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f RECLAME
De teer
op weg

naar Dalton

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: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Verschijnt in:

Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

QM-Wegraces
Hengelo Gld. Herwen

Jhemapagina's

Automobiel

225 kinderen rijden mee

in Willy'sjeep of op een Norton motor

(advertenties)

Het nationaal museum weekend
is een groot succes geworden

voor het Achterhoeks Museum
1940-1945 in Hengelo Gld.

Het thema was dit jaar 'De kunst
van het genieten'. Het bestuur
had alles gedaan om de kinderen
te laten genieten. Er werd een be-
zoekersrecord gehaald en op zon-
dag werd de topdag van dit jaar
genoteerd.

Meer dan 225 kinderen maakten
een ritje in een originele Willy's
Jeep of achterop een Norton le-
germotor uit de oorlog. Binnen in
het museum mochten ze een mili-
taire pet op en konden ze een
speurtocht door het museum
maken.

Vele kinderen maakten de speur-
tocht en de drie winnaars hebben
een verjaardagspartijtje met hun
vriendjes in het museum gewon-
nen. Er dook zelfs een clown op
uit het niets en die hield alle men-
sen bij het museum aan. De olie-
bollen op zaterdag waren niet
aan te slepen,, en de opbrengst
wordt aangewend voor een digi-
tale camera om de collectie te
gaan registreren.

Reparatie van alle merken

wasautomaten, koelkasten en diepvriezers

Tel.(0575)461806

Mobiel: 06-535 533 04

Zonnestraat 13, Hengelo Gld.

l.v.m.fax, telefoon lang over laten gaan!

De jeep waarmee rondgereden werd

Vele ouders hadden niet ver-
wacht dat het museum zo interes-
sant zou zijn.
Ook werden weer diverse mate-
rialen aan de collectie toegezegd.

Het Achterhoeks Museum 1940-
1945 te Hengelo Gld. is dagelijks
open van 13-17 uur van woens-
dag t/m zondagmiddag.

Morgen!!

Zondag 21 april

grote
voorjaarsmarkt

tijdens koopzondag in het

centrum van Hengelo Cld.

Dejeugdraad en 'Hengelo staat als een paal'
Vorig jaar, in het Hemelvaarts-
weekend, is het de bedoeling ge-
weest om als Jeugdraad in over-
leg met de Jongeren Werkgroep
Roemenië enkele activiteiten te
organiseren rondom de kerk. In
verband met het MKZ heeft dat
niet door kunnen gaan.

De toen toegezegde activiteiten
hebben wij als Jeugdraad opnieuw
aan de JWR aangeboden. Tevens
willen wij als Jeugdraad aandacht
schenken aan het jaarthema 'Het
gezicht van de kerk' en ons daar-
om ruimer presenteren. In over-
leg met de JWR hebben wij de
onderstaande activiteiten tijdens
het Hemelvaartsweekend:

Wanneer u/jij zin hebt, kom dan
ook op 10 en 11 mei rond de Re-
migiuskerk en doe mee!

Vrijdagavond 10 mei van
19.30 uur tot 21.30 uur

- Het koor Reborn uit Wichmond
- Streetdance groep B*Ready uit

Doetinchem.

De twee groepen zullen afwisse-
lend optreden.

Zaterdagmiddag 11 mei
vanaf 13.00 uur

- Poppentheater van Anke Dulfer
voor de jongsten onder ons

- Fietsen van Slotboom voor kin-
deren die van acrobatische toe-
ren houden

- En last but not least een klim-
wand voor kinderen groot en
klein, maar zonder hoogtevrees

Dus 'Hengelo staat als een paal' en
de Jeugdraad laat 'Het gezicht van
de kerk' zien.

Autobedrijf
Melgers

Hoge Wesselink 2, 7221 Q Steenderen

Tel. (0575) 45 19 74 - Fax (0575) 45 11 89

Wegens veroudering van diverse tankpassen en

een tekort aan nieuwe tankpassen, verzoeken wij

u vriendelijk vanaf 1 mei de oude pas gratis om te

ruilen voor een nieuwe Melgers-tankpas.

Deze liggen binnen aan de balie voor u klaar.

Vanaf 1 juni zal uw oude pas niet meer te gebrui-

ken zijn.

B.v.d. Autobedrijf Melgers

Altijd vertrouwd dichtbij!

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.00 uur

zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur

Zaterdag 18 mei gesloten!



dienstmededelingen
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

«KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 28 april, 10.00 uur,

ds. A.B. Elbert, Doop m.m.v. Cantorij
Goede Herder Kapel
- Zondag 28 april, 10.15 uur,

mevr. T. van Coevorden, Zwolle, Jeugddienst
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Geen dienst.
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 25 april, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)
- Zaterdag 27 april, Eucharistieviering
- Zondag 28 april, 10.00 uur,

Woord- en Communieviering
R.K. Kerk Keijenborg:
- Zaterdagavond om 19.00 uur
- Zondagmorgen om 11.00 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:
- Informatie over de huisartsenpraktijk

Hengelo Gld./Keijenborg is te vinden op
http://huisartsengroephengelogld. wolweb, nl/

Huisartsenpost SI ingelandziekenhuis
Tel.(0314)329888
Avond- nacht- en weekenddienst
- Tijdens deze diensten dient u eerst telefonisch

contact op te nemen.
- De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds

tot de volgende morgen 8.00 uur. De weekend-
dienst is zaterdags, zondags en op erkende
feestdagen de gehele dag en is uitsluitend
bedoeld voor spoedgevallen.

- De huisartsen post is buiten praktijkuren altijd
bereikbaar op het centraal telefoonnummer:
(0314) 329888.

Telefoonnummers huisartsen voor praktijkuren
dr. Eyck, tel. (0575)461277
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262
dr. Koning, tel. (0575) 461266
Spoednummers huisartsen voor praktijkuren
dr. Eyck, tel. (0575)462904
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 464444
dr. Koning, tel. (0575) 463010
Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28, tel. (0575)4610 10
Openingstijden:
- maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur
- zat., zon. & feestdagen van 11.00 tot 12.00 uur

en van 17.30 tot 18.00 uur.
- Levert u zoveel mogelijk uw recepten in tijdens

deze openingsuren.
- Heeft u een spoedrecept dat niet kan wachten tot

de openingsuren van de apotheek, belt u de apo-
theek in Hengelo Gld. telefoonnr. (0575) 461010.
U wordt dan automatisch doorverbonden met de
dienstdoende apotheek (Hengelo of Zelhem) voor
het maken van een afspraak.

Diëtiste
- Mevr. F. Lamers elke donderdag 14.00-16.00

uur, gaarne vooraf een afspraak maken via de
apotheek (0575)461010.

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

Beatrixlaan4, Hengelo Gld.
Koldeweiweg 2, Keijenborg

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

B.g.g. (0314) 62 51 50, Ambachtswg 16, Zelhem
Verloskundigen:
Gemeente Hengelo Cld:
- 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
Sensire Hengelo
(Voor/7. Zorgroep en Hameland van Nispenhof)
- Thuiszorg

Informatie via tel. (0314) 35 77 11
- Maatschappelijk Werk

Vorden, Zutphenseweg 1c,
telefoon (0575)552129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur

- Thuiszorgwinkel:
Telefoon 0900-8806 (10 ct/min) 24 uur per dag
Doetinchem: Amphionstraat 67
Zutphen: Ooyerhoekseweg 6
Geopend: maandag t/m vrijdag 9.00-13.00 uur
en 13.30 - 17.30 uur, zaterdag 10.00 - 13.00 uur

Yunio Oost Gelderland (voorh. Zorgroep)
- Tel. 0900-9864 (10 ct/min) 24 uur per dag

Bereikbaar voor:
Kraamzorg - Jeugdgezondheidszorg

«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 19.00-1930 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 Kei j en borg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
Quintest Thuiszorg
Bureau voor particuliere Thuiszorg
- 24 uur per dag bereikbaar onder centraal

telefoonnummer (033) 462 5678.
Maatschappelijk Werk voor de gem. 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. belan-

genbehartiging in de gezondheidszorg.
- Voor vragen, hulp of bemiddeling bij proble-

men, bel dagelijks van 19.00 - 20.00 uur
tel. (0314) 341275 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)

ü DIVERSEN
Pedicure
- L. Evers-Jansen, tel. (0575) 4625 15
- H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg,

tel. (0575)463435
- M. Lukassen, tel. (0575) 4614 57 (maandagmorgen)

- Ina Wuestman, Vierakker, tel. (0575) 527246
- Lies-Erne Rutjes, Steenderen tel. 06-51318583
- Yvonne Roelofs, Wichmond.tel. (0575) 44 1942
- Marjo Cornelissen, Hengelo, tel. (0575) 464900
Diëtiste
- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 441809

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

Overgangsverpleegkundige
- José la Croix, tel. (0575) 5603 81
Diabetes Vereniging Nederland
- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 725083
Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek
- Tel. (0314)665000 dagelijks van 16.00-19.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
- dinsdag 14.00-17.00 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.
- Met ingang van 2 april:

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 10.00-16.00 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.

'kleintjes'

Voedingsproducten voor:

Onder- en overgewicht
sport- en gezondheids-
ondersteunendprogram.
Info: Annie Haaring
tel. (0575) 467381

Te koop:

pootaardappelen

Surprise en Bildstar
Tel. (0575) 441534

Heeft u nog geen sponsor
surf naar:
www.megasponsor.tk

Met de zomer in zicht
wilt u natuurlijk uw
ideale gewicht. U wordt

dan gegarandeerd TOP-

FIT. Vraag Jerna Brug-
gink hoe dat zit.
Tel. (0575) 463205.

WIJ ZIJN VERHUISD
Op zaterdag 20 april a.s om 16.30 uur sluit Lubbers Wonen & Slapen

definitief de deuren aan de Raadhuisstraat 45 in Hengelo Gld.

Voortaan gaan wij verder onder de naam Lubbers Morgana

Slaapkamers aan de Woonboulevard in Doetinchem. Onze kern-

activiteit zal zijn advies, verkoop en levering van slaapkamers in

combinatie met een complete collectie woningstoffering. De verkoop van nieuwe meubelen wordt

niet meer in ons ieveringsprogramma opgenomen. U kunt uiteraard nog wel voor nabestellingen,

meubelstoffering en service bij ons terecht.

Graag tot ziens bij Lubbers Morgana Slaapkamers aan de Woonboulevard in Doetinchem.

CENTRUM

> morgana
^^^^ siaa

LUBBERS

Doetinchem Woonboulevard
Doetinchemseweg 83
7007 CB Doetinchem
Telefoon (0314) 39 20 58
Fax (0314) 39 29 64

genieten met je ogen dicht

De voorraad in Hengelo Gld is

nagenoeg uitverkocht. Vanaf nu

restanten met maar liefst...

75%
korting



De Leer op weg naar Dalton (deel 1)

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING

Geheel onverwacht is van ons heengegaan onze

zuster, schoonzuster en tante

Catharina Adriana Maria Schulte

* 22 juli 1943 111 april 2002

Gewoond hebbende: De Bongerd 35 te Steenderen.

Namens de familie: H. Schulte

Correspondentieadres:

Fam. H. Schulte

Kagertuinen64,

2172XN Sassenheim.

De crematieplechtigheid heeft woensdag 17 april te

Doetinchem plaatsgevonden.

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING

Op 15 april is overleden

Gerhardus Arnoldus Johannes Luimes

* 21 april 1932 f 15 april 2002

„De Bleijke"

Beukenlaan 37

7255 DL Hengelo Gld.

De begrafenis heeft vrijdag 19 april op de algemene

begraafplaats te Hengelo Gld. plaatsgevonden.

Gelegenheid tot afscheid nemen vanaf 14.15 uur.

De overweldigende belangstelling en deelneming

welke u ons heeft betoond na het overlijden van

Everdina Johanna Maalderink-Bruil

hebben ons diep getroffen.

Wij zijn u zeer dankbaar voor de steun en troost welke

ons dit heeft gegeven.

Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te schrij-

ven, betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Uit aller naam,

Fam. H.Maalderink

Hengelo Gld., april 2002

Correspondente van 'de Reclame'
Mevr. G. Koldenhof

U kunt contact opnemen met mevr. G. Koldenhof:

Via drukkerij Uiterweerd

Regelinkstraat 16. 7255 CC Hengelo Gld.
tel. (0575) 4638 18 * fax (0575) 465088

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Of rechtstreeks: tel. (0575) 46 1920

Basisschool De Leer uit Hengelo

Gld. is een Daltonschool in op-

richting. In drie columns wil di-

recteur Henk Roes uiteen zet-

ten waarom De Leer richting

Daltononderwijs gaat, wat de

meest gestelde vragen over Dal-

ton zijn en hoe de dagelijkse

praktijk er op De Leer uitziet.

In het schooljaar 1999-2000
heeft De Leer besloten om rich-
ting Daltononderwijs te gaan.
Het team werkte al geruime tijd
met zelfstandig werken. Verder
vinden de leerkrachten verant-
woordelijkheid en samenwerking
belangrijke vaardigheden voor
kinderen.
Deze drie kenmerken vormen nu
precies de kern van het Daltonon-
derwijs.
Daltononderwijs maakt gebruik
van bovenstaande drie kenmer-
ken, maar vindt bovenal dat het
pedagogisch klimaat goed moet
zijn. Een kind moet zich veilig en
vertrouwd voelen in de schoolom-
geving.

Verder hebben we Daltononder-
wijs gekozen, omdat deze vorm
van onderwijs het beste aansluit
bij traditioneel onderwijs, be-
staande methodes kunnen we blij-
ven gebruiken en de veranderin-
gen in de organisatie zijn relatief
eenvoudig te organiseren. Op het

gebied van didactisch en pedago-
gisch handelen is er op onze
school één doorgaande lijn. Ver-
der biedt De Leer een goede voor-
bereiding op het voortgezet on-
derwijs, waar veel belang wordt
gehecht aan zelfstandig werken,
verantwoordelijkheid en samen-
werking. Zodoende is De Leer een
goede basis voor de toekomst.

De drie principes van Dalton:

De drie principes worden altijd in
samenhang met elkaar gezien.
Het is voor alle kinderen een leer-
proces om zelfstandig te leren
werken, verantwoordelijkheid te
nemen en met anderen samen te
werken.

Zelfstandigheid

Kinderen leren zelf keuzes te
maken en werken zelfstandig aan
hun weektaak. Leerlingen probe-
ren in eerste instantie zelf hun
problemen op te lossen.

Verantwoordelijkheid

De kinderen hebben een bepaalde
vrijheid om de volgorde van wer-
ken te bepalen, zowel bij het
planbord als bij de weektaak. Ze
zijn verantwoordelijk voor hun
eigen werk en zijn er verantwoor-
delijk voor dat alle taken aan het
einde van de week af zijn en goed
zijn gemaakt.

Samenwerking

De kinderen hebben specifieke sa-
menwerkingsopdrachten. Ze mo-
gen elkaar helpen, waarbij wij
vinden dat helpen iets anders is
dan voorzeggen. Ze kunnen el-
kaar overhoren. Het sociale as-
pect is duidelijk: Hoe gaan we
met elkaar om? We willen bena-
drukken dat elk kind deze zaken
moet leren. Binnen De Leer wordt
dit systematisch gedaan. De drie
principes komen namelijk ook op
andere momenten terug in de
school. Dat is met name merk-
baar in het pedagogisch klimaat.

Waarom Daltononderwijs?

Kort samengevat: De Leer is een
reguliere school voor basisonder-
wijs maar maakt systematisch
gebruik van het werken volgens
de Daltonprincipes. Bij De Leer is
het zelfstandig werken en samen-
werken al jaren verankerd. Dal-
tononderwijs sluit hier heel goed
bij aan. Een school voor Dalton-
onderwijs moet 'voldoen aan de
kerndoelen van de onderwijsin-
spectie en maakt gebruik van de-
zelfde methodes als andere basis-
scholen. Het verschil zit in de or-
ganisatie en hoe je omgaat met
de methodes en de kinderen. Een
ander belangrijk punt is de door-
gaande lijn naar het voortgezet
onderwijs toe.

Schutterij EMM hield jaarvergadering

Op 15 april jl hield de schutterij
haar jaarvergadering en mocht
de voorzitter Cees van Staaldui-
nen een goede opkomst verwelko-
men. De kleine zaal was altijd
voldoende voor de geringe op-
komst bij deze. Echter nu bleek
de hoek te klein en moest met
stoelen worden geschoven. Niet
dat het uitpuilde, toch was het
bestuur content met de belang-
stelling en hoopt volgend jaar op-
nieuw een verdubbeling te mogen
verwelkomen.
Na een minuut stilte voor overle-
den leden werd door de voorzitter
gememoreerd dat de vereniging
goed in de lift zit.
De commissies die zijn samenge-
steld draaien boven verwachting
en zijn allemaal uitgebreid met
vooral jeugdige leden wat de toe-
komst dan ook zonnig doet schij-
nen. Natuurlijk zijn helpende han-
den altijd welkom. De notulen
werden goedgekeurd.
Het jaarverslag werd door de se-
cretaris Ronald Buyting in zijn
geheel voorgelezen en deze ont-
ving dan ook terecht een warm
applaus. Ook een applaus ging uit

naar de penningmeester Toon
Stortelder, die het financiële
plaatje weer goed voor elkaar
had.
In het bestuur werd afscheid
genomen als bestuurslid van
Agnes Baakman. Dit gebeurde
met het bekende ruikertje en een
enveloppe. Wat hierin altijd zit
is een raadsel. Marion Bijenhof
treedt voor Agnes in het bestuur
in de plaats.

Bij het punt reglementen werden
een viertal wijzigingen doorge-
voerd:
a. Tijdens de optocht mag niet

meer met biologisch onaf-
breekbare materialen worden
gestrooid of gesmeten.

b. De bestuurder van de optocht-
wagens of andere aan de op-
tocht deelnemende projecten
mogen geen alcohol bij zich
hebben. Indien dit wel het
geval is dan wordt het hele
deelnemende project uitgeslo-
ten van deelname.

c. Geen paarden meer in de op-
tocht om calamiteiten te voor-
komen.

d. De wagens dienen authentiek
gemaakt te zijn en niet ge-
kocht om voor jurering in aan-
merking te komen. Hierop zal
worden gecontroleerd door de
wagenbouwcommissie.

Bij de activiteiten buiten de ker-
mis om wordt samengewerkt met
de Roemeniëgroep en de jeugd-
raad van hervormde kerk, welke
rond hemelvaartsdag allerlei acti-
viteiten ontplooien.
Tevens zal op 10 augustus weer
het koningsschieten op camping
'Kom 's An' om de titel 'Koning
der Toeristen in Hengelo Gld.'
worden georganiseerd. Dit in sa-
menwerking met de plaatselijke
VW.
Bij de rondvraag werd gevraagd
om naast de Duitse gasten uit
Neunkirchen ook eens aan de
kapel uit Kirchberg am Wechsel
in Oostenrijk te denken en deze
uit te nodigen.

De voorzitter sloot de vergade-
ring om iets voor tienen en dank-
te voor de inbreng en de goede
opkomst.

Geslaagd

Zaterdag 13 april jl. is Laurien
Bosman, lid van de Chr. muziek-
vereniging 'Crescendo' uit Henge-
lo Gld., geslaagd voor het muziek-
examen hobo A met 44,5 punten.

\ioot 'de Reclame'

kunt ti ook e -mailen nwt
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Spetterende opening seizoen 2002 - ONK wegraces Hengelo op 27 en 28 april

Op de foto: Verweijmeren en Kruip Foto: Henk Teerink

Later dan in voorgaande jaren wordt dit jaar het seizoen voor de wegrenners geopend. Vanwege de ver-

bouwing van het TT-circuit is die baan in maart en april niet beschikbaar. Dat geeft de enthousiaste

mensen van de Hengelose Hamove de gelegenheid de eerste Nederlandse wegrace van 2002 te organi-

seren. Dat zal geschieden in het weekend van 27 en 28 april.

Wat mag er worden verwacht
van de eerste races van dit jaar?
Dat is op voorhand moeilijk te
zeggen, want er heeft nog geen
enkele confrontatie plaatsgevon-
den. De meeste renners hebben
al wel gereden, maar dat betrof
trainingen in zuidelijker streken.
Slechts een enkeling heeft al een
EK-wedstrijd gereden.
Het feit dat op voorhand eigenlijk
niets te voorspellen valt over de
wedstrijden maakt deze editie
van de jaarlijkse races op de
Varsselring van het Gelderse Hen-
gelo juist zo extra interessant.
In de afgelopen maanden hebben
de renners hun best gedaan spon-
sors aan te trekken. Ze willen ge-
lijk de sponsors laten zien wat ze
waard zijn. Ook zie je elk jaar dat
in het begin van het seizoen nieu-
we rijders zich nadrukkelijk mel-
den.

Zes klassen

Net als vorig jaar komen er zes
klassen aan de start op de Vars-
selring. Elke klasse kan op zater-
dag drie trainingen rijden. De eer-
ste training duurt een kwartier,

de beide andere elk 25 minuten.
Er wordt op zaterdag de hele dag
getraind, van negen tot kwart
over vijf. De rondetijden bepalen
de startopstelling: de renner met
de beste trainingstijd wordt be-
loond met de beste startplaats.
Aan de start komen de klas-
sen Supermono (start 12.30 uur),
125cc (13.15 uur), Superstock
(14.00 uur), Supersport (15.00
uur), 250cc (15.45 uur) en de zij-
spannen sluiten het programma
om half vijf af.
In de pauze, na de race van de
Superstocks, wordt een demon-
stratie gegeven van racen op
pocketbikes. Slick '96 is een ac-
tieve club binnen de Hamove die
zich bezig houdt met het racen op
minimotoren onder het motto 'mi-
nimotor, maxiplezier'.

Veel strijd verwacht

De 125cc-klasse moet het dit jaar
stellen zonder Patrick Lakerveld,
de kampioen van vorig jaar. Hij is
overgestapt naar de 250cc.
Iedereen is benieuwd hoe het La-
kerveld bij zijn debuut in de
250cc zal vergaan. Hij stuit op de

gevestigde orde in de personen
van kampioen Henk van de Lage-
maat, Jaap Hoogeveen en Gert
Pieper. Maar ook Rob Filart en de
Hamove-leden Jarno Boesveld en
Hans Smees zijn mannen om re-
kening mee te houden op de Vars-
selring, hun thuiscircuit.
Strijd zal er zeker zijn in de Su-
persport. Harry van Beek was af-
gelopen jaar de afgetekende kam-
pioen. Steeds eindigde hij als eer-
ste, tweede of derde. Eenmaal
eindigde hij als vierde. Dat was in
Hengelo, waar hij zich op 16 sep-
tember verzekerde van de Neder-
landse titel en zodoende alsnog
op het podium kwam. Wim Theu-
nissen en de Hamove-leden Mile
Pajic en Torleif Hartelman zullen
laten zien dat ze het Van Beek
dit jaar moeilijk kunnen maken.
René Winkel wil aantonen dat
zijn derde plaats in de eindstand
van vorig jaar geen eenmalige
zaak is geweest.
Bij de zijspannen maakt Neder-
lands kampioen Wim Verweijme-
ren zijn debuut met zijn nieuwe
passagier Bernold van Schagen,
die vijftien jaar ervaring heeft als
bakkenist in een crosszijspan en

ook al twee jaar in een wegrace-
span actief is geweest. Voormalig
passagier Koen Kruip is toegetre-
den tot de technische staf van
Verweijmeren.
Omdat de Nederlandse kam-
pioenswedstrijden een open ka-
rakter dragen worden meerdere
buitenlandse deelnemers ver-
wacht. De Hamove rekent op rij-
ders uit Scandinavië, Duitsland
en België.

Extra vertier

Ter hoogte van start en finish
wordt een grote zittribune ge-
plaatst. Ook in de Veldermans-
bocht (de eerste bocht) kan vanaf
een tribune het strijdgewoel wor-
den gevolgd. In de fameuze Mo-
lenbocht (de laatste bocht waar
al vele duels in de slotronde wer-
den beslist) wordt een statribune
geplaatst. Zoals altijd zijn ook nu
in Hengelo de toeschouwers vrij
om het rennerskwartier in te
gaan. De Hamove zorgt voor ver-
tier voor de allerkleinsten, zodat
de ouders onbekommerd naar de
races kunnen kijken. Parkeren
kan vanuit alle richtingen in de
nabijheid van de baan.
Het mag zo langzamerhand al
een traditie worden genoemd, de
Hamove-party op zaterdagavond.
Ook dit jaar zal het op zaterdag-
vond (27 april) een vrolijke boel
worden in de feesttent in de nabij-
heid van het wegracecircuit. Voor
de muziek zorgen DOGZ en Kas

Bendjen. Eigenlijk zou dit al vol-
doende moeten zijn, want beide
bands behoeven in de regio geen
enkele toelichting. Maar voor wie
ze onverhoopt toch niet mocht
kennen onderstaand enige infor-
matie.
De muziek van DOGZ is niet bij
een bepaald genre onder te bren-
gen, daarvoor zijn de vier muzi-
kanten te veelzijdig. Die veelzij-
digheid geldt ook voor hun reper-
toire. Bekende meezingers wor-
den van een geheel eigen klank
voorzien. Maar voor een lekker
stuk Rock & Roll kun je ook bij
DOGZ terecht!
Kas Bendjen noemt zichzelf een
Vordense stamppotrockband. Hun
eerste optreden was het gevolg
van een enigszins uit de hand ge-
lopen geintje. Dat was in 1993.
Inmiddels loopt het al negen jaar
uit de hand, want de groep be-
staat nog steeds en heeft nog al-
tijd veel succes. Kas Bendjen
brengt veel eigen nummers, ge-
zongen in het Vordens dialect.
Het merendeel van de teksten
roept bij de aanwezigen een glim-
lach op, vanwege de humor en
omdat men hetgeen wordt gezon-
gen herkent. De teksten spreken
aan bij het publiek. Maar niet al-
leen de teksten, ook de muziek is
meer dan de moeite waard. Kas
Bendjen brengt ook wel covers,
maar die worden toch van een
eigen jasje voorzien, zodat ook
covers duidelijk herkenbaar zijn
als muziek van Kas Bendjen.

Kas Bendjen

Appelgebak taboe voor Keiaoser
Het is half april en onze vermiste
Keiaoser uit het vorige verslag,
meldt zich eindelijk weer eens aan
het fietsfront Ondanks verschei-
dene vragen over de identiteit van
deze man, wil ik toch zijn naam
niet prijsgeven. Ondertussen heeft
hij wel een aantal mooie ritten ge-
mist.
Begin april hebben we in de Betu-
we al de eerste boomgaarden in
bloei zien staan. De tocht voerde
ons langs de Linge en over de slin-
gerende Lekdijk met prachtige
vergezichten. We passeerden pit-
toreske vestingstadjes en uiter-
aard de boomgaarden. Voor wie
van bloesem houdt, is het aan te

raden om eens de Lingetocht of
Betuweroute op een mooie dag in
mei te fietsen. Voor wie van ker-
sen eten houdt, zijn de maanden
juni en juli ideaal.
Zaterdag 13 april, op weg naar
boekenstad Bredevoort. Al snel
hebben we de wind vol in de rug.
Dat zal dus op de terugweg nog
wat worden! Er is opvallend wei-
nig verkeer op de route. Het zijn
mooie, smalle weggetjes, die tus-
sen bossen en weilanden door
kronkelen. Het is stil in de groep,
af en toe is er een begroeting door
een herder, een Duitse wel te ver-
staan. Best wel vriendelijk, zolang
hij niet aan mijn broekspijp hangt.

We fietsen het stadje via hobbelen-
de kasseistraatjes binnen. Het zijn
stukken waarin het recreëren op
de fiets verandert in 'kasseien
dokkeren', zoals de Vlamingen
zeggen. Even later bevinden we
ons op de markt in een donker
Middeleeuws rovershol om te pau-
zeren.
Achter een dampend stuk appelge-
bak gaan mijn gedachten naar de
mensonterende kasseistroken van
'Parijs-Roubaix' en naar de 'Ronde
van Vlaanderen' waar we als club
aan deelnamen. Deze wielerklas-
siekers zijn populair geworden
door het bizarre parcours over
godvergeten weggetjes. Vooral het

beeld in de stromende regen van
een wanhopig zwaaiende Hennie
Kuiper, die aan de kant van de
weg om een ander achterwiel
smeekte, heeft veel indruk op mij
gemaakt.
Het is bijzonder om met een mo-
derne fiets over wegen te rijden
die ooit zijn aangelegd door Julius
Caesar om er met zijn strijdwa-
gens over heen te rijden. Juist
daar ligt de roots van de toerclub.
De geschiedenis van de club is er
een van heidendom en drama. De
eerste Keiaosers werden daar kei-
envreters en vielen er als modder-
duivels over de streep.
Bruut word ik door de herbergier

uit mijn droom gewekt wanneer
hij maar liefst € 4,50 durft te vra-
gen; bijna een tientje voor zijn kof-
fie met appelgebak. Mijn gedach-
ten gaan naar vroeger, toen het
nog geen 6 gulden kostte... Ach
laat ook maar zitten, misschien
kan de contributie bij de club wel
omlaag, want anders is appelge-
bak voortaan taboe voor mij.

leerprogramma:

Woe 24 april Midweektocht
Zat 27 april Markveldertocht
Don 2 mei Midweektocht
Zon 5 mei Klimtoer vanuit

Gennep
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Selectie uit onze voorraad: Keuze uit meer dan 100 stuks

Ni,Mn Mier,

€ 4.000,-
€ 5000,-
€ 7.200,-
€ 7.700,-
€ 9.500,-
€ 6.800,-
€ 4.300,-
€ 4.300,-
€ 3.600,-
€ 6.800,-
€ 8.600,-

SK«S?Sr VS;iwi«»*»»*" r^v Aif^A A-ufS l wv*J
Nissan Almera 1 -4 GX Ai' o, * ^̂  £ 7m.

Nissan Almera t-4^^ ̂  1999 € n.250,

t-drs 1994 € 5.0W,-
€ 5.900,-
€ 8.600,-
€ 7.250,-
€ 20.400,-

€ 10.900,- € 14.000,-
€ 26.400,-
€ 14.500,-

2.0 Caravan

€ 27.000,-
€ 13.500,-
€ 15.850,-
€ 13.500,-
€ 14.500,-
€ 7.650,"
€ 8.600,-
€ 5.800,-
€ 10.400,-
€ 9.000,

SAO

NISSAN AUTO HERWERS
HENGELO GLD

Hengelo Gld. - Kruisbergseweg 8
Tel. (0575) 46 22 44 • www.herwers.nl

Hét team van autospecialisten!

Maak kennis met de mooiste plekjes tussen

Hengelo Gld. en Neuenkirchen
Open school in CBS Varssel

Al in 1997 zocht de gemeente
Neuenkirchen uit Munsterland
naar een gemeente in Nederland
om samen culturele en vriend-
schapsbanden mee aan te kunnen
knopen. Haar keuze viel op Hen-
gelo Gld.

Na een voorzichtige toenadering
zijn in de loop der afgelopen jaren
diverse uitwisselingen geweest
van gemeente-besturen, muziek-
korpsen en scholen. Ook zijn er
allerlei initiatieven ontwikkeld
om elkaar beter te leren kennen
en begrijpen en ook om aan el-
kaar te laten zien hoe mooi de
beide gemeentes zijn. Op initiatief
van de VW's van de beide ge-
meentes en met steun van Eu-
regio, is er druk aan gewerkt een
toeristische route op te stellen-
voor fietsen, auto's en motoren.
Er is vorig jaar een prachtige fol-
der samengesteld waar twee rou-
tes in worden beschreven.

Wanneer je de schitterende folder
bekijkt, krijg je direct zin om op
weg te gaan naar Neuenkirchen.
Het is ook niet nodig om in een
dag het doel te bereiken, want
onderweg zijn er overnachtings-
mogelijkheden. Ook deze plaatsen
staan duidelijk op de folder aan-
gegeven.

Met een korte beschrijving van
bezienswaardigheden onderweg
roept de folder erom richting Neu-
enkirchen te gaan. Vooral voor
fietsers is het goed te weten, dat
de heenweg 144 km lang is en de
terugweg 122 km. Misschien een
goed idee om dit jaar de vakantie
dichter bij huis door te brengen
en de gastvrijheid van de inwo-
ners van Neuenkirchen te onder-
vinden.

De routebeschrijving is verkrijg-
baar bij het WV - kantoor Henge-
lo Gld., tel. (0575) 463857.

Opbrengst collecte hersenziekten

De zesde nationale collecte her-
senziekten en psychische ziekten
heeft in de gemeente Hengelo
weer een prachtig bedrag opge-
leverd. In totaal werd er door
slechts zes collectanten € 213,77
bij elkaar gelopen.

Alle collectanten en gulle gevers
ontzettend bedankt!

Wilt u volgend jaar ook meehel-
pen, dan kunt u zich opgeven
bij het landelijk coördinatiepunt:
(030)2971197.

Woensdagmorgen, 17 april, kon

iedereen aanschuiven in de

schoolbankjes van de christelij-

ke basisschool in Varssel. Het

was namelijk 'Open School'.

Vorig jaar werd gestart met deze
activiteit, die nu jaarlijks plaats-
vindt. Alle vaders, moeders,
opa's, oma's mogen een kijkje

komen nemen in de school. Zij
volgen dan samen met hun kinde-
ren de lessen en doen met alle ac-
tiviteiten mee.

Voor de kinderen was het leuk om
te laten zien, hoe het iedere dag
op school gaat, maar ook waren
ze natuurlijk heel nieuwsgierig of
hun ouders het antwoord op de

vragen van meester of juf wel
wisten (en de breuken waren best
wel moeilijk!)
De moeders viel het zwaar om net
als de kinderen te moeten wach-
ten tot tien over tien voor het eer-
ste kopje koffie!
Er was veel belangstelling en ie-
dereen was het er roerend over
eens: Het was ontzettend leuk!

Inleveren advertenties en persberichten:
Om uw advertenties en persberichten met de nodige zorg te kunnen plaatsen,

zijn de uiterste inlevertijden:

• woensdagavond tot 19.00 uur

• donderdagochtend tot 9.00 uur en in overleg tot 11.00 uur.

P. V. Steeds Sneller Hengelo Gld.

Zo vlogen de duiven

Wedvlucht: Lommei 6 april 2002

Aantal duiven: 302, afstand 110 km

B. te Stroet
R. Koers
G. Kempers
G. Duitshof
W. Willemsen

1. 2.
3. 5.
4. 6.
7.
10.

9.

8.
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Ford Escort -1.6 16 V Q, rood, 02-1993, € 4.500,-

Honda CiviC - IA City, rood, 04-1999, € 10.250,-

Hyundai Excel - 7.5 GS, groen, 02-7998, € 7.450,-

NiSSan Micra - 7.2 March, zwart, 11-1992, € 3.275,-

Nissan Primera - 7.6 16\i, Sedan, blauw, 05-7996, € 7.995,

Nissan Primera - 7.6 LX, 4-drs, blauw, 09-7992, € 3.500,-

Opel Astra - 7.6, Station, groen, 10-1995, € 6.950,-

Opel Astra G - 1.7DTL, 3-drs, grijs, 03-1999 € 77.325,-

Autobedrijf
Melgers

Hoge Wesselink 2, 7221 CJ Steenderen
Tel. (0575) 45 19 74 - Fax (0575) 45 11 89

Opel Sintra - 2.2 CLS, /m-ve/gen, grijs, 09-7997, € 75.950,-

Renault TwingO - 7.2 Helios, blauw, 05-7999, € 8.750,-

Seat Toledo - 7.6 4-drs, blauw, 05-7996, € 7.250,-

Toyota Corolla - 7.6 76V CX/, 3-drs, rood 05-7996, € 6.950,-

Toyota Corolla - 7.6 XLi LB Comf., rood 70-7992, € 3.750,-

Toyota Starlet - 7.3 XLi, rood 6-7992, € 2.750,-

VW Golf IV - 7.4,16Vrood, 09-7998, € 77.950,-

Volvo 440 - 7.8 GLE, groen, 08-1994, € 4.550,-

ook verkoop van
nieuwe auto's

AUTOBEDRIJF

NIESINK
Dambroek 9, 7223 DT Baak
(industrieterrein Dambroek)

Tel. (0575) 44 20 89

Onderhoud en reparatie
Alle merken auto's

Ruitreparatie - APK-keuringsbedrijf
Nieuw: Airco Service

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

www.autobedrijfniesink.nl

Audi A 4 - 1 . 6 J Sedan
Fiat Punto -1.2 nieuw model
Fiat Punto - 55, 3-drs
Ford Focus- 1.6i ambiente
Mazda Premacy -1.8 Comfort
Mazda Fastbreak- 1.5i
Mercedes C220 - diesel
Nissan Micra-1.3 GX, 3-drs
Nissan Micra -1.0, 3-drs

1997

2000

1999

1999

1999

1999

1997

1999

1999

Nissan Primera -1.6 GX, Hatchback, 5-drs 1998

Nissan Almera -1.4, 3-deurs, pulsar pakket 1998

Opel Combo-1.7 D 1997

Opel Corsa-1.2 16V, 3-drs 1999

Opel Vectra-B -1.616V, Sedan 1997

Peugeot 106 Accent -1500 diesel, 3-deurs 1996

Peugeot 306 -1.4 i Plus, 5-deurs 1993

Renault Clio -1 .4 RN automaat, 3-deurs 1996

Renault Megane Scenic -1.9 DCI 2000
Seat Leon -1.9 TDi/ALH 5-deurs 2001

Toyota Avensis -1.6 Sedan Line Terra 2000

VW Golf I I I -1.4, 3-deurs 1992
VW Golf I I I -1.6, 3-deurs 1997
VW Golf III-1.9 TDi, 3-deurs 1995

VW Golf I I I -1 .9 SDi, 3-deurs 1996
VW Golf III Variant-1.8 1997
VW Golf IV-1.4 16V, 5-deurs 1998

VW Golf IV -1 .6 , 3-deurs 1998
VW Golf IV-1.9 TDi, 3-deurs 2000

VW Passat -1.6, 74 kw, Comfortline 1999

VW Passat -1.8 20V, Comfortline 1998
VW Passat-1.9 TDi 1998
VW Passat Variant-1.9 TDi 1998
VW Passat Variant - 20V, 92 kw 1999
VW Polo-1.6i, 3-deurs 1995

VW Polo - SDi 47 kw, 3-deurs 1999

AUTOBEDRIJF

D.Langwerden
OCCASIONS

Citroen Berlingo
1.9D, 3-drs, 2000, wit,
st.bekr. achterwissers

€7.500

Citroen Xsara
1.61, 3-drs, 1998, 132.000 km,

met. lak

€ 7.800

Mitsubishi
Space Star

1.31. 5-drs, 2000, 16.500 km,
met. lak, el. ram., st. bekr.,

trekh., GLXuitv.

€14.750

Opel Astra
1.41, 3-drs, 1996, 82.400 km,

open dak, trekh., st. bekr.,
c. vergr, h. verst, stoel

€ 6.800

Opel Corsa
3-drs, 1993, nieuw model

€3.100

Peugeot 106
1.1 i, 5-drs, 1998, 115.000km,

achterklep spoiler in kleur

€ 6.800

Peugeot 405
1.6, 4-drs, 1989,

134.000 km, beige

€800

Renault
Megane Coupe

1.61, 3-drs, 1998, 86.970 km,
rad./cd, el.ram., st.bekr,

get. ramen

€10.500

Suzuki Alto aut.
0.8, 5-drs, 1988,

57.000 km

€900

Toyota Corolla
1.3i 16V, 3-drs, 1994,
108.555 km, met. lak,

trekh. Im-velgen,
achterklepspoiler

€ 5.672

VW Polo Diesel
1.9sdi, 3-drs, 1998,

127.144 km, met lak st.bekr.

€ 7.940

Bovag-lid Bovag garantie

Bovag Klasse 1

A.P.K. keuringsbedrijf
Erkend inbouwbedrijf van SCM-TNO

goedgekeurde autobeveiligingssystemen.
Ruitreparaties zonder verlies van eigen risico.

Voor al uw reparaties en onderhoud.
Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond
Tel.(0575)441621

•fiutolrechijfi

G. SCHIPHORST
Hoegenstraat 3, 7021 LX Zelhem

Tel. (0314) 64 1700

OCCASIONS

Audi A4 l .6 groen metallic 1995

VW Vento TDi groen metallic l 995
Opel Astra G l .6 zilvergrijs l 998

Opel Astra D rood 1993
Mercedes C200D blauw l 995

Mazda Demio l .3 LX zwart 2001

Peugeot 405 - l .6 rood l 992
Suzuki Swift automaat l 988
Ford Escort l .6 rood metallic l 991

Verkoop alle merken auto's

Gebruikte auto's met
BOVAG Garantie?

Peugeot Expert • I.9TD, blauw, grijs kenteken, 2000

Ford Escort • I.8 D Clipper, groen met., 1993

Ford Fiesta • ui. rood, 1991

Renault Safrane • 2.2 VI, aut. c.v. airbags,

airco, blauw met., 1994

Opel Astra • I.6, 5-drs, Station Club, groen met., 1995

Opel Corsa • l.4i, 3-drs, Swing, rood, 1992

Renault 19 • 3-drs. wit, 1994

Seat Toledo • i.si Sport. rood. 1992

Subaru • Mini JamboSDX 5-drs, blauw met., 1992

VW VentO • l .9 Diesel, zwart met., 1994

VWPolo • l.3 CL, blauw, 1989

VW Golf • l .8 GL, groen met., 1995

VW Golf • l .9 SDi CL, paars met., 1995

Mercedes E220 • Diesel, Sedan, zwart. 1996

Daihatsu Charade • automaat, wit. I99I

Zeker weten!

AUTOXJKEMP
St. Janstraat 28, Keijenborg - Tel. (0575) 46 19 77

UJèlzogoed\
in êlle auto's
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OFFICIEEL PEUGEOT DEALER

OCCASIONS
106 3drs
106 3drs

106 3drs
106 3drs
106 3drs

205 3drs .4 Géneration
206 3drs
206 3drs
206 3drs
206 3drs

306 Sdrs
306 Sdrs
306 Sdrs

. 1 XN

.1 Accent

.1 Sport

.0 Accent

.6GTi I6V

.9XND

.4XS

.4XS

.4XT

.4XN

.4 XR Galerie

.4 XN Comfort

Imv. mlv. cd.
Imv. a.sp. mlv.

Imv. mlv. a.sp.

abs. Imv. a.sp.

cpv. el.r. trh.

cpv. st-b. el.r. l S'lmv
cpv. st.b. el.r.

cpv. el.r.

Imv

307 3drs 2.0 XSi HDi 80kw full optiom

406 4drs l .8 SR cpv. el.r

406 2drs 3.0V6 Coupé full optiom

overige merken

Nissan Sunny 1.4 I6V st.b. l S'lmv
Nissan Sunny l .4
Mazda 323, 1.3 HB GLX I6V

90.000 km 1996
61.000 km 1997
26.000 km 1999
50.000 km 1995
82.000 km 1997

60.000 km 1997

81.000 km 1998
42.000 km 1999
16.000 km 1999
25.000 km 1999

43.000 km 1993
85.000 km 1995
85.000 km 1995

1.600 km 2002

PEUGEOT 206 XS 1.6
Deze 206 3-deurs in de kleur "noir onyx" en heeft een tem-
peramentvolle l ,6 liter motor voor sportieve prestaties. De
sportieve uitstraling wordt gekenmerkt door sportbumpers,

het chromen uitlaatsierstuk, de sportantenne en de mistlam-
pen voor. In het interieur vindt u kuipstoelen en een olie-
niveau en olietemperatuurmeter alsmede een originele radio
van Peugeot met bediening aan het stuur.
Deze 'Peu' is van 2000, heeft een kilometerstand van slechts
38.000 km en brengt u voor EUR. 12.250 in 12,5 seconden
naar de 100 km/u. inclusief één|
jaar leeuwekeur garantie!

103.000 km 1995
67.000 km 1995
38.000 km 1994

vr i jdag 08.00 - 20.00 u. zaterdag 09.00 - 16.00 u.Openingstijden: maandag - donderdag

AUTOBEDRIJF RIDDERHOF BV
Molenenk2 7255 AX Hengelo Gld. Tel/0575-46 1947

J E V O E L T J E L E K K E R D E R I N E E N PEUGEOT.

Alllllllllililllllllllllllllll

Wij hebben voor u op

voorraad ± 80 occasions in

alle prijsklassen, waarvan

± 50 in onze showroom.

Een greep uit onze voorraad.

Audi 80 2.Oi, LPG, 1990

BMW 3161,1991

BMW 316i, 1989 i.z.g.st.

Citroen ZX 1.4,1993

Citroen XM 2.0i, i.z.g.st. 1993

Daihatsu Cuore 850 TR, 1992

Fiat Cinquecento 1.1 Sporting, zwart, 1995

Ford Escort Clipper, Station, 1995

Ford Escort 1.6 CLX, 1992

Ford Mondeo 1.8 CLX, Wagon, 1995, LPG

Hyundai Lantral. 6 GLS, 1996

Mazda 121 Bolhoed Cabrio-top, 1995

Mazda 323 Station 1.6IGLX, LPG, 1993

Mazda 323 Sedan 1.8,1992

Mazda 323 Sedan 1.5IGLX, 1996

Div. Mazda 323 F1.6i/1.8i, 1990 t/m 1994

Mazda 626 HB1.8 GLX, 1998

Mazda Demio GLX, Airco, 1999

Mazda MX3-V6,1992

Mazda MX 3-V6,40.000 km, i.z.g.st., 1998

Mazda MX 5,1990

Mazda Xedos 9,2.0I-V6,1994

Mitsubishi Pajero Long Body 2.8TDi, 7 pers.,

Mitsubishi Spacerunner 1.8, LPG, 1994

MBE200CDi, 1998

Opel AstraHB 1.6 Sport, G3,1997

Opel Astra HB, 3-drs, 1992

Peugeot 2051.1,1992

Peugeot 306,1996

Renault Clio, 1994

Renault Safrane2.2i RN, 1993

Subaru Legacy 1.8 DL 1992

Suzuki Vitara Cabrio, 1990

VW Polo 3-drs. 44 KW, zwart, 1995

2.700,-

6.350,-

1.850,-

2.750,-

3.395,-

2.500,-

4.400,-

4.500,-

3.150,-

4.100,-

4.950,-

6.350,-

3.350,-

2.700,-

6.350,-

vanaf 2.250,-

10.500,-

10.250,-

6.250,-

16.750,-

9.950,-

7.250,-

1996incl.btw 18.150,-

7.250,-

18.500,-

5.750,-

2.500,-

2.950,-

6.000,-

4.100,-

4.750,-

2.950,-

5.000,-

6.250,-

VW Golf l Cabrio, LPG, 1982

VW Golf III 2.0 GTi, 1992, zwart

VWCorradoG60,1989

Volvo 740, LPG, 1990

Volvo 850, T5 Stationcar, 1996

2.950,-

4.500,-

3.650,-

2.300,

13.950,

Diverse bedrijfswagens:
6x Ford Transit Bestel, ook dubbele cabine, Diesel, 1998 /1999

Hyundai H100 Diesel, dubbele cabine, 1997

KIA Besta, 1997

Mazda E2200 Diesel, verhoogd dak, 1994

Mazda E2200 Diesel, 1995

Mercedes Vito 108 Diesel Mini Camper, 1996

Mitsubishi, L300,1997

2x Nissan Vanette Diesel, 19% /1997

Opel Combo Diesel, 1996

3xVWCaddySDi, 1998/1999

VW Transporter, open laadbak, kipper, 1995

VWLT28TDi, dubbele cabine, 1997

Klassieker: Mazda RX-7, nw. model, 1986 3.250,-

Prijzen zijn in Euro's!
Verder hebben wij diverse goedkope inruilauto's voorzien

van een geldige of nieuwe APK.

Alfa 75 1.6i, 1990

Ford Escort Wagon, Van, Diesel, 1989

Mazda 323 Sedan 1.5,1989, i.z.g.st.

Nissan Micra 1.2,1990

Renault 21 GTS, 1990

VW Golf 111.8, LPG, 1990

VW Polo, 3-drs, 1991

Volvo 440,1990

1.500,-

1.250,-

1.800,-

1.350,-

1.350,-

2.250,-

1.750,-

1.500,-

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur - zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

FINANCIERING ZONDER AANBETALING! GARANTIE: ONDERHOUD - REPARATIE -APK KEURING

Van Geldere Auto's
Zutphen Emmerikseweg 75A Baak - (0575) 44 29 76. U vindt ons bedrijf a/d weg Zutphen-Doetinchem

Wnic
A U

Bannmkstraat 24 - 7255 KE Hengelo Gld

Telefoon (0575) 46 12 62. Fax (0575) 46 10 94

Opel Astra Station, 1.6 1998

Opel Astra, ƒ.6», 3-drs / 997

Daihatsu Charade, 1.3,3-drs 1999

Opel Astra Station, l.6i 1994

ford Fiesta, / 2,3-drs 1996

VWPolo, l A, 3-drs 1997

VW Golf Diesel, ƒ.9,5-drs / 996

Opel Astra Station, ƒ .6 / / 992

Opel Corso, ƒ .2 ƒ 6V, 5-drs 1999

VW Golf Variant, I.9TD, 1995

Peugeot 405, 1.6,4-drs 1994

VW Golf, l 8,5-drs 1998

Nissan Sunny, l A, 3-drs 1991

VW Polo, IA, sportvelgen 1997

Onderhoud en reparatie alle merken

Uitlijnen - APK-keuringsbedrijf

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's
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portnieuws

Autocross in de Keijenborg Groot feest bij Hartelman motoren

Gerard Branderhorst, kever klasse. In actie op het circuit 'de Kappenbulten'

Als de weergoden gunstig gezind
zijn, zullen er aan de Akkermans-
straat in de Keijenborg honderden
pk's veel stof doen opwaaien.
Op koninginnedag organiseert de
H.A.C.C. in samenwerking met de
S.A.O.N., onder auspiciën van de
KNAF, een autocrosswedstrijd
meetellend voor het kampioen-
schap Oost Mecha.Op de mooie
lange baan van de fam. Maalde-
rink zullen rond de honderd deel-
nemers strijden voor de bokalen.
Alle klassen zullen aan de start
verschijnen, van de plaatselijke
deelnemers tot aan de super-
kanonnen in de super klasse.
In de standaard klasse zal zeker
de plaatselijke held André Steege
zijn beste beentje voor zetten om
voor eigen publiek te laten zien
wat hij in zijn mars heeft met zijn
oranje gekleurde Golf.
Ook de kever klasse heeft een
plaatselijke favoriet: Gerard Bran-

derhorst. Hij doet er op dit mo-
ment nog alles aan om zijn ver-
laagde kever voor 30 april goed
aan de praat te krijgen.
De sprint 1600 kent meerdere
favorieten van de organiserende
vereniging H.A.C.C. Zo zijn daar
Herbert ter Maat, bestuurslid,
Andre Bouwmeester, Edwin Tol-
kamp, Henk Mennink en Bennie
Nijhof.
Ook de sprint 2000 kent een fa-
voriet binnen de H.A.C.C. en wel
Roei Brussen met een sterke Peu-
geot motor in zijn gele bolide.De
wedstrijden zullen van start gaan
om 12.00 uur, als starter en cou-
reur Bennie Nijhof voor de eerste
keer het startlicht op groen zet.

Voor de kleintjes onder het pu-
bliek is er een reusachtig spring-
kussen, zodat ook zij die minder
om de brullende pk's geven, ver-
tier vinden.

Schoolvoetbaltoernooi

Woensdagmiddag 24 april a.s.
worden er weer schoolvoetbal-
kampioenschappen gehouden op
de velden van PAX. Ook dit jaar
nemen weer alle scholen uit de
gemeente Hengelo deel aan dit
gebeuren.
In poule A gaat het jongensteam

verdedigen. Hetzelfde geldt voor
het team van Bekveld in de B-
poule en de meisjes van de Ber-
nardus in de meisjes-poule.
De aanvang van de wedstrijden is
om 13.30 uur. Alle supporters
worden dan ook van harte uitge-
nodigd deze middag hun favoriete

van de Pierson de wisselbeker team te komen aanmoedigen.

Damclub Hengelo Gld.

In de onderlinge competitie wer-
den de volgende partijen
speeld:

J. Heijink - E. Brummelman
H. Vos - G. Kreunen
E. Hoebink - H. Lansink
H.Zonnenberg -

H.Tekelenburg
H. Weijkamp - W Eijkelkamp
A. Gr.Kormelink - A. Hoebink
Y. Schotanus - B. Rossel
H. Dijkman - J. Wentink
B. Goorman - J. Schabbink
W. Sloetjes - H. Groeneveld

Stand groep A:
1. E. Hoebink 20-40

yer-

ge-

1-1
3-0
3-0

3-0
1-1
0-3
3-0
1-1
0-3
0-3

2. H. Vos
3. H. Luimes
4. J. Heijink
5. J. Vos

Stand groep B:
1. A. Hoebink
2. Y. Schotanus
3. H. Lansink
4. B. Harkink
5. W. Eijkelkamp

Stand groep C:
1. W. Sloetjes
2. B. Momberg
3. B. Rossel
4. B. Goorman
5. L. Koldenhof

19-37
16-35
21-35
16-29

19-34
20-34
21-30
23-30
18-24

23-35
22-28
21-27
23-26
20-24

Op tweede paasdag was het

weer groot feest bij Hartelman

motoren aan de Molenenk 3 in

Hengelo Gld.Ook dit jaar was

het een daverend succes, mede

door het geweldige weer en de

vele acties en attracties in en

om onze motorzaak.

Onder andere de presentatie van
het www.hartelman.goulooze.nl
raceteam, runs op fuchtestbank,
vele nieuwtjes op kledinggebied
en voor de allerkleinste was er
een supergroot luchtkussen in
de vorm van een formule l auto,
schminken en een paashaas in
actie.

Bij aankoop van een nieuwe of ge-
bruikte motor, kon je 2 VIP- kaar-
ten winnen voor de wegraces in
Hengelo Gld. op 28 april a.s.
Deze VIP-kaartjes werden gewon-
nen door de familie Reukers uit
Lichtenvoorde. Zij kunnen de
races in Hengelo vanaf een Al lo-
catie 'De Molenbocht' bekijken en
genieten van een warm en koud
buffet in de Hamove VIP-tent.
Ook werd er bij aankoop van een
bepaald bedrag aan motorkleding
2 vrijkaarten aangeboden door
het raceteam www. hart elman.-
goulooze.nl.
Deze kaartjes zijn gewonnen door
Jeroen Helming uit Silvolde. Hij
kan de hele dag genieten van het
wegrace team in actie, onder het
genot van een hapje en een
drankje.

Wij wensen alle winnaars en
racefans een hele prettige race-
dag toe en wij hopen dat Torleif
Hartelman hieraan zeker zijn
steentje bij zal bijdragen.

De vipkaarten zijn gewonnen door de familie Reukers uit Lichtenvoorde

De vrijkaarten gt Jeroen Helming uit Silvolde

Biljartvereniging de Eikeboom

Van links naar rechts: Jos Menting, Rene Hermans, Andre Kuipers, Rene Mullink en Theo Ankersmit.

Het eerste team van biljartvereni-
ging de Eikeboom is poulewin-
naar geworden in de klasse C4 -
poule 2. Na in de eerste helft on-
geslagen riant aan kop te hebben
gestaan, begon de spanning in de
tweede helft toch wel toe te
nemen. Tegenstanders waren er

op gebrand om van de koplopers
te winnen.
Hierdoor werd het aan het eind
nog zeer spannend. Biljartvereni-
ging 't Centrum was met een
goede reeks bezig en kwam hier-
door erg dichtbij.
Toch wist de Eikeboom in de laat-

ste wedstrijd tegen de Veldhoek
het hoofd koel te houden, waar-
door het kampioenschap kon wor-
den gevierd.
Dit kampioenschap is een leuk
begin van het 50-jarig jubileum
van biljartvereniging de Eike-
boom.

g) pagina



Verkeersexamens
Politieteam Zelhem

Wie dinsdagmorgen 16 april door
het dorp van Hengelo Gld. fietste,
zal met enige verbazing geconsta-
teerd hebben, dat er iedere keer
een jongen of meisje van groep
acht van een van de basisscholen
door het dorp fietste. Moesten
deze kinderen niet naar school?

Wat verder opviel was, dat ze al-
lemaal zo goed uitkeken, achter-
om keken bij het afslaan en netjes
hun hand uitstaken. Die kinderen
van Hengelo zijn toch maar goed
opgevoed in het verkeer!

Ja, dat is ook zo. Dinsdagmorgen
werden nl. de praktijkexamens
voor het verkeer gehouden, waar-
aan 116 kinderen meededen.

Voordat ze op de fiets stapten
werd deze gecontroleerd, kregen
de kinderen een nummer aange-
reikt en met dat nummer begon-
nen ze hun fietstocht door het
dorp, waar enige controleurs van
3VO ongemerkt hun verrichtingen
gadesloegen. De deelnemers ver-
trokken een voor een bij de die-
renartsenpraktijk onder het toe-

ziend oog van Bernard Koers, ver-
tegenwoordiger van de politie en
Kitty Brink, lid van 3VO.

Donderdag 18 april werden de
schriftelijke examens afgenomen,
waarna over ± een week de ver-
keersdiploma's op de betreffende
scholen zullen worden uitgereikt.
Het doel van deze examens is na-
tuurlijk, dat de kinderen, wan-
neer ze naar het voortgezet on-
derwijs moeten fietsen, de hen
geleerde regels ook toepassen.

Christelijke muziekvereniging 'Crescendo'

Het zit de christelijke muziekver-
eniging 'Crescendo' in meerdere
opzichten mee; zowel in aantal
leden als in muzikaliteit.
Het ledenaantal bestaat voor vijf-
tig procent uit leden onder de
twintig jaar. Veelbelovend voor de
toekomst.

Tijdens de voorjaarspresentatie in
sporthal 'de Kamp' lieten beide
onderdelen van 'Crescendo', zowel
de harmonie als de malletband,
zich van een heel goede kant
horen. De akoestiek werd enigs-

zins verstoord door de renovatie
van de sporthal, het deed echter
geen afbreuk aan de kwaliteit
van de muziek. Voor dit concert
was sportschool Aerofitt uitge-
nodigd om medewerking te ver-
lenen.
Drie damesgroepen verzorgden
een optreden op ritmische mu-
ziek. De malletband heeft door
presentatie van de lyra's, klok-
kenspel, xylofoon en marimba een
sterke invulling gegeven aan het
slagwerkgedeelte. Het hele or-
kest slaagde erin door de haar

verworven technische vaardig-
heid en klankkleur, gekoppeld aan
de passende opvatting van de
dirigent, een gevoel van bewo-
genheid bij de toehoorder neer te
leggen.

Aan het einde van de uitvoering
werden vijf leden gehuldigd:
Angelique Vriezekolk, saxofoon,
twaalfeneenhalf jaar lid, Jeanet
Hebbink, klarinet, Jeanet Vos,
basklarinet, Annie Ruiterkamp,
saxofoon en Ada Lubbers, mallet-
band allen vijfentwintig jaar lid.

Dauwtrappen ?!
Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei 2002, 'Fiets de Boer op'

Georganiseerd door de Werkgroep
Agrarische Vrouwen uit Hummelo
& Keppel, Steenderen en Does-
burg.

De ca. 30 km lange fietstocht gaat
dit jaar van start bij de fam. Hid-
dink, boerderij/srv camping 'De
Bult', met een ontbijtbuffet, dan
gaat de tocht via Steenderen rich-
ting Bronkhorst, Hengelo weer
terug naar Toldijk.
Onderweg kunnen de deelnemers
bekijken onder andere een melk-
veehouderijbedrijf, brandweerga-
rage met brandweerdemonstratie

en een educatief natuurmuseum.
Een vast punt op de route is altijd
de gezellige stand waar men even
kan pauzeren en genieten van
koffie, thee en fris.
Kortom een prachtige tocht voor
jong en oud die u niet mag mis-
sen.

Startpunt

Fam. Hiddink, Hoogstraat 46 te
Toldijk.
Bij het startpunt is op de dag zelf
de routebeschrijving verkrijgbaar.
Deelname inclusief ontbijtbuffet

kost € 5,-, kinderen onder bege-
leiding gratis.
Men kan starten tussen 7.00 en
10.00 uur. De bedrijven zijn tot
14.00 uur open.
Bij het startpunt is voldoende
parkeergelegenheid aanwezig.

Informatie

Voor meer informatie over de
tocht:
Marijke Beuwer
- tel. (0575)441032;
Hennie Harenberg
- tel.(0314)381431.

(Hengdo Gld., Hummelo & Keppel en Zelhem)

P ., L l T l E
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 be-

zocht 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

Woensdag 10 april t/m maandag 15 april

Woensdag 10 april

- Een 7-jarig meisje uit Hoog
Keppel kwam 's middags tij-
dens het spelen onder een auto
op de Monumentenweg in Hoog
Keppel. Het meisje rende tus-
sen geparkeerde auto's plotse-
ling de rijbaan op. Op dat mo-
ment kon een naderende auto-
mobilist, een 40-jarige inwoon-
ster uit Doesburg, een aanrij-
ding niet meer voorkomen.
Door het personeel van de am-
bulancedienst is het meisje ter
plaatse onderzocht en bleken
de verwondingen mee te val-
len. Het meisje kon weer met
haar ouders mee naar huis.

Donderdag 11 april

- 's Middags vond op de kruising
Berkenlaan met de Aalten-
seweg een verkeersongeval
plaats, waarbij een 78-jarige
vrouw uit Aalten gewond raak-
te. De bestuurster, een vrouw
uit Aalten, reed met haar voer-
tuig over de Aaltenseweg, ko-
mende uit de richting van Hen-
gelo Gld. Doordat zij op de
kruising met de Berkenlaan
geen voorrang verleende aan
een van rechts komende perso-
nenauto, ontstond een aanrij-
ding. De bestuurster werd met
verwondingen naar het zieken-
huis gebracht.
De andere automobiliste, een
31-jarige inwoonster uit Hen-
gelo Gld., bleef verder onge-
deerd.

Zaterdag 13 april

- 's Avonds is de brandweer in
Zelhem enkele uren bezig ge-
weest met het reinigen van het
wegdek. Er lag olie op het weg-

dek, dat afkomstig was van
een defect landbouwvoertuig.
Het spoor was een aantal kilo-
meters lang en liep van de Jaal-
tinkweg, de Varsseveldeweg,
de Schooltinkweg tot aan de
Wisselinkweg.

Zondag 14 april

- De brandweer moest 's avonds
uitrukken voor een schoor-
steenbrand bij een woning aan
de Zomerweg in Drempt. De
brandweer had de brand - ver-
oorzaakt door een kraaiennest
in de schoorsteen - snel onder
controle.

Maandag 15 april

- Op de rotonde in Hummelo
kwamen 's middags twee per-
sonenauto's met elkaar in bot-
sing. Een automobilist, een 31-
jarige man uit Arnhem, die
over de Zelhemseweg reed, ver-
leende geen voorrang aan de
personenauto die op de rotonde
reed. Beide bestuurders bleven
hierbij ongedeerd; wel ontstond
er schade aan de voertuigen.

- 's Avonds raakte een automo-
bilist op de Zelhemseweg in
Hummelo van de rijbaan door-
dat zij remde voor oversteken-
de fazanten. Bij deze manoeu-
vre raakte ze met haar voer-
tuig in een slip, waarbij zij
van de weg raakte, vervolgens
dwars door een heg reed en op
de kop in een tuin tot stilstand
kwam. De bestuurster, een 46-
jarige vrouw uit Keijenborg en
de twee passagiers hadden
geen letsel. Het voertuig liep
hierbij zoveel schade op dat
deze total loss is verklaard.

Saskia Visscher

Jongerenkoor Rejoice Keijenborg
zoekt enthousiaste dirigent(e) en organist(e)

Wij zijn een Jongerenkoor met ±
35 leden tussen 12 en ± 40 jaar.
Één keer per maand verzorgen
we een viering in de kerk en vier
keer per jaar een themaviering,
te weten Pasen, begin kermis-
weekend, Kerstmis en Oudejaars-
viering.
Daarnaast treden we ook op in de
regio bij diverse gelegenheden.
In 2000 hebben we voor de twee-
de keer 'Jesus Christ Superstar'

uitgevoerd. Ook hebben we twee
keer deelgenomen aan het jonge-
renkorenfestival in Rijsbergen.
Onze repertoirekeuze is zeer
breed van liturgisch tot moderne
popmuziek. Onze repetities zijn
op de woensdagavond van 19.30
tot 20.45 uur.
Wilt u meer informatie belt u dan
even met Anniek Hermans (0575)
464395 of met Wilma Giesen
(0314)641668.

pagina (9



Grand café

Koninginnedag

Lekker eten is bij ons héél gewoon!
Onze keuken is geopend tot 19.30 uur.

Live: Haze Rockband
aanvang 21.00 uur

entree € 5,- • www.haze.best.cd

Spalstraat 44 - 7255 AD Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 37 78 - www.deegelantier.nl

TAXI BERT LAMMERS
HUMMELOSEWEG 2O

HENGELO GLD.

BERT LAMMERS

Tel. (0575) 46 30 05

KWEKERIJ v

DE WITTE BRINK
KEIJENBORGSEWEG 2 - ZELHEM - TEL (0314) 64 16 47

volop zomerbloeiers

Waardebon I

Winterharde Lavendel

per stuk €1,25

6 voor € 5,OO
(geldig van 22 t/m 27 april)

Buxus voor haag per stuk € 0,50
100 voor €45,-

En verder een uitgebreid assortiment
bomen, struiken en vaste planten

KAARTEN VOORVERKOOP
De internationale

Hamove wcgraccs 2002
worden dit jaar gehouden

op 27 en 28 april.

VW-Hengelo Gld. heeft toegangsbewijzen
voor zondag 28 april.

Prijs volwassenen: € 14.00 - korting € l .50

VW-prijs€ 12.50

Prijs kinderen 12-16 jaar € 4.00 - korting € l .50

WV-prijs € 2.50
J

Voor de
jongste jeugd

Tijdens de races van Hamove op zondag 28 april zijn in het

rennerskwartier voor de jongste jeugd aanwezig:

groot springkusscn - 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!!!

bar discotheek

'De Zwaan'
Trendsetter

Bruin café

Grieks-Romeins terras

Flitsende discotheek

Grill-resto 'Smikkel-corner'

nci

"T" •• € -i "7 9Tapperij de Zwaan

presenteert op
maandag 29 april

de Henge/ose formatie

'De Grofschbusters'
met de doedelzakspeler

Roymon de Lange

Aanvang 21.00 uur

Op Koninginnedag is onze discotheek

vanaf 20.30 uur geopend.



Van de Wereldwinkel

Europese Wereldwinkeldag op 27 april

Wereldwinkels doen oproep

namens de koffieboer

De wereldmarktprijs voor koffie
ligt op een absoluut dieptepunt.
Met de huidige wereldwijde kof-
fiecrisis hebben de koffieboeren
het moeilijker dan ooit. Zij krijgen
op dit moment vaak niet eens de
kostprijs voor hun koffie. Op Eu-
ropese Wereldwinkeldag willen
we dat heel nadrukkelijk onder
de aandacht brengen. En laten
weten dat de Wereldwinkel een
aantrekkelijk alternatief heeft:
kwalitatief hoogwaardige Fair
Trade koffie waarvoor een recht-
vaardige prijs is betaald die
rechtstreeks terechtkomt bij de
koffieboer. Met onze koffie krij-
gen koffieboeren waar ze recht op
hebben: een rechtvaardige prijs
en uitzicht op een beter bestaan.

Inmiddels hebben de Nederlandse
Wereldwinkels en Fair Trade, de
importeur van onze koffie beslo-
ten 2002 in de winkels tot Fair

Trade koffiejaar uit te roepen.

Tot en met 30 december loopt er
een koffiespaaractie: met de bon-
nen op de koffiepakken kan ge-
spaard worden voor een gratis
pak koffie of andere geschenken.
Op zaterdag 27 april (Europese
Wereldwinkeldag) kunnen in en
voor de winkel de verschillende
koffiesoorten weer eens geproefd
en vergeleken worden, er zijn ge-
schenkpakketjes met koffie sa-
mengesteld en de koffielikorette
is vanaf die dag tot eind mei 'in
de aanbieding'.

Voorafgaand daaraan wordt op
donderdag 25 april op bijzondere

5 mei Concert muziekvereniging

Nieuw-Leven Steenderen

Na het geweldige succes van

het 5 mei concert van vorig jaar

is de muziekvereniging al weer

druk bezig met het concert van

dit jaar. Het zal minder groot

van opzet zijn als in het jubi-

leumjaar 2001, toen had bari-

ton Ernst Daniel Smid een groot

aandeel aan de avond, maar

zeker muzikaal gezien zal het

dit jaar er niet voor onder doen.

Deze avond zal het harmonieor-
kest diverse swingende nummers
ten gehore brengen, maar ook het
serieus werk zal niet geschuwd
worden. Een harmonieorkest op
volle sterkte is dan een lust voor
je oren en ogen.

De malletband zal deze avond
stukken uitvoeren uit de musical
'Grease' en uit de film 'Titanic';
verder spelen zij het gevoelige

lied 'My heart will go on'. Ook an-
dere serieuze werken zullen zij
niet uit de weg gaan, maar ook
enkele swingende nummers staan
bij de malletband op het program-
ma.

Het harmonieorkest en de mallet-
band zullen ook een nummer ge-
zamenlijk uitvoeren en wel het
muziekstuk dat de leden van de
vereniging tijdens de receptie ter
gelegenheid van het 25-jarig be-
staan aangeboden hebben aan de
vereniging, het stuk 'Cuba Libre'.

Zoals u hebt kunnen lezen, zal er
een zeer gevarieerd concert ge-
geven worden die u zeker niet
mag missen. Daarom hopen wij u
te mogen begroeten op zondag
5 mei, aanvang 20.00 uur in de
sporthal 'Het Hooge Wessel' in
Steenderen.

(advertenties)

wijze aandacht gevraagd voor de
situatie van de koffieboeren: in de
wandelgangen van de Tweede
Kamer zal een speciaal koffielied
klinken.

Een koor brengt de gezongen har-
tenkreet van de boeren over aan
politici. Namens de landelijke Ver-
eniging van Wereldwinkels, Stich-
ting Max Havelaar, de Fair Trade
Organisatie en de Novib zal de
heer Durwael (directeur van de
Fair Trade Organisatie) een peti-
tie overhandigen aan politici uit
de Tweede Kamer en aan me-
vrouw Herfkens (demissionair) mi-
nister van Ontwikkelingssamen-
werking.
In deze petitie vragen de organi-
saties de politiek al het mogelijke
te doen om de situatie van de kof-
fieboeren te verbeteren.

'Eindelijk thuis1

Het bijbelse verhaal van de 'Ver-
loren zoon' is alom bekend. Door
de eeuwen heen is het op ver-
schillende manieren uitgelegd, ge-
tekend en geschilderd.
Ook Rembrandt heeft de terug-
keer van de verloren zoon naar
zijn vader op een prachtige wijze
geschilderd.
Priester Henri Nouwen heeft over
zijn ervaringen met het verhaal
en het schilderij een prachtig en
boeiend boek geschreven, onder
de titel 'Eindelijk thuis'.
In het kader van de door de pa-
rochie en Nederlands Hervormde
gemeente georganiseerde avon-
den voor Vorming en Toerusting
wil dominee A.B. Elbert met dit
boek als gids u op een nieuwe en
frisse manier inleiden in het oude
verhaal.
Deze avond wordt gehouden op
25 april in 'Ons Huis' aan de
Bleekstraat en begint om 20.00
uur.

Baviaan Banaan Vlaai

Schilpad Kersen Vlaai

Oranje Vlaai

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

HENGELO-KEUENBORG

Vraag aan de huisarts:

Wat is hooikoorts en hoe wordt het veroorzaakt?

Hooikoorts

De afgelopen weken is het fraai
lenteweer geweest en dat was
goed te merken in onze spreekka-
mer. Er werden weer veel patiën-
ten gezien met klachten van jeu-
kende en tranende ogen, niezen,
neusverstopping, loopneus en
soms ook een piepende ademha-
ling: kortom hooikoorts.

Wat is hooikoorts en hoe wordt
het veroorzaakt? Hooikoorts is
een allergische reactie van het
slijmvlies van de neus, de ogen en
soms van de lagere luchtwegen.
Oorzaak van hooikoorts zijn pol-
len, stuifmeel van grassen, hees-
ters of bomen. Dit zijn erg kleine
deeltjes die daardoor lang in de
lucht kunnen blijven zweven. Ze
worden dan ook door ons inge-
ademd. In de neus worden ze
door de trilharen en de slijmlaag
van de binnenkant van de neus
weggevangen. Dat is goed, de
neus is ook bedoeld als een soort
filter. Bij iemand die niet aller-
gisch is zal het hierbij blijven,
maar niet bij de hooikoorts pa-
tiënt. Bij deze komt er een reactie
op gang die uiteindelijk tot klach-
ten leidt.

De pollen in de neus bij de hooi-
koorts patiënt maken dat er aller-
lei cellen worden gemobiliseerd
die de pollen komen opruimen,
want deze worden als lichaams-
vreemd herkend. Deze afweercel-
len maken stoffen vrij die een in-
werking hebben op de kleine
bloedvaatjes in de neus of de
ogen: de vaten verwijden, laten
meer vocht door, kortom zwellen
op. Dit wordt ervaren als neus-
verstopping en neusloop. Ook
worden stoffen afgescheiden die
het neusslijmvlies prikkelen,
waardoor een neusreactie ont-
staat: functioneel, want je komt
van het stuifmeel af. Bij patiënten
die geen hooikoorts hebben,
speelt zich ook een dergelijke re-
actie af, maar zonder dat dit tot
klachten leidt. Bij de hooikoorts
patiënt is de reactie veel heftiger,
en wordt niet door het lichaam in
de hand gehouden. In principe is

hooikoorts, net als elke allergie,
een in wezen normale, maar veel
te heftige en ongeremde reactie
van het lichaam op lichaams-
vreemde stoffen.

De diagnose wordt gesteld op het
verhaal van de patiënt, eventueel
aangevuld met bloedonderzoek.
Hierbij kan dan ook achterhaald
worden warvoor iemand aller-
gisch is.

Hooikoorts kan op verschillende
wijze behandeld worden. Als al-
leen de neus of de ogen aange-
daan zijn, kan met neus- of oog-
druppels een behoorlijke klachten
vermindering krijgen. Dit zijn
geen neusdruppels als xylometa-
zoline en dergelijke, want het ge-
bruik hiervan is slecht voor het
slijmvlies van de neus en moet be-
perkt blijven tot maximaal een
week. Zijn ogen en neus, en soms
ook de longen betrokken bij de al-
lergie, dan kunnen tabletten ge-
slikt worden. Deze stoffen, antihi-
staminica genoemd, remmen de
allergische reactie. Een aantal
producten is vrij verkrijgbaar bij
apotheek of drogist, de moderne-
re zijn alleen op doktersrecept
verkrijgbaar.
Tenslotte bestaan er desensibili-
satiekuren. Hierbij wordt het li-
chaam van de hooikoorts patiënt
gewend aan de stof waarvoor hij
allergisch is. In zeer kleine en
langzaam oplopende dosering
wordt getracht het lichaam van
de overmatige reactie af te hel-
pen. De stof wordt toegediend
middels onderhuidse injecties
door de huisarts. Je zit er wel drie
jaar aan vast, met aanvankelijk
wekelijks en later maandelijkse
injecties. De resultaten zijn niet
zeer goed: ongeveer 70% merkt
na drie jaar verlichting of ver-
dwijnen van de klachten. Helaas
kan ook niet iedereen met desen-
sibilisatiekuren behandeld wor-
den. Als je allergisch bent voor
graspollen en berkenpollen, kun
je niet voor beide desensibilise-
ren. Ook komt het vaak voor dat
er ook allergie voor huisstof be-
staat naast hooikoorts. Ook dan
is desensibilisatie onmogelijk.

B.A.M. EIJKELKAMP, J. KONING EN N.J.C. EYCK

Vraag aan de huisarts
U kunt uw algemene vragen voor de medische rubriek,

verzorgd door de huisartsen uit Hengelo Gld. en
Keijenborg, schriftelijk of per e-mail indienen bij:

Drukkerij Uiterweerd, Regelinkstraat 16,
7255 CC Hengelo Gld.

Tel. (0575) 463818 - Fax (0575) 465088
E-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl
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Kuipers
Bloemen

Groente en Fruit
Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

Mooie Elstar,

3 kilo €3.OO

2 Grote Kroppen Sla

€1.25

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461424

Aanbiedingen van de week

Oranje-schnitzels 4 stuks € 6,-

Oranje-burgers
5 halen - 4 betalen

Koninginnedagpaté 100 gram €

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 13 01

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19 - Tel. (0575) 46 13 58

Weekaanbieding

Hamkaascroissants van€0,95voor € 0,70

CroiSSantS van €0,6S voor € 0,45

Kaasbollen van €0,40 voor € 0,30

Kwarfcbolletjes van € o.so voor 4? 0,4O

Paar den-f Pony

en Warenmarkt

MEI-MARKT
Woensdag 24 april te Hengelo Gld.

Hengstenshow van
diverse paardenrassen.

Aanvoerpremie:
€ 5,- per aangevoerde dekhengst.

Aanvoerpremie markt:
4 marktloten per paafd/pony

Sirius Systems Service
Reparatie van alle merken elektrische

apparatuur zoals TV's, Video's en Audio's.

In- en verkoop van nieuwe en

gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud

van satellietsystemen.

5palstraat19,7255AA Hengelo Gld.

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

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

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

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

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

maaltijd niet missen.

Dat fcan met 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

V.O.F. Uilcnesterstraat lOa, 7256 KD Keijenborg

tel. ( 0 5 7 5 ) 4 6 3 0 3 0 / 4 6 2 5 4 8

® fax (0575) 46 25 48 - www.sueters.nl

ledere avond open tot 1 9.00 uur

'De Plattelcmdswinkel' • Altijd voordeel!
Kwaliteitsklompen, klompschoenen, laarzen, werkschoenen,

werkkleding, vrijetijdskleding, regenkleding, souvenirs

Actie: werkkleding, /toep, vfaeh, MT etc.

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

DE A DEKSE

NST

Telefoon (0575) 46 1064

Heeft u een huis
ouder dan 15 jaar?

Profiteer dan nu
van een BTW-tarief

van slechts 6%
in plaats van 19%!

VLOK.

VOOR ÜW ZEKERHEID AANGESLOTEN BIJ:

zaterdag 27 april

Europese Wereldwinkeldag

De Koffieboer
verdient beter!

in en voor de winkel
kofïïeproeven en -vergelijken

kofïïecadeautjes
kofïïerecepten

de koffiespaaractie
koffielikorette

van € 7,49 voor € 5,99

Wereldwinkel
Spalstraat 16

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 10 54

de gehele week:

Rauwkost: Jimp slank salade
250 gram € 1,75

dinsdag - woensdag - donderdag:

Krop Sla + 1 Komkommer
samen € 0,98

Handperen Anjou
2,5 kiio € 2,98
Worteltjes
geschrapt 500 gram €0,75

vrijdag - zaterdag:

Hollandse Bloemkool
per stuk

Mango
per stuk

Zoete Blauw Druiven

€ 1,49

€ 0,89

€ 2,75

Herbalife

over ge wichtsbe heersing,
vitaliteit en energie

Kom kijken, luisteren en proeven.

maandag 29 april - maandag 6 mei
aanvang 20.00 uur

bel nr. (0575) 46 13 42 's avonds na 18.00 uur

b.g.g. (0575)461622

Trek in Lamsvlees?

Nu te koop:
Halve of Hele lammeren

Van eigen schapenhouderij

Diepvriesklaar ± 10/20 kg

Ook geschikt voor
straks op de barbecue

Inl. Jan en Gerrie Gosselink
Tel. (0575)44 1 4 1 1
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