
75e laargang weeknr. 19 - dinsdag 7 mei 2002 Oplage: 6100

advertentie

Alberf Hei/n team

in cfe wo/fcen

RECLAME
UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

telefoon (0575) 4638 18, fax (0575) 465088

e-mail: drukkenjuiterweerdfa)planet.nl

Verschijnt in:

Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

4-5

Themopagina's

Moederdag

Inlevertijden i.v.m. Hemelvaart

In verbond mef hemelvaartsdag z//n de inleverf i/den

voor 'de Ree/ome' van week 20 a/svo/gf;

Dinsdag 7 mei tof 19.00 uur

Woensdag 8 mei fof 10.00 uur

Koninginnedag 2002 Hengelo Gld.

Een prachtige optocht trok op Ko-
niginnedag door Hengelo. Dit jaar
was weer met veel enthousiasme
versierd en geknutseld aan wa-

gens, fietsen en skelters.

Bij het gemeentehuis werd het
Nationale volkslied en niet te ver-
geten het Hengelose volkslied ge-
zongen, waarna de ballonnen de
lucht ingingen. Daarna waren de
kinderspelen en de kindervrij-

markt op het terrein aan de Lelie-
straat.

Ondanks het kille weer was het
een gezellige drukte.'s Middags
trokken het touwtrektoernooi en

de demonstratie van de modelhe-
licopters veel publiek.
Het is ieder jaar weer, dankzij de
organisatie van het Oranjecomité
en de vrijwilligers, een dag om
niet te vergeten.

De uitslagen:

Grote wagens:
1. Kabouter Plop
1. Scouting
2. Dunsborg Potter Express

3. De Leer
Kleine wagens :
1. De Vooruitgang 'Imkers'
2. Inzameling gras vierde veld
3. Gebroeders Lubbers 'Metsel-

wagen'
Individueel:
1. Joëlle - Hoepelfiets
2. Simon - Oranje skelter

3. Mariska - Heks
Groepen :
1. Oranjegroep 4 versierde fietsen

2. K2
Touwtrekken:

1. de Krachtpatsers van de Piers-
on 12 punten (na beslissing)

2. Achteruut 12 punten
3. de Red Buil Hunters 9 punten

DOGZ en Kotte

Mett'n live op

Hemelsvaartdag

in Hengelo Gld.

Op Hemelvaartdag 9 mei a.s. or-
ganiseert schutterij 'EMM' i.s.m.
de horeca in het kader 'Hengelo

dat staat als een paal' live mu-
ziek op het podium bij de kerk.
Vanaf 18.00 uur zullen de bands
'Kotte Mett'n' en 'Dogz' optre-
dens verzorgen, dit spektakel zal
tot ca. 23.00 uur duren.
U bent natuurlijk van harte wel-
kom, en de entree is gratis.
Op deze wijze willen wij onze bij-
drage leveren aan de 'Jongeren
Werkgroep Roemenië' voor hun
initiatief van de 72 uurs activiteit
De feestbands zullen voor een
breed publiek toegankelijk zijn.
Dus tot ziens op 9 mei a.s. op het
podium bij de kerk aan de spal-
straat te Hengelo Gld.
Namens de commissies en het be-
stuur van schutterij 'EMM'.

Fietstocht langs de herken

Op Hemelvaartsdag 9 mei organi-
seren de parochies van Olburgen,
Steenderen, Baak, Vierakker,

Hengelo en Keijenborg een fiets-
tocht langs de zes verschillende
katholieke kerken in de gemeen-
ten Steenderen, Hengelo, Zelhem
en gedeeltelijk Vorden.

Met behulp van een route wordt u
de weg gewezen naar de kerken

die de hele dag open zijn tot

16.00 uur. De totale fietsafstand
bedraagt 40 kilometer, maar u
kunt altijd onderweg een eigen
route kiezen als het u te lang is.

Vanaf 10.30 uur kunt u bij een
van de zes kerken in de bovenge-
noemde plaatsen beginnen. De
kosten zijn 2,50 -euro voor het

routeboekje, waarbij u naast de
route ook interessante informatie
krijgt over de verschillende ker-
ken.

(advertentie)

Reparatie van alle merken

wasautomaten, koelkasten en diepvriezers

Tel.(0575)461806

Mobiel: 06-535 533 04

Zonnestraat 1 3, Hengelo Gld.

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

(advertentie)

Stem 15 mei op het CDA lijst 3

Voor de andere aanpak
De gemeenteraadsverkiezingen hebben winst

opgeleverd voor het CDA plaatselijk. Nu Landelijk!

Kandidaat voor de Tweede Kamer

Lijst 3 - A/r. 33

Henk Jan Ormel
Zijn motto is:

Respect voor mens en dier

Wij ondersteunen de kandidatuur van onze

plaatsgenoot en regionale kandidaat

Breng uw voorkeurstem op hem uit.

Een voorkeurstem gaat nooit verloren en

komt in ieder geval het CDA ten goede!

CDA Hengelo - Keijenborg



KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

- KERKDIENSTEN
Remigiuskerk

- Donderdag 9 mei, 10.00 uur,

ds. C. Ferrari, Hemelvaart in de Bleijke

Verzorgingscentrum 'de Bleijke'

- Donderdag 9 mei, 10.00 uur,

ds. C. Ferrari, Hemelvaart

Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.

- Geen dienst.

R.K. Kerk Hengelo Gld.

- Woensdag 8 mei, 19.00 uur,

Vooravondmis Hemelvaart

- Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag

Geen viering.

- Zaterdag 11 mei, 19.00 uur, Eucharistieviering

- Zondag 12 mei, 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 Poste/:

- Dinsdagsmorgens om 10.00 uur

Eucharistieviering - vrijdagavond om

19.00 uur een Eucharistieviering

NPG gebouw, Zelhem:

- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

m 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 huisartsenpost 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,

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) 32 91 60

Gemeente Steenderen en Vorden:
- mevr. Haggeman-Withaar, tel. (0575) 442772

Sensire Hengelo
(Voorn. Zorgroep en Hameland van Nispenhof)

- Thuiszorg

Informatie via tel. (0314) 357711

- 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 19.00-19.30 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.

m 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

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 Usselstreek)
- 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) 34 12 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)

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) 441942

- 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) 72 5083

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.

Streekzlekenhuis Het Spittaal

- Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 592592.

Bezoektijden dagelijks van 15.00-15.45 en

18.45-19.30 uur.

Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de

hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en

17.45 -19.00 uur.

Hartbewaking en intensive care dagelijks

11.00-11.30 en 18.45-19.30 uur.

Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en

18.45-19.30 uur.

PAAZ-afdeling woensdag 14.30-16.30 uur

zaterdag en zondag 13.00-16.30 en
18.00-20.00 uur.

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

Bezoektijden dagelijks: 11.00-11.30 uur

voor partners en leden van het gezin.

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

dagen ook 15.00-16.00 uur.

Kinderafdeling 15.00-16.00 en 18.30-19.30 uur

PAAZ-afdeling 18.30-19.30,

op woensdag, zaterdag, zondag en

feestdagen ook 14.00-15.30 uur.

De afdeling neonatologie/zieke zuigelingen

heeft een aangepaste bezoekregeling.

Te Koop,

Gevraagd,

Aangeboden,

en andere

'kleintjes'

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

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.

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Op zaterdagavond 11 mei a.s. is het hele

Oh ALBERT HEIJN TEAM
in de wolken!

De senioren Wansink nemen afscheid en Heico

neemt het roer over. Daarom trakteren ze de vaste

medewerkers op een ballonvaart, een hapje en een

drankje.

Ruim 40 personen gaan in 8 ballonnen tegelijk de

lucht in. Een spectaculair gezicht! Komt u ook even

kijken? Uiteraard kunnen we u niet meenemen maar

als u komt kijken, maak dan een foto voor de

Fotowedstrijd!
Voor de mooiste inzendingen
wachten 4 prachtige prijzen

Hoofdprijs Levensmiddelen pakket t.w.v. € 100,-

Eerste prijs Gall & Gall pakket t.w.v. € 50,-

Tweede prijs Vleespakket t.w.v. € 25,-

Derde prijs Mooie bos bloemen t.w.v. € 10,-

We verwachten tientallen foto's,

waaruit een deskundige jury

de mooiste uit zal zoeken.

'Het AH-team in de wolken!
Locatie: Banninkstraat (bij Enzerink)

Tijd van Take Off': 18.30 uur

Foto inleveren vóór donderdag 23 mei

(slechte weersomstandigheden voorbehouden)

Albert Heijn Hengelo blijft vaste
keus of verrassend alternatief!

'Molenhoek' - Raadhuisstraat 36

tel. (0575) 46 1205 - fax (0575) 4646 12



Eindelijk...

Miriam Besseling

&

Pettrik Kafoe

gaan 17 mei 2002 om 11.00 uur in het gemeentehuis

van Ruurlo trouwen. Dit huwelijk zal om 12.00 uur in

de R.K. kerk te Ruurlo worden ingezegend.

Er is gelegenheid tot feliciteren

tussen 15.30 en 17.00 uur in de Orangerie,

Vordenseweg 2b te Ruurlo.

Ons adres blijft Oranjehof 20, 7255 EB Hengelo Gld.

Regionale CDA-kandidaten presenteren zich.

CDA verkiezingskaravaan op markt Hengelo

Op 10 en 11 mei a.s. trekt de CDA-verkiezingskaravaan door Gel-

derland. Op vrijdag 10 mei zal tussen vier en vijf uur 's middags de

markt in Hengelo worden aangedaan. De regionale kandidaten Cle-

mence Ross - van Dorp en Henk Jan Ormel uit Hengelo zullen zich

dan presenteren. Van alle partijen is het CDA de partij met de mees-

te regionale aandacht.

