

Dag van het platteland
Ambachten, muziek van de 'DOGZ',

boerendansers, markt, vermaak en

eten, drinken en

IJ5

De mannequins en de dressman kregen na de modeshow een bloemetje
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KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

«KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 23 september, 10.00 uur, 'Startzondag'

ds. A.B. Elbert, ds. C. Ferrari en pastor Zweers
Goede Herder Kapel
- Zondag 23 september, 10.15 uur,

dhr. A.J. Kranenburg, Jeugddienst
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Donderdag 20 september, 19.00 uur,

Eucharistieviering
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 20 september, 19.00 uur,

Eucharistieviering (de Bleijke)
- Zaterdag 22 september, 19.00 uur,

Woord- en Communieviering
- Zondag 23 september, 10.00 uur, Oecumenische

viering i.v.m. 'Startzondag' (in de Remigiuskerk)
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 21 september - Zondag 23 september:
dr. Koning, tel. (0575) 461266, Kastanjelaan 1
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 24 sept.dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262
- Dinsdag 25 sept, dr. Koning, tel. (0575) 4612 66
- Woensdag 26 sept., dr. Koning, tel. (0575) 461266
- Donderdag27 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) 6251 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)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.

il 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) 451659 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)

- 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,

Overgangsverpleegku nd ige
- 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 denmaand

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.

Gevraagd: Hulp in de huis-
houding met kinderopvang in
Hengelo Gld. voor maandag-
middag. Tel. na 19.00 uur
(0575) 461668

Gezocht: Hulp in de huishou-
ding voor 4 uur per week. Tele-
fonische reacties na 18.00 uur
(0575) 465405

Te koop of te huur gevraagd:

Nette stallingsruimte in Hen-
gelo of omgeving voor enkele
auto's. Brief onder nr. 38, 'de
Reclame' Postbus 63, 7255 ZH
Hengelo Gld.

Hebt u nog bruikbare spulle-
tjes voor de rommelmarkt van
muziekver. Crescendo?
Bel dan (0575) 4617 82

Verlies gewicht in centimeters
met behoud van energie.
Dat kan met Herbalife!
Bel voor informatie:
Annie Haaring,
tel. (0575) 467381

UW UW afdeling

Hengelo Qld

woensdag 26 september

'Qezellige middag
9

Voor ouderen vanaf 60 jaar
in 'Ons Huis'

aanvang 14-00 uur

Heeft men vervoersproblemen dan
kan men contact opnemen met

mevr. Zilvold tel. (0575) 462728

U kunt voor: handels-, reclame-, en familiedrukwerk
terecht bij ons agentschap:

J.B. Eppink
Dorpsstraat 37. 7221 BN Steenderen - tel. (0575) 45 18 62 - fax (0575) 45 16 21

Tevens kunt u hier advertenties en/of persberichten
inleveren voor plaatsing in 'De Reclame'

VW-agenda
Hengelo Gld.
Vrijdag 21 september:
- 'Warenmarkt'

Marktplein, 13.00-17.30 uur.

Zondag 23 september:
- 'Herfstrit, Toertocht voor

motoren' Afstand ongeveer
200 km. Varsselse Molen,
Varsselseweg 20.
Aanvang 9.30 uur.
Inschrijving vanaf 9.30 uur in
de Varsselse molen,
starten tot 12.00 uur,
Info (0575) 46 39 46.

- 'Koopzondag' Hengelo Gld.,
Aanvang 9.00 uur.

Keijenborg
Donderdag 20 september:
- 'Fietstocht'

onder leiding, afstand 25 km
Booltinkplein,
Aanvang 13.30 uur. Prijs ƒ l,-



Weekendje weg in eigen land

Ons kleine schoppertje
speelt niet langer verstoppertje.

Wij zijn opgelucht en blij,
want Sanne heeft er een zusje bij.

Jikke
Johanna Berendina

Jikke weegt 3870 gram en is 52 cm lang.

5 september 2001

Ferdinand, Jeanneten Sanne Wesselink
Bergstraat36

7021 XJ Zelhem

Dolblij zijn wij met de geboorte
van onze zoon en mijn broertje

Yorwin
Aloysiusjozefus

Hij is geboren op 6 september 2001 om 18.45 uur,
weegt 3840 gram en is 52 cm lang.

Alex, Marjan en Aileen Mentink-Groot Kormelink

Spalstraat 27a, 7255 AB Hengelo Gld.,
telefoon (0575) 46 46 75

Diabetes Fonds zoekt collectanten
voor 500.000 diabeten!
Van 28 oktober tot en met 3 november 2001 is de twintigste collec-
te 'Geef voor Diabetes' van het Diabetes Fonds. Het Diabetes Fonds
financiert veel wetenschappelijk onderzoek rondom diabetes in Ne-
derland, dat door de jaren heen heeft geleid tot een aantal belang-
rijke ontwikkelingen in de behandeling en op termijn mogelijke ge-
nezing van diabetes. Vooralsnog is de definitieve oplossing voor dia-
betes nog niet gevonden. Meer wetenschappelijk onderzoek is es-
sentieel om daar verandering in te brengen. Ook dit jaar doet het
Diabetes Fonds een beroep op uw vrijwillige inzet. Een klein beetje
van uw tijd geeft het Diabetes Fonds grote steun.

Centraal thema in de collecte dit
jaar is de groei van het aantal
diabeten en hoe wij die ontwikke-
ling zo snel mogelijk een halt
kunnen toeroepen. Ruim 500.000
mensen in Nederland hebben dia-
betes en per jaar ontwikkelen
weer 60.000 mensen deze ziekte.
Wereldwijd is een op de twintig
volwassenen diabeet. Het groot-
ste deel van de diabeten heeft
type 2 diabetes, dat wil zeggen
de insulineproductie in het li-
chaam werkt nog wel, maar niet
voldoende of niet goed genoeg.
Voorheen trad deze vorm vooral
op latere leeftijd op, maar type 2
diabetes komt nu ook voor bij
tieners en twintigers. Daarnaast
is er nog steeds een groot aantal
type l diabeten, bij wie er to-
taal geen insulineproductie meer
plaatsvindt.
Door wetenschappelijk onderzoek
wil het Diabetes Fonds achterha-
len wat de exacte oorzaken van
diabetes en de groei van het aan-
tal diabeten zijn. Ook zet het Dia-

betes Fonds zich in voor onder-
zoek dat vroegtijdige diagnose
mogelijk maakt zodat ernstige
complicaties aan ogen, nieren,
hart en bloedvaten beter voorko-
men kunnen worden. Het ultieme
doel is het ontstaan van diabetes
en ernstige complicaties definitief
een halt toeroepen.
De weg naar oplossingen is meer
wetenschappelijk onderzoek. Daar
is tijd en geld voor nodig. Omdat
het Diabetes Fonds geen subsidies
krijgt, zijn giften van publiek en
bedrijven de belangrijkste bron
van inkomsten en vrijwilligers
onze belangrijkste steun. Deze
collecte is van vitaal belang voor
meer onderzoek en de oplossin-
gen die daaruit voort kunnen
vloeien. Een wereld zonder diabe-
tes, wie wil dat niet?

Wilt u helpen met de collecte
'Geef voor Diabetes', neem dan
contact op met collecteleidster
L. Lubbers-Zemmelink, telefoon
(0575)462771.

De WV biedt haar klanten vele
mogelijkheden voor een weekend-
je weg. Voor iedere klant wordt in
eigen land gevonden waar hij of
zij naar zoekt. Of het nu gaat om
een 55+er die lekker even buiten
de stad tot rust wil komen, of om
een gezin met jonge kinderen dat
even uit haar vertrouwde omge-
ving weg wil, er zijn mogelijkhe-
den te over. Verschillende accom-
modaties in verschillende prijs-
klassen zorgen daarbij voor opti-
male keuzevrijheid.

In het hoge noorden van ons land
is er vooral veel belangstelling
van 55+ersvoor een kort verblijf.
Zij zijn op de Waddeneilanden en
de waddenkust op zoek naar rust

en natuur. In de provincie Flevo-
land komen de toeristen vooral
voor hun rust. Een activiteit die
in deze provincie door veel vakan-
tiegangers wordt beoefend is fiet-
sen. De duinen en het strand bie-
den de kans om lange wandel- en
fietstochten te maken.
In vrijwel alle regio's van het land
is de voorkeur voor hotels duide-
lijk, hoewel logies met ontbijt het
ook uitstekend doen. De prijzen
verschillen natuurlijk van boeking
tot boeking en van persoon tot
persoon.

Bij de WV is er sprake van een
lichte stijging van het aantal boe-
kingen van korte verblijven in
heel Nederland. Opvallend is dat

het aantal 'last minutes' boekin-
gen blijft stijgen. Een verklaring
hiervoor is vermoedelijk te vinden
in ons onvoorspelbare klimaat.
Reden te meer voor veel mensen
om toch nog snel een kort verblijf
te boeken.

Bij de WV kunt u terecht voor
vakanties van de Nederland-spe-
cialist 'VWVakanties': Fiets- en
wandelvakanties en Hotel- en
Bungalowvakanties (Gastvrij Ac-
tief en Gastvrij Verblijf). Verder is
er een brochure over grote ste-
den.

Voor meer informatie: WV Hen-
gelo Gld., Kervelseweg la, tel.
(0575)463857.

Pleinmarkt Vierakker voor restauratie kerk
ondanks het slechte weer goed bezocht

m i - i

Een van de muren, waarvan het pleisterwerk loslaat

Zondag 9 september jl. werd in
Vierakker een pleinmarkt gehou-
den. Deze markt was een onder-
deel van de inzamelingsactie voor
de restauratie van de St. Willi-
brorduskerk. De kerk, is 130 jaar
geleden door Baron van de He-
ijden van Doornenburg gesticht
en aan de parochie geschonken.

Rond 1980 is er lekkage geweest
door problemen met de dakgoten.
Door het ontstane vocht in de
muren laat nu op verschillende
plaatsen het pleister los van de
muren. Er is een begroting ge-
maakt voor restauratie van de
kerk, het benodigde bedrag is 3,6
miljoen gulden!
Hiervan wordt 70% beschikbaar
gesteld door de overheid, provin-
cie en de gemeente. De andere
1,2 miljoen gulden moet door de

parochie bijeengebracht worden.
Dat de kerk een belangrijke
plaats binnen de gemeenschap
van Wichmond en Vierakker in-
neemt, bleek vorig jaar uit de op-
brengst van de eerste grote inza-
melingsactie, die gehouden werd
voor de restauratie. De opbrengst
was ƒ 40.000,-.

Ook afgelopen zondag tijdens de
pleinmarkt bleek de betrokken-
heid bij de Willibrorduskerk, on-
danks de regen was er veel be-
langstelling. Er was van alles te
koop, o.a tweede hands boeken
en goederen.
Voor de meeste mensen was het
een unieke gelegenheid om de
toren te beklimmen en zo te ge-
nieten van het uitzicht of- de klok-
ken en het uurwerk van dichtbij
te bekijken. Ook maakten ver-

schillende mensen gebruik van de
rondleiding die geboden werd om
de prachtige St Willibrorduskerk
te bekijken. Het interieur van de
kerk is is het best bewaarde, au-
thentieke interieur uit die tijd in
Nederland.
De kerk ziet er nog precies zo uit
als 130 jaar geleden.
De opbrengst van de pleinmarkt
was ƒ 5500,-. De restauratie kan
nu op korte termijn beginnen,
mede door de versnelde subsidie-
toekenning van de provincie, ech-
ter het totale bedrag is nog lang
niet bij elkaar. De oorspronkelijke
muurschilderingen zijn vastgelegd
op dia's, zodat alles in de oor-
spronkelijke staat gerestaureerd
kan worden.
Want iedereen is het er over eens,
zo'n prachtige kerk mag niet ver-
loren gaan.
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Kuipers
Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575) 46 12 27

Rode Grapefruits, 10 stuks

5.98 (€2.71)

2 grote kroppen Sla

1.98 (€0.90)

Aanbiedingen van de week

Kipfilet 5 halve

Schouderkarbonade 4 stuks

€4,54

f 11,98
€5,44

Schouderham loogram

SLAGERIJ

ƒ1,65
€0,75

Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.
Tel. (0575)46 1301

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845
mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

U WILT
KORTING?

...NOU, DIE KRIJGT U!
Vanaf november krijgt u een behoorlijke korting op
behang- en schilderwerk. Winterschilderkorting noemen
we dat. Neem vandaag nog contact op voor een offerte!

TIP
Heeft u een huis

ouder dan 15 jaar?
Profiteer dan nu

DE AfcHTERHfcEKSE van een BTW-tarief
van slechts 6%

in plaats van 19%!

VLOK

VOOR ÜW ZEKERHEID AANGESLOTEN BIJ:

PASPOORT
NODIG ?

Pasfoto's ™
Direct-klaar!

Drogisterij
Parfumerie
Glas-verf-behang
Fotohandel

Kerkstraat 1, 7255 CB Hengelo Gld.

Wij hebben alles

voor uw klus!

Ijzersterk in

technisch materiaal!

Hout en Plaat

op maat!

ii

I O U W M A B K T

DE TOLBRUG

Emmerikseweg 17,
7227 DG Toldijk

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

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

prolink.nl
Zutphen - Doetlnchem - Winterswijk

Uw bedrijf
perfect

op internet
Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie

Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extranet
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservice

Schrijf nu in voor de cursussan!
voor particulieren »n bedrijven!

PC voor beginners Interr
basis • HTML pro • Website
PHP basis PHP gevordi

st voor beginners HTML
onderhoud - Webmasler
rden PHP masterclass

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

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

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

voor meer info over het keurmerk
• zeer groot assortiment beveiligingsartikelen

/LQCK
f k /masters}
\ ^f -rUVSJs/LTUy

INBRAAKPREVENTIE

P O L I T I E
KEURMERK

VEIL IG
WONEN'

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

Herbalife!
wilt u uw gewicht gaan beheersen
en wilt u toch uw normale warme

maaltijd niet missen.

Dat kan niet de producten van

HERBALIFE

Bel voor informatie:

Bianca
te Veldhuis-Greven

tel. (0575) 46 48 82

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Cadeau-Tip

Cadeau

.MAN
GKOiNIMCIAUtT

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

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 10 54

rauwkostreclame:

Pittige bleekselderij salade
250 gram ƒ 2,98 € 1,35

dinsdag - woensdag - donderdag:

Hollandse tomaten
1 kilo

Witlof
500 gram

vrijdag - zaterdag:

Kiwi's

10 stuks

Broccoli
1 kilo

Eigenheimers bloemige aardappels

zak 2,5 kilo ƒ 2,98 € 1,35

Diepvries soepgroente

3 halen 2 betalen

ƒ2,50 €1,13

ƒ 1f98 €0,90

ƒ4,98 €2,26

ƒ2,98 €1>35

Sirius Systems Service
Reparatie van alle merken elektrische

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

gebruikte apparatuur.
Installatie en onderhoud
van satellietsystemen.

Spalstraat19,7255AA Hengelo Gld.

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

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

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

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

Waterstroat4
7001 HU Dwtinchcni

(OM4) J44X.H)
Fax (OM4) 378581

Maandmenu September

of
cocktail floridii

let

kalfsragout

{/.v
'

of
koffie niet bonbon

ƒ 31,50 €14,29

Iedere zondag ontbijten

vanaf 11.00 uur t/m 13.30 uur.

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

Net iets gezelliger!

4) pog/m»
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Damclub Hengelo Gld.

Eind augustus haalden de leden
van de damclub de schijven weer
uit de doosjes om de strijd op het
bord weer met elkaar aan te gaan.
In de eerste twee ronden van de
onderlinge competitie zijn de vol-
gende partijen gespeeld:

30 augustus:

H. Luimes - G. Halfman 1-1
J. Vos - B. Harkink 3-0
J. Heijink - G. Kreunen 1-1
H. Zonnenberg - H. Lansink 1-1
A. Hoebink - H. Vos 3-0
Y. Schotanus - R. Beening 3-0
E. Brummelman - H. Dijkman 0-3
B. Rossel - L. Koldenhof 1-1
H. Groeneveld - A. Gr. Kormelink 3-0
J. Wentink - B. Homberg 0-3
J. Schabbink - G. Wentink 3-0

6 september:

A. Hoebink - H. Groeneveld 1-1
B. Harkink - B. Rossel 3-0
G. Kreunen - R. Beening 0-3
H. Vos - J. Heijink 0-3
E. Hoebink - R. Hesselink 1-1
B. Goorman - B. Momberg 3-0
L. Koldenhof - W. Sloetjes 0-3
J. Wentink - H. Dijkman 0-3
J. Luiten - Y. Schotanus 0-3
J. Schabbink - H. Lansink 0-3

Naast de onderlinge competitie
die elke donderdagavond wordt
gespeeld bij café "t Hoekje', Spal-
straat l in Hengelo Gld. en ieder
van harte welkom is, speelt DCH
met vier teams mee in de bonds-
competitie van Oost Gelderland.

Tevens speelt DCH mee in een
sneldamcompetitie, die ook voor
de eigen gelederen wordt gehou-
den. Dit seizoen zal er naast de
onderlinge competitie ook een
huisdamcompetitie zijn, die over
ongeveer zes avonden worden ge-
speeld. De eerste avond is op don-
derdag 25 oktober.

Behalve teamwedstrijden zijn er
ook persoonlijke wedstrijden van
de KNDB. Hier wordt ook door
DCH leden aan deelgenomen,
zoals J. Heijink die onlangs de
vierde ronde speelde voor het Gel-
ders kampioenschap in de eerste
klasse. Hij speelde daar remise en
staat nu met 7 uit 6 op de derde
plaats met nog twee ronden te
gaan.

Nieuwe hoofdsponsoren van Pax

'Golsteinsport' en 'Eetcafé De Groes'

'Golsteinsport' uit Varsseveld en
'Eetcafé De Groes' uit Zelhem zijn
met ingang van het seizoen 2001/
2002 de nieuwe hoofdsponsoren
van de voetbalvereniging Pax uit
Hengelo Gld.

Op de foto reiken Marco en Helen
van 'De Groes' en Jurgen en Sa-
bine van 'Golsteinsport' de com-
plete outfits, trainingstenue, tas-
sen, trainingspakken, windjacks
en een mooi begeleidingsset uit

aan de aanvoerder van Pax Timo
ten Kate. Deze neemt alles dank-
baar en vol trots in ontvangst.
Hopende dat Pax in deze mooie
outfits een goed figuur slaat in de
derde klasse.

Fietscrossers tweede bij NK

voor clubteams

He-Key Waterpolotoernooi

De FCC de IJsselcrossers heeft af-
gelopen zondag de tweede plaats
behaald in Uithoorn tijdens het
Nederlands kampioenschap voor
clubteams. Daar streden 480 rij-
ders uit 26 verenigingen om de
titel. De club uit Doetinchem met
vele rijders uit de regio, moest al-
leen het team uit Baarn voor
laten gaan. Zij behaalden 382
punten terwijl de IJsselcrossers
het met 11 punten minder moest
doen. In het eindresultaat telden
de beste vijf rijders van elke ver-
eniging. Bij de IJsselcrossers
waren dit Meivin Gerrits uit Arn-
hem (vijfde plaats), Bo Klein Hes-
selink uit Hengelo Gld. (tweede
plaats), Imco Mike Gerrits uit Lo-
bith (tweede plaats), Joyce See-
sing uit Zelhem (eerste plaats) en
Gert-Jan de Haan uit Doetinchem
(tweede plaats). Teammanager en
voorzitter van de vereniging Hans

Zweverink uit Hengelo Gld. was
over dit resultaat zeer te spreken.
'We gingen natuurlijk voor de eer-
ste plaats, maar als je dan ziet
hoe groot de tegenstand was, zijn
we zeer tevreden met dit resul-
taat.', 'Nu horen we er ook weer
helemaal bij in Nederland met de
prestatie van de rijders en niet
meer alleen met onze baan en or-
ganisatie.' Zaterdag 15 september
van 15.00 tot 17.00 uur is er gele-
genheid om de FCC de IJssel-
crossers te feliciteren met dit re-
sultaat in de kantine van de club.
Hier zal dan tevens de receptie
plaats vinden van Europees en
wereldkampioene Joyce Seesing.
Ook kreeg de club dit weekend te
horen dat zij volgend jaar april de
eerste wedstrijd toegewezen heb-
ben gekregen, om het Nederlands
kampioenschap alle categorieën
in Doetinchem.

P. V. Steeds Sneller Hengelo Gld.

Zo vlogen de duiven

Op 9 september jl. vond op zwem-
bad 't Elderink voor de 10e maal
het ENK Waterpolotoernooi
plaats. De organisatie mocht zich
verheugen in het feit dat zich
maar liefst 12 teams uit allerlei
windstreken hadden inschreven.
Om 8.00 's ochtends beten de He-
Key heren en de mannen uit
Laren van Voila het spits af met
de eerste wedstrijd. VoiLA won
met 1-7. Dit was het begin van
een lange rij waterpolowedstrij-
den in het heerlijke verwarmde
buitenbad. Het niveau was regel-
matig erg hoog en dat maakte
het voor de toeschouwers aan-
trekkelijk om naar te kijken.

Het weer was deze dag een erg
instabiele factor en zorgde regel-
matig voor flinke plensbuien. Dit
kon de meeste deelnemers echter
niet deren en tussendoor kon er
toch nog genoten worden van wat
zonnestralen in combinatie met
gezellige muziek. Aan het eind
van een dag waterpoloplezier
kwamen de volgende winnaars
naar voren. Bij de heren won ZW
Vaassen afgetekend alle wedstrij-

den. Met de volle 12 punten uit
zes wedstrijden gingen zij met de
eer en de heerlijke taart strijken.
Ook bij de dames was een team
duidelijk de sterkste. Het Friese
zevental uit Workum van SVW
won ook al zijn wedstrijden waar-
door aanvoerster Wieke Dijkstra
de taart in ontvangst mocht
nemen. De He-Key heren werden
5e en de dames moesten helaas
genoegen nemen met een laatste
plaats.

Waterpolocompetitie weer van

start

Het ENK toernooi van 9 septem-
ber is de ideale opwarmer voor
het nieuw seizoen. He-Key heren
l speelt op 23 september zijn eer-
ste wedstrijd tegen de Gendten 1.
uit Ulft. De selectie voor het ko-
mende seizoen onder leiding van
Piet Sonneveld is ongewijzigd ge-
bleven. Het is voor het team de
uitdaging om net als vorig jaar
lang boven in mee te spelen. Of
promotie erin zit is onduidelijk
omdat er veel nieuwe teams in de
klasse zijn gekomen in verband

met een herschikking van teams
over de provincies Gelderland en
Overijssel.

Dames l heeft twee nieuwe jonge
dames aan het team toegevoegd.
Sandra Ruesink en Bernadet
Geurtsen zijn het team komen
versterken. Ook voor dames l
geldt dat zij lang boven in moeten
kunnen draaien en wellicht mee
kunnen spelen voor de titel.

Na enkele jaren van afwezigheid
kan He-Key dit jaar weer met een
pupillenteams spelen in de compe-
titie van de KNZB. Acht enthou-
siaste jonge waterpolomeiden en -
jongens zullen hopelijk leuke wed-
strijden spelen en veel leren om
verder te groeien in de sport.

Programma:

Zaterdag 22 september 15:00 uur

pupillen:
He-Key A - Roderlo A Borculo

Zondag 23 september 16:30 uur

dames:
He-Key l - He-Key 2 Borculo

— \f
Wedvlucht: Tessenderloo 1 september 2001 ^==>

Aantal duiven: 237, afstand 130 km

A.H. Kamperman

G. Kempers

W. Jansen

R. Koers

G. Braakhekke

V.C.J. van Melis

1. 2.

3. 4. 5.

6. 9.

7.

8.

10

Correspondente van 'de Reclame' Mevr. G. Koldenhof

U kunt contact opnemen met mevr. G. Koldenhof:
Via drukkerij Uiterweerd, Regeiinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

tel. (0575) 463818 • fax (0575) 465088
e-mail: drukkerijuiterweerd@pianet.nl

Of rechtstreeks: tel. (0575) 46 1920
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23 september van 12.00 lot 17.00 uur

De volgende winKeis zijn geopend:
Woliers BoBkJianflei

Roozegaarde Sport ei) mode
Ttie HeadsDop Bonvrie

DicK HelmmK ïllofle en Schoenen
Expert flrendsen

RegelinX Woisliop
BaKKerij BrugginK

De Drievelal Speelgoed en Kleding

Groot KormelinKOptieK
Grootbod

Lubbers morgana
woiften basic fasnion

De Spannovogel
Sclioenmode Hermans

Scnröder mode
Beo Bloembinders

IJsboerderi) '1 Bjefel
Videosnop movies



Op zondag 2 3 september koopzondag in Hengelo Gld,

Oude ambachten
prachtig omschreven

in diverse boeken.
Te koop bij

Wolters Boekhandel
Spalstraat 14

7255 AC Hengelo Gld.
| Tel . (0575)461253

Tot ziens op zondag 23 september!

Loop gerust even
binnen!

Wij laten u graag
de nieuwste •
herfst/winter
collectie zien.

Tot ziens bij...
Schoenmode Hermans
schoenen voorde he.e/amme.

Raadhuisstraat 27 Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 25 47

ROOZEGAAARDE

ROOZEGAAÏDE
Sport & Mode mm

Spalstraat 13 - Hengelo Gld.

Wolshop Regelink
Voor al uw:

hand- en theedoeken.
naaiartikelen - kleinvak - loepen

sokkenwol en breigarens waaronder
bandjesgaren en de wintergarens

handwerkstoffen - borduurpakketten - stramiens

Ook het adres voor al uw hobby artikelen zoals:
3D groot en klein - passe-partout-,
prik-, borduur- en blanco kaarten
stickervellen, angel wire enz. enz.

dakpannen - servetten - kralen
stempels - glasverf enz. enz.

Op koopzondag
23 september

geven wij
10% korting

op alle artikelen.

Raadhuisstraat 5 - tel. (0575) 46 22 66

De nieuwe
herfst- en
winter-
collectie

is binnen!

Schröder Mode
Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld.

Tel.(0575)461232

LEG DE MOOISTE
MOMENTEN

VAST OP VIDEO.
Expert heeft voor u de videocamera

die het best bij u past.

Ook de nieuwste digitale camera's

staan bij ons demonstratieklaar.

Maak kennis met deze ongelooflijke

beeldkwaliteit. En... met de

haarscherpe prijzen van Expert!

JVC VIDEOCAMERA
Compacte VHS camera met
400x zoom. Diverse speciale effecten.
Ml

SONY DIGITAL 8 MET LCD SCHERM

NIEUW! De superieure digitale beeldkwaliteit
op normale Hi-8 tape. Alle mogelijkheden via

de pc. O.a. Steady Shot, Night Shot,
560x zoom en diverse effecten.

GOED BESCHERMD DANKZIJ
DE EXPERT ALL RISKS GARANTIE

Bij Expert krijgt u bij aankopen vanaf 490.- een
jaar lang de gratis Expert All-Risks-Garantie.
Deze beschermt uw apparatuur tegen alle

schade, verlies of diefstal. Dus ook uw
kwetsbare videocamera. En gaat er iets mis

tijdens uw vakantie? Geen nood.
Expert heeft 3700 vestigingen wereldwijd.

JVC DIGITALE CAMERA
NIEUW! Digitale videocamera met
een haarscherpe beeldkwaliteit.
Groot LCD-kleurenscherm.
Vele montagemogelijkheden via
de PC. Met USB-aansluiting.
Software meegeleverd.

2799;
LAAGSTE PRIJS GARANTIE

PANASONIC DIGITALE
VIDEOCAMERA MET LCD
Superklein model met LCD-scherm
en kleurenzoeker. 400x zoom.
Ook voor digitale foto's. Volop
montagemogelijkheden
via de PC.

1895;
\ LAAGSTE PRIJS GARANTIE

MET MEMORY CARD

EN DV-IIU/OUT

BESTE SERVICE • RUIME KEUS • LAAGSTE PRIJS
KTV-VIDEO

HIFI - ELECTRO eicpert ARENDSEN
Raadhuisstraat l 5,

Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 25 l



Op zondag 2 3 september koopzondag in Hengelo Gld,

Perfekte kwaliteit,
comfortabele prijzen

Bij aankoop van een ESPRIT BH , , A .. ._. -»-», lf.
een SLIP voor de HALVE PRIJS

ALAN RED, HEREN T-SHIRTS,
Diverse kleuren en modellen, 2 stuks voor 3O,DÜ

HANDDOEK + THEEDOEK, samen voor 9,90

WoMen

K i t t y H a l m a

RAADHUISSTRAAT 6 HENGELO GLD T (0575) 46 21 33

Koopzondag 23 september
Gasballonnen prik-aktie
met kortingen van 5 tot 25%

tok in Speelgoed

DE DRIEVETOL
speelgoed en babykleding

Spalstraat 29 Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 38 28

ij aankoop van een complete bril

vanaf ƒ450.- (€204.20)

een leuke attentie cadeau

dt
^

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

(WO)
Spalstraat 27, 7255 AB Hengelo (Gld.), Telefoon (0575) 46 17 71

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19

Tel. (0575)46 1358

maandag 17 t/m zaterdag 22 september

Weefcaanbieding

Kruidcake>ajfct

van ƒ 5,75 voor ƒ 4,75 €2,16

Kruidboek

van ƒ 5,25 voor ƒ 4,25 ^1,93

Koopzondag 23 september bakken
wij oliebollen naast de winkel.

Van 12.30 tot 17.00 uur.

Kom ook naar
Hengelo Gld.

9

koopzondag!

Over enkele weken zullen wij gaan verhuizen naar onze nieuwe
winkel aan de Raadhuisstraat. Daarom starten wij op zondag 23
september v.a. 12.00 uur met onze

grandioze uitverkoop.
De kortingen kunnen oplopen tot 75%!
Alles moet weg! Kom snel want op = op!

v. o.f.
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld.

Zondag 23 september is onze showroom te
Hengelo Gld. geopend van 12.00 tot 17.00 uur

Tijdens deze koopzondag

opruiming
diverse showroommodellen - kasten - banken e.d

Graag tot ziens! - De koffie staat klaar

DEOjSPANNEVOGEL
l M E U B C L - E N T A P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2, 7255 DH Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27, 7261 AV Ruurlo Tel. (0575) 45 31 93

rootbod
inginricht / / / < /

Raadhuisstraat 11-13- Hengelo Gld - Tel. 0575-461469

De prachtige

nieuwe

modellen

Zijn binnen.
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'Salopette' houdt weer een

winterkledingbeurs!

•JIUMM

NOG MAAR HONDERD DAGEN EN DAN

Zaterdag 29 september 2001 is
er een kledingbeurs voor tweede-
hands dames- en kinderkleding in
het gebouw van muziekvereni-
ging 'Union', Hummeloseweg 39
te Zelhem. Kleding kan worden
ingebracht op vrijdag 28 septem-
ber van 15.00 tot 20.00 uur. In-
schrijfgeld ƒ 2,50 per persoon. De
kleding moet wel schoon, draag-
baar en eigentijds zijn! Per per-
soon mag men maximaal tien
stuks dameskleding en vijftien
stuks kinderkleding in de maten

86 t/m 176 brengen. De verkoop
is zaterdag 29 september van
10.00 tot 12.30 uur.
Het afrekenen en teruggave van
niet-verkochte kleding is op
maandag l oktober van 13.15 tot
14.15 uur. Eveneens in bovenge-
noemd gebouw. Het verschil tus-
sen in- en verkoop (10%) gaat na
aftrek van de gemaakte kosten
naar een goed doel.
Voor nadere informatie:
R. Maandag, (0314) 62 22 45 of
D. Kempers, (0314)641429.

'Passage', Christelijk Maatschap-

pelijke Vrouwenbeweging
'Passage', afdeling Hengelo is
haar winterseizoen begonnen met
een reisje, 's Morgens werd een
bezoek gebracht aan het pluim-
veemuseum in Barneveld. Hier
werd ook de lunch gebruikt,
's Middags bezocht men de tuin

van Ampie Bouw in 't Harde. De
eerste ledenavond van dit seizoen
is op 19 september in 'Ons Huis'.
Het duo 'Henk en Anita' uit Laren
zal voor ons optreden. De aan-
vang van deze avond is 19.45 uur.
Ook u bent van harte welkom!

Kerk en Radio
Op maandag 24 september is
Diny Boeijink uit Zelhem te gast
bij 'de Muzikale Ontmoeting; zij
zal een Bijbelse plant bespreken.
Het programma 'de Muzikale Ont-
moeting' 's maandags tussen

19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via 'Radio Ideaal'.
Van 20.00 tot 20.30 uur kunnen
er verzoekjes aangevraagd wor-
den via het telefoonnummer
(0314) 62 40 02.

Bijzonder concert in de Hervorm-

de Remigiuskerk Hengelo Gld.
Zondag 23 september om 12.00
uur tot ongeveer 13.00 uur wordt
dit concert gegeven door 'Oor Has-
jachor' Een groep enthousiaste
muzikanten en een zangeres. Zij
spelen Klezmermuziek. Dit is Jiddi-
sche dansmuziek. Voor 1900 werd
de muziek gespeeld door rondtrek-
kende muzikanten in Oost-Europa.
De invloeden van de Balkan- en zi-
geunermuziek zijn goed hoorbaar.
De groep bestaat uit klarinet en
gitaar, accordeon, contrabas,

drums en zang. Bijna de gehele
groep bestaat uit professionele
musici. Zij zullen niet alleen de
prachtige meeslepende liederen
ten gehore brengen maar er ook
iets bij vertellen. Het belooft een
bijzonder concert te worden en
ieder die geïnteresseerd is, is van
harte welkom. (De toegang is gra-
tis, alleen bij de uitgang zal een
vrijwillige bijdrage worden ge-
vraagd om de onkosten te dekken)

Open dag 't Klooster

tijdens fietstocht
Op zaterdag 22 september vindt

de landelijke fietstocht plaats.

Een van de routes uitgezet door

de VW Zelhem, loopt langs het

pompstation 't Klooster aan de

Kloosterweg te Hengelo Gld.

Het pompstation is dan geopend
voor het fietsende publiek en
andere belangstellenden. Vanaf
10.30 uur zal er ieder uur een
rondleiding worden verzorgd.
Onder deskundige leiding kan de
bezoeker kennismaken met een

aantal facetten uit het bedrijf
zoals: de opzet van een nood-
drinkwatervoorziening, het rij-
dende kantoor van de monteurs
en hoe op de locatie 't Klooster
van grondwater zacht drinkwater
gemaakt wordt. De laatste rond-
leiding is om 15.30 uur.
Inwoners van de gemeenten Hen-
gelo Gld., Steenderen, Hummelo
en Keppel, Zelhem, Ruurlo en een
groot deel van Doetinchem ont-
vangen drinkwater afkomstig uit
pompstation 't Klooster.

... dan nemen we afscheid van onze vertrouwde

gulden en wordt onze portemonnee gevuld met eu-

ro's. De euro-operatie is in volle gang. Via diverse

media heeft u kunnen vernemen dat ons nieuwe

geld vanuit het 'Dagobert Duck pakhuis' over het

land wordt verspreid. Dit om ervoor te zorgen dat

op l januari 2002 voldoende euro's aanwezig zijn

om de consumenten van het nieuwe geld te voor-

zien en de winkeliers moeten natuurlijk de beschik-

king hebben over het nodige wisselgeld.

Vanaf l januari is alles erop gericht de vertrouwde
guldenmunten en -biljetten in te zamelen en uit het
betalingsverkeer te halen. Het is van groot belang dat
dit snel en doeltreffend gebeurt. U kunt zich voorstel-
len hoe lastig het is om twee verschillende geldsoor-
ten (euro en gulden) in de portemonnee of kassalade
te hebben.
Om de hoeveelheid munten in het betalingsverkeer in
januari te beperken, organiseren de banken vanaf half
oktober Nationale Inzamelweken. Het is de bedoeling
dat het muntgeld, dat nu ook al niet actief in het
geldverkeer aanwezig is, uit de markt te halen. Hans Horstink, eurocoördinator Rabobank

Denk hierbij aan de vertrouwde
spaarvarkens, knakenbuizen, enz.
Om het geld te sorteren en te tel-
len zijn bij de banken munten-
knippen te verkrijgen. Hier past
per muntsoort een vaste hoeveel-
heid in. U kunt alleen volle mun-
tenknippen afgeven bij uw bank
waar het vervolgens op uw reke-
ning wordt bijgeschreven. Het ge-
wone muntgeld in uw portemon-
nee heeft u nog nodig tot eind van
dit jaar. Dus wissel alleen dat
geld in dat u toch al niet van plan
was als normaal 'betaalgeld' te
gebruiken.

Heeft u nog buitenlands muntgeld
(uit de deelnemende eurolanden),
dan zijn de mogelijkheden be-
perkt. U kunt dit uitsluitend nog
tot waarde brengen in het land
van herkomst. Dit kan zolang die
landen nog in de omwisselperiode
zitten. Globaal zal dit zijn tot en
met januari 2002. Bij Nederland-
se banken kan dit niet worden
ingewisseld, ook de GrensWissel-
Kantoren zijn per l september ge-
stopt met de omwisseling.
Heeft u nog buitenlands muntgeld
over dan voorziet de 'De Nationa-

le Eurocollecte'hierin. Het inge-
leverde muntgeld werkt dan nog
eenmaal voor een scala aan
goede doelen.

Van minister Zalm krijgt iedere
Nederlander ouder dan 6 jaar een
setje muntgeld (gratis). U krijgt
hiervoor een afhaalbiljet. Deze
kan vanaf 14 december 2001 in-
gewisseld worden bij de banken,
Shell, Combifoto en de Hema.
Verder komen er in dezelfde pe-
riode pakketjes met euromunten
met een waarde van € 11,35 (om-
gerekend ƒ 25,01), welke gekocht
kunnen worden voor ƒ 25,00. Het
spreekt voor zich dat deze mun-
ten pas vanaf l januari 2002 ge-
bruikt mogen worden.

De euro komt beschikbaar in de
volgende munten en biljetten:

Munten:

l eurocent, 2 eurocent, 5 euro-
cent, 10 eurocent, 20 eurocent,
50 eurocent, l euro en 2 euro.

Biljetten:

5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro,
100 euro, 200 euro en 500 euro.

Een aantal adviezen voor de

consument
•v

Zorg ervoor dat u een normale
voorraad euromuntjes in huis
heeft voor l januari, middels 'de
Zalmkit' en muntenpakketten.
Ga niet met teveel guldensbiljet-
ten en -munten de jaarwisseling
in.

Na l januari is het sterk aan te
raden zoveel mogelijk elektro-
nisch te betalen (pinnen of chip-
pen), hierdoor is er minder gedoe
met wisselgeld.
Betaal nu de winkeliers niet met
grote hoeveelheden munten (hier-
voor zijn de inzamelweken). Het
tellen en verwerken van die mun-
ten zal wellicht onnodige wacht-
rijen aan de kassa betekenen in
een toch al drukke periode.
Volg in de plaatselijke en landelij-
ke media welke acties er ophan-
den zijn en wat deze voor u kun-
nen betekenen.

Ook via internet op www.rabo-
bank.nl en www.euro.nl is veel in-
formatie voorhanden en te bestel-
len.

Wieier Ronde van Hengelo Gld. zondag 23 september
Het is al weer de 21e Wielerronde
van Hengelo, die de RTV Vierak-
ker-Wichmond organiseert. Veel
aandacht gaat er uit naar de
'Rabo Dikke Banden Race' voor
de jeugd tot 13 jaar.
Hier kunnen zij zich meten met
leeftijd genoten op een gewone
dagelijkse fiets, of als zij dat wil-
len op een race - of mountainbi-
ke. Hun wedstrijden gaan om
13.00 uur van start en de jeugd
kan inschrijfformulieren afhalen
bij de plaatselijke Rabobank filia-
len. Ook inschrijven op de dag
zelf is mogelijk.

Bij de permanance dat onderdak
heeft bij Eetcafé de Egelantier
aan de Spalstraat kan de jeugd

zich tot 12.45 uur opgeven. De
Rabobank verzorgt dat ze veilig
over het parcours kunnen. De
jeugd krijgt een heuse valhelm te
beschikking gesteld en iedere
deelnemer krijgt na de wedstrijd
een verassing mee. Wij hopen als
organisatoren dat er vele jeugdi-
gen aan de start zullen staan.
Om 13.45 uur gaat de Sportklas-
se B weer van start. Hierin star-
ten een aantal bekende renners
uit uw omgeving, zoals Casper
Vrielink en Rudi Vrinking uit Zut-
phen, Rudi Peters uit Wichmond
en Henri Eemens uit Deventer. Zij
zullen samen met de andere deel-
nemer s voor een prachtig spek-
takel op een gewijzigd parcours
gaan zorgen.

Om 15.30 uur gaat de Sportklas-
se A van start met hierin een
aantal plaatselijke favorieten.
Martin Weijers en Peter Makkink
zullen er alles aan doen om de
ronde op hun naam te brengen.
Maar ook Reynold Harmsen uit
Warnsveld is in goede vorm en zal
zeker een gooi naar het hoogste
plat vorm doen.

Om 17.00 uur starten de Vetera-
nen 50+, waarin een aantal bij
zonder goede oud renners de wed-
strijd glans zullen gaan geven.
Onder aanvoering van streekren-
ner Jan Pieterse zullen deze heren
voor een prachtige wedstrijd
gaan zorgen. Wij wensen u als or-
ganisatie veel kijkplezier toe.
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Paardenkeuring op 'De Hietmaat9 Beker voor Drumband en Majorettevereniging E.M.M.

Zaterdag 8 september was op terrein 'De Hietmaat' weer een paar-

denkeuring. Ditmaal van de Dartmoor ponys en de Friese paarden.

Hoewel het weerbericht uitzonderlijk slecht was, viel het in Henge-

lo Gld wel mee: slechts één bui. De rest trok er gelukkig langs.

.Voor organisatoren, deelnemers en toeschouwers een prettige bij-

komstigheid. Waar de Friese paarden de aandacht trekken door hun

prachtige manier van lopen, hun trotse houding en verschijning,

zijn de Dartmoorpony's meer aandachtstrekkers voor de jeugd. De

prachtige, donkere pony's roepen een gevoel van vertedering op.

De keuringsdag verliep geheel volgens wens. De Friese paarden wer-
den in vier ringen gekeurd. Bij de Dartmoors werd een eerste premie
uitgereikt aan de volgende pony's:

Hengstveulens:

- Lofan van Penneborgh tot Ne-
melaer, eig. A. Pynenburg te
Haaren (NB)

, Merrieveulens:

- Hertogin van de Berken, eig.
Fam. M.J. van den Berk-Lan-
genveld te Sassenheim (ZH)

- Linde, eig. J. Baakman te
Didam

- Richter's Anika, eig. J.E. Ooste-
rink te Heelweg (Gld)

1-jarige veulenboekmerries:

-Avezaat's Kyra, eig. F.J. de
Graaff te Kapel-Avezaath (Gld)

- Mignon van de Driesprong, eig.
i C.D. Zeelen te Geffen(NB)
2-jarige veulenboekmerries:

- Linet, eig. L.A. Otten te Elim
(Dr.)

3-jarige veulenboekmerries:

- Gipsy Queen, eig. L.A. Otten te
Elim (Dr)

- Ismay van Bekveld, eig. H.W.
Ruesink-Flamma te Hengelo
(Gld)

-Avezaat's Isna, eig. F.J. de
Graaff te Kapel-Avezaath (Gld)

•- Qiiesta o Quela Rafaëla van de
Schimmelstal, eig. J. van Hout
te Bakel

4-jarige en oudere stamboekmerries

met veulen:

- Lady Frances van het Me-
ijerink, eig. A.S.M Goering en
A.A. Eilers te Neede (Gld)

- Calimme van Penneborgh tot
Nemelaer, eig. A. Pijnenburg te
Haaren

- Fanny Imladris, eig. J.E. Ooste-
rink te Heelweg (Gld)

- Cosdon Mayflower, eig. F.J. de
Graaff te Kapel-Avezaath (Gld)

- Kimberly van de Langewiek,
eig. P. Roelfsema te Alteveer
(Gr)

- Pomona van de Paardenburcht,
eig. J. van Hout te Bakel (NB)

4-jarige en oudere stamboekmerries

zonder veulen:

- Fenne van de Mini Hoeve, eig.
C. Quarles van Ufford-Loeber te
Vorden (Gld)

Stermerries:

- Fancy van Wieldrecht, eig. M.
v.d. Weijde te Dordrecht

- Amy Brown van de Broenen-
berg, eig. H.W. Ruesink-Flam-
ma te Hengelo (Gld)

- Fancy van de Broenenberg, eig.
Drs. A.R.J. van Ingen te Keyen-
borg (Gld)

- Baily van Avezaath, eig. J.
Baakman te Didam

2-jarige en oudere ruinen:

-Thunder, eig. Y.G.W.M. Rap-
Timmermans te Harskamp
(Gld)

- Cyclone van Avezaath, eig. Mw.
Nedermeyer te Ermelo (Gld)

- Danny van het Hoenderkamp,
eig. M.S. Mulder te Vrouwenpa-
rochie (Fr)

Kampioen van deze keuringen:

- Fenne van de Mini Hoeve, eig.
C. Quarles van Ufford-Loeber te
Vorden

Reservekampioen:

- Fancy van Wieldrecht, eig. M.
v.d. Weijde te Dordrecht (ZH)

Drumband en Majorettevereni-
ging E.M.M, uit Hengelo Gld.
heeft zondag 9 september 2001
een blijk van waardering ontvan-
gen van Attractiepark Slagharen.
De muzikanten kregen de beker
voor hun succesvolle optreden. De
gastheer van Attractiepark Slag-
haren, Tonny Leerink, reikte de
beker uit.

'Drumband en Majorettevereni-
ging E.M.M, heeft bewezen dat
goede muziek onmiskenbaar is
voor een gezellige sfeer', aldus
Leerink.
De muzikanten maakten een aan-
tal rondes langs de attracties en
vermaakten de bezoekers met
hun klanken. Het publiek re-
ageerde enthousiast op het niet

Ballonnen Kermis Hengelo tot ver in Duitsland

De ballonnen die tijdens de ker-
mis op vrijdag in groten getale
zijn opgelaten, zijn ver over de
grens gegaan waarbij de verste
ballon ruim driehonderd kilome-
ter aflegde.

Na afloop van het helaas verre-
gende concert van de drumband
EMM in samenwerking met Ad-
vendo uit Lochem op vrijdag 7
september in de Kerkstraat wer-

den de prijzen van de ballonnen-
wedstrijd uitgereikt in 'zaal Wol-
brink'. De volgende kinderen won-
nen een prijsje:
Thom Borneman, Sven Tabor,
Nanda Berends, Daphne Seesing,
Mike Oostendarp, Ellen Michels,
Anne Zemmeling, Harmen Lub-
bers, Ton Groot Roessink, Renate
Gerrits, Sil Ruesink, Marlies Hul-
stijn, Iris Koster, Renzo Meulen-
beek en Lisa Kremer.

aangekondigde optreden. Voor
hen was het een bijzondere erva-
ring om een muziekvereniging te
zien marcheren langs attracties
als Wild West Adventure, Mine
Train, The Eagle en Droomboot.
Na het succesvolle optreden stort-
ten muzikanten en hun meege-
reisde supporters zich ook in het
feestgedruis in Slagharen.

Voor de verste ballonnen waren
speelgoedbonnen ter waarde van
50, 75 en 100 gulden.

De derde prijs was voor Jeffrey
Klaassen waar de ballon in Neu
Kalift gevonden werd. De ballon
van Renske Nieuwenhuis bereikte
Wittenberge en het verst kwam
Lisa Rondeel; haar ballon bereik-
te de plaats Preddöhl in Duits-
land.

Betoverende kampen met misdienaars

De pastores van de parochies in
Olburgen, Steenderen, Baak,
Vierakker, Hengelo en Keijenborg
organiseerden in de zomermaan-
den twee kampen voor hun jong-
ste vrijwilligers, de misdienaars
en acolieten. Mede door het
mooie weer en door de goed voor-
bereide leiding werden de kam-
pen tot een succes. Beide kampen
stonden onder leiding van pastor
Zweers

Van maandag 20 tot en met vrij-
dag 24 augustus waren 32 mis-
dienaars, kinderen van 9 tot en
jnet 13 jaar op kamp in de Kruis-
bergse bossen in Doetinchem. Ze
bivakkeerden in een gebouw van
de scouting, maar door het grote
aantal kinderen moest een aantal
van hen kamperen in tenten. Hun
kamp had als thema 'Harry Pot-

ter'. Verkleed als jonge tovenaars-

leerlingen gingen zij een week
naar de tovenaarsschool Zwein-

stein. Alle kinderen waren ver-
deeld in vier groepjes met de
namen voor de afdelingen uit de
boeken van Harry Potter, zoals
Griffoendor en Zwadderich. In de
boeken van Harry Potter, die van-
daag de dag echt een rage zijn,
speelt het verhaal zich af rondom
een kasteel. In het kader van het
thema was ook een echt houten
kasteel van wel vier meter hoog,
met een poort en kantelen, opge-
bouwd, ledere dag van het kamp
stond weer in het teken van een
vaardigheid die de jonge leerlin-
gen moesten leren beheersen,
zoals 'Toverdrank maken' of
'Spreuken en bezweringen'. Zo
moesten de kinderen voor het
spel 'Spreukentikkertje' wel zes
verschillende spreuken uit het
hoofd leren die de afzonderlijke

tikkers onschadelijk konden
maken. De sportdag was, door
het prachtige weer, geweldig
leuk. Bij veel onderdelen kon men
flink nat worden, zoals bij het
spel 'Toverdrank vangen' waarbij
de kinderen met een speciale
emmer op het hoofd de tover-
drank moest opvangen dat van
het kasteel werd gegoten. Over-
bodig te zeggen dat menigeen een
nat pak opliep.

Hoogtepunt van de sportdag
waren de wedstrijden 'Zwerkbal',

een mengeling van korfbal en
trefbal waarbij de kinderen met
echte bezemstelen tussen de
benen zoveel mogelijk punten
moesten zien te scoren.
Het bezoek van de boze tovenaar
Voldemort tijdens het kamp was
heel eng. Hij had zich in het kas-
teel verborgen en kon met spreu-

ken onschadelijk worden ge-
maakt, maar ja, dan moest je ze
wel kennen. En dat in het pikke-
donker. Gelukkig bleek de in het
zwart geklede, roodogige Volde-

mort ook maar een mens van
vlees en bloed te zijn. En op vrij-
dag keerden alle kinderen weer
met enthousiaste verhalen weer
naar huis terug.

De week daarna volgde het kamp
van de oudere tieners van 13 tot
en met 16 jaar, de zogenaamde
acolieten. Van zondag 26 tot en
met vrijdag 31 augustus kam-
peerden zij in de Ardennen. Voor
hen stond een heel wat ruiger
programma te wachten. De eerste
dag bezochten zij Bastogne en
het oorlogsmuseum. De activitei-
ten van de volgende dag zouden
heel wat meer bloed, zweet en
tranen kosten. Na eerst tien kilo-

meter met de kano in de Ourthe
gepeddeld te hebben, hingen zij
de rugzakken om voor een trek-
tocht van twaalf kilometer. En
alles moest mee in de rugzak!

Het doorwaden van de Ourthe,
het afdalen van steile hellingen,
en de blaren zorgden voor de no-
dige afwisseling. En 's nachts
overnachten in een bos onder een
plastic zeil.

De grootste uitdaging tijdens het
kamp bleek het abseilen en de
tokkelbaan. Voor de meesten was
het de eerste keer dat men abseil-
de, en dan lijkt 25 meter al gauw
25 meter te veel. Maar iedereen
kwam veilig en wel beneden, wel
wat witter om de neus, maar een
ervaring rijker. Voor hen gold, net
als de misdienaars tijdens het vo-
rige kamp: 'Volgend jaar weer!'
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Nederlandse Vrouwen Energie

Vereniging

Politieteam Zelhem
(Hengelo Gld., Hummelo & Keppel en Zeïhem)

Maandag 24 september:

zaal Wolbrink

Deze avond zal verzorgd worden
door de groep 'Vrouwenvariant'
uit Voorst. Het belooft een gezelli-
ge avond te worden met gedich-
ten, oude verhalen, volksdansen
en sketsjes. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 10 oktober:

herfstreisje

Omdat kip en ei historisch met
Barneveld verbonden zijn, bevindt
zich in deze plaats het Neder-
lands Pluimveemuseum en daar
gaan we deze middag naar toe.
Het museum heeft een veilinglo-
kaal, met authentieke veilingklok
en bankjes, een bibliotheek, kof-
fiekamer en een museumwinkel
met ruim vijfhonderd artikelen
met kip- en eimotief.

In de hoendertuin is plaats voor
elk van de negentien Nederlandse
hoenderrassen.
We sluiten deze middag af met
een diner.
Vertrek 13.00 uur bij hotel Leem-
reis; terug ca. 20.00 uur.
Inbegrepen:
- koffie met gebak
- entree
- diner
- bus
Opgave bij Annie Wesselink, tele-
foon (0575) 461756.

Dinsdag 23 oktober:

hotel Leemreis

Mevr. Maartje van Arkel uit Zel-
hem vertelt ons over 'Humor in de
trouwzaal'. Introducés zijn van
harte welkom.
Aanvang 20.00 uur.

GLTO

biedt petitie aan gemeente Hengelo Gld.

Vrijdagmorgen, negen uur werd
op het gemeentehuis te Hengelo
Gld door een afvaardiging van
het GLTO bij monde van Anton
Groot Roessink aan burgemees-
ter Van Beeck Kalkoen een peti-
tie aangeboden, waarin duidelijk
wordt gemaakt, dat boeren en
tuinders het niet eens zijn met
maatregelen van het ministerie
om op korte termijn het gebruik
van bestaande chemische bestrij-
dingsmiddelen drastisch te ver-
minderen.

Telers van gewassen zijn al jaren
bezig het gebruik van gewasbe-
schermingsmiddelen afgewogen
te gebruiken, maar door de hui-
dige voorschriften van de rege-
ring worden ze gedwongen pro-
dukten af te leveren, die er min-
der fraai uitzien, waardoor ze
het moeten afleggen tegen de
concurrentie van telers uit het

buitenland, waar de voorschrif-
ten minder streng en bindend
zijn. De boeren verwijten de mi-
nister het braafste jongetje van
de klas te willen zijn door in Ne-
derland strengere voorschriften
te hanteren dan in de landen om
ons heen, zodat de concurrentie-
positie voor de Nederlandse te-
lers een onhaalbare zaak wordt.

De afvaardiging van het GLTO
deed een dringend verzoek aan
de burgemeester op korte ter-
mijn contacten te leggen met di-
verse instanties, die kunnen aan-
tonen dat in Nederland een ver-
antwoord gebruik van gewasbe-
schermingsmiddelen wordt toe-
gepast.
Dit werd hun toegezegd. Jannie
Rexwinkel bood de burgemeester
een mand met groente en fruit
aan, die hij met een gerust hart
kan consumeren.

Helderziende waarnemingen

(psychometrie)

Op dinsdag 25 september 2001
zal een openbare avond gehouden
worden door mevr. J.M.Th. Snik-
Bouman en de heer M. de Jong in
Party Restaurant 'De Smid',
Kerkstraat 11 te Keijenborg.

Deze avond zal geheel in het
teken staan van helderziende
waarnemingen (psychometreren).
Wanneer u hiervoor een foto/

voorwerp wilt meebrengen, doet
u er goed aan deze van te voren
apart te leggen; pasfoto's of per-
soonlijke voorwerpen bijvoorbeeld
zijn voor dit doel bijzonder ge-
schikt. Natuurlijk zal er ook gele-
genheid zijn om vragen te stellen.

Entree ƒ 10,-. Zaal open 19.30
uur. Aanvang 20.00 uur.
Inlichtingen tel. (026) 311 41 14.

Alarmnummer Politie

Alarmnummer 112 (alleen voor noodgevallen)
Politie Bureau Hengelo Gld.

Telefoonnummer 0900-8844
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.

Dinsdag 4 september t/m maandag 10 september

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. Wel adviseren wij 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 4 september

- Op de Schooltinkweg in Zelhem
vond 's morgens een aanrijding
plaats tussen twee automo-
bilisten, die elkaar tegemoet
reden. De botsing werd veroor-
zaakt doordat één van de be-
stuurders in de bocht niet vol-
doende rechts had gehouden.
Er ontstond schade aan beide
voertuigen.

- In Zelhem raakte een automo-
bilist met zijn voertuig van de
weg en belandde met de ach-
terkant van zijn auto in de
greppel. Hierdoor ontstond ge-
ringe schade aan de personen-
auto.

- 's Avonds werd op de Humme-
loseweg in Laag Keppel een
alcoholcontrole gehouden. Tij-
dens deze controle hebben 92
bestuurders de blaastest ge-
daan; hierbij zijn geen overtre-
dingen geconstateerd.

Woensdag 5 september

- 's Middags reed een automobi-
list over de Varsselseweg te
Hengelo, komende uit de rich-
ting van Hengelo. Doordat zij
niet voldoende rechts hield,
ontstond tussen haar en een op
dezelfde weg tegemoetkomend
kraantje een aanrijding. Beide
bestuurders bleven hierbij on-
gedeerd; wel ontstond aan de
voertuigen schade.

- In Hengelo vond 's avonds op
de Bleekstraat een kop-staart-
botsing plaats tussen twee
personenauto's.
Aan beide voertuigen ontstond
materiële schade.

- Een bewoner van de Braam-
bergseweg in Drempt deed
's morgens aangifte van dief-
stal van een motorboot. Deze
boot stond op een trailer, voor-
zien van goede sloten, op de
inrit naast de woning. Ondanks
dat men goede maatregelen
had getroffen heeft de dief zijn
kans waargenomen. Van de da-
ders en de boot ontbreekt nog
ieder spoor. De politie heeft
deze zaak volop in onderzoek.

- Bij de Expert in Hengelo vond
's nachts een inbraak plaats.
De dader(s) hebben niets buit
gemaakt; dit is mogelijk te
danken aan het goede alarm-
systeem

- In Hengelo werd 's avonds een
fietser geschept door een auto-
mobilist. De fietser, een 52-jari-
ge man, kwam vanuit een inrit
de Bleekstraat op en een na-
derende automobilist kon hem
niet meer ontwijken, waardoor
tussen beide partijen een
aanrijding ontstond. De fietser
werd met letsel per ambulance
naar het ziekenhuis gebracht.
Tevens werd bij de fietser i.v.m.
alcoholgebruik een bloedproef
gedaan.

Donderdag 6 september

- In Hummelo werden diverse be-
keuringen uitgeschreven we-
gens parkeren op het trottoir.

- Bij een café in Halle vond
in de een insluiping plaats,
waarbij een hoeveelheid geld is
weggenomen.

- 's Middags kwam bij de meld-
kamer een melding binnen dat
een lesauto werd klemgereden
door een personenauto, waar-
van de inzittenden met een
honkbalknuppel op de lesauto
hebben ingeslagen en de be-
stuurder hebben bedreigd. De
daders hebben zich reeds ge-
meld bij de politie.

Vrijdag 7 september

- Aan de Rondweg in Hengelo
ontstond tussen twee automo-
bilisten een kop-staartbotsing.
Aan beide voertuigen ontstond
schade.

- In Laag Keppel in de Dorps-
straat kreeg twee vrachtwa-
genchauffeurs een bekeuring

wegens het negeren van de
daar geldende geslotenverkla-
ring vrachtauto's.

Zaterdag 8 september

- 's Morgens belandde een be-
stuurder met zijn personenauto
in een tuin van een bewoner
aan de Kervelseweg te Keijen-
borg. De bestuurder reed over
de Bruindertinkweg, komende
uit de richting Keijenborg.
Toen de bestuurder rechtsaf
wilde slaan, schrok hij van de
van rechtskomende persÖtien-
auto en van een van links ko-
mende bromfietser.
Als gevolg hiervan maakte de
bestuurder een stuurcorrectie,
waardoor hij de controle over
zijn voertuig verloor en vervol-
gens in de tuin belandde. Hier-
bij raakte niemand gewond,
wel ontstond zowel aan het
voertuig als de tuin flinke
schade.

- In Hengelo vond 's morgens op
de kruising Leliestraat - lekink
een aanrijding plaats tussen
twee automobilisten. Dit werd
veroorzaakt doordat één van
de bestuurders geen voorrang
verleende. Beiden bleven hier-
bij ongedeerd; wel ontstond er
materiële schade aan de voer-
tuigen.

Zondag 9 september

- Aan de Vincent van Goghstraat
in Zelhem werd 's morgens een
vrouw, een 43-jarige inwoon-
ster uit Zelhem, aangehouden
wegens het rijden onder in-
vloed. Tegen haar werd een
proces-verbaal opgemaakt en
het rijbewijs werd ter plaatse
ingevorderd.

Maandag 10 september

- In Keijenborg werd een 24-jari-
ge man aangehouden wegens
het rijden onder invloed en rij-
den tijdens een rijverbod, die
de bestuurder een uur eerder
was opgelegd. Tegen de be-
stuurder werd een proces ver-
baal opgemaakt. Over enige
tijd zal hij tegenover justitie
zijn daden moeten verantwoor-
den.

Saskia Visscher

Uw advertentie in 4de Reclame'?
Drukkerij Uiterweerd

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld. • tel. (0575) 4638 18 • fax (0575) 465088 • e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

pagina (l /



In Hengelo Gld. vindt U

uw IDEALE ALBERT HEI JN

EN GALL & GALL
Profiteer nu van

spectaculaire aanbiedingen!

SunilColor of Ultra
pak 2 kilo a /17,29 (€ 7,84) 2 pak haien > 1 pak betalen

Page Ultra Comfort Toiletpapier
pak 8 rol a ƒ 9,98 (€ 4,53) 2 pak halen > 1 pa/f betalen

Viennetta Us
pak a ƒ 4 98 (€ 2,26) 2 pak haien > 1 pak betalen

Hamburgers f ö QQ
1 kilo van ƒ 17.95 voor J Öj5/Ö€4,07

Safari * on _n
0.70lt. nu J ^Uj i l/€9,43

ALBERT HEIJN
Raadhuisstraat 36, Molenhoek • 7255 BN Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 12 05 • Fax (0575) 46 46 12

Openingstijden:

maandag t/m donderdag 8.00-20.00 uur
vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00-17.00 uur

Het 25e
Gerrits-Lammers / DVO

Stratenvolleybaltoernooi
De inschrijfformulieren zijn af te halen

in sporthal 'de Kamp'
vanaf 17 september en moeten

voor 30 september ingeleverd zijn.

TAXI BERT LAMMERS

EERT LAMMERS

Tel. (0575) 46 30 05

Partycentrum Langeler
Spalstraat 5, 7255 AA Hengelo Gld.

Op zaterdag 10 november 2001
organiseren wij wederom

een buitengewoon gezellige

Country & Westernavond
Een feestavond in Country & Westernsfeer,
met een koud en warm buffet, drankjes en

dansen op live-muziek

Dit alles voor de prijs van

ƒ70,-
(€31,76)

all in

Aanvang 20.00 uur.

Onze Country & Westernavonden zijn een
ideale gelegenheid voor buurten, families of

verenigingen voor een fijne avond uit.

Voor informatie of reserveringen belt u
ons gewoon even op: (0575) 46 12 12

Romano rolluik

MET DE ROMANO HO
Kom naar onze showroom

Ruime keu/c
/.omvurint;, markic/.cn,
rolluiken, raam-
decoraties
Vakkundig gemonteerd
Snelle levering
Roma/o-garantie

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

A N C E 2 O N W E

OOK IN MAK - OOK IN 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