Evenals bij de gemeenteraadsver-

kiezingen is er een stand op de

vrijdagmarkt geregeld. Er is aller-

lei informatiemateriaal aanwezig

en er zullen CZM-bestuurs- en

fractieleden aanwezig zijn. Tus-

sen 16.00 uur en 17.00 uur zal de

CZM-karavaan, die twee dagen

door Gelderland rijdt, de markt in

Hengelo aandoen. Bij de stand zal

een 'speakerscorner' worden ge-

maakt, zodat de regionale kandi-

daten Clemence Ross en Henk Jan

Ormel hun verhaal kwijt kunnen.

Het CDA besteedt vrijwel als

enige partij veel aandacht aan de

regio en heeft dan ook een sterke

spreiding van kandidaten over de

diverse regio.

Hengeloër Henk Jan Ormel, vee-

arts in dit gebied, wil ook volks-

vertegenwoordiger worden vanuit

de Achterhoek en de belangen van

deze streek in den Haag beharti-

gen. Zijn motto is: respect voor

mens en dier. Het CDA afdeling

Hengelo-Keijenborg ondersteunt

zijn kandidatuur van harte. De

eerdere gemeenteraadsverkiezin-

gen zijn, zoals bekend, heel goed

voor het CDA verlopen. Met de

plaatselijke kandidaat heeft het

CDA een tweede ijzer in het vuur.

Bij het inkopen doen op de markt

van vrijdag 10 mei kunt u dus

tussen vier en vijf uur bij de CDA-

stand o.a. Henk Jan Ormel ont-

moeten.

Op 16 mei hopen wij met onze kinderen en kleinkinderen

ons 50-jarig huwelijk te vieren.

Hierbij wordt u uitgenodigd op onze receptie

van 14.30 tot 1 7.00 uur in het 'Witte Paard'te Zelhem

Bertus en Derkje

Wentink-Eenink

Lageweg 8a

7021 JL Zelhem

Excursie op zondag 26 mei 2002 Kerk en Radio

Voorde vele blijken van belangstelling en medeleven
die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn
lieve man, vaderen opa

Theet Beunk

zeggen wij u hartelijk dank.

Annie Beunk-Lamers,
kinderen en kleinkinderen.

Bijzondere brillen
bij Groot Kormelink Brillen en Contactlenzen

Groot Kormelink besteedt de ko-

mende weken extra aandacht aan

bijzondere brillen.

Steeds meer mensen denken aan

een speciale computerbril. Deze bril

bevat glazen die optimaal rekening

houden met de specifieke eigen-

schappen van het werken achter

een beeldscherm. Men ziet niet al-

leen haarscherp wat er op het

scherm staat, ook als hij of zij even

opkijkt, blijft het beeld tot op een

flinke afstand scherp. Zo wordt

'computeren' minder vermoeiend en

levert het minder hoofdpijn op.

Naast de computerbril zijn er nog

meer bijzondere brillen te bewonde-

ren, zoals de muziekbrü, de sport-

bril, de zwembril. Ook de reservebril

vinden velen een verstandige aan-

koop en wordt opgeborgen in auto,

caravan of boot, met als argument:

'Je zult maar in het weekend of tij-

dens vakantie je bril verhezen..."

Groot Kormelink is één van de on-

geveer 100 Register Vakbekwaam

Opticiens (RVO) in Nederland. De

RVO opticiens onderscheiden zich

door een sterk accent op deskun-

digheid en persoonlijk advies. Met

de aandacht die nu aan de bijzon-

dere brillen wordt besteed, willen

de RVO opticiens de consument

weer eens extra duidelijk maken

dat ze ook de laatste ontwikkelin-

gen op hun vakgebied goed bijhou-

den. Het thema 'bijzondere brillen'

wordt aan de consument gecommu-

niceerd door middel van onder

meer het kleurige periodiek Béter-

Zicht. Uiteraard staat ook de web-

site van Groot Kormelink te berei-

ken via www.beterzicht.nl. deels in

het teken van de bijzondere brillen.

Groot Kormelink Brillen

en Contactlenzen

Spalstraat 27, Hengelo Gld.

(0575)461771

Marshall Museum te Zwijndrecht

Kon. Marechaussee Museum te Buren Gld.

Het bestuur van de stichting Ach-

terhoeks Museum 1940-1945 uit

Hengelo Gld. heeft het genoegen

u uit te kunnen nodigen voor

deelname aan onze excursie.

We hebben dit jaar weer twee bij-

zondere reisdoelen uitgezocht.

We vertrekken 's morgens om

8.30 uur op het parkeerterrein

naast het Museum hoek Raad-

huisstraat/Kerkstraat in het cen-

trum van Hengelo Gld.

Als eerste gaan we naar het

Marshall Museum in Zwijndrecht
waar een unieke verzameling

Amerikaanse militaire voertuigen

uit de Tweede Wereldoorlog opge-

steld staat in een historische am-

biance.

Het is onwaarschijnlijk indruk-

wekkend en alles verkeert in een

fantastisch gerestaureerde staat.

Jeeps, Dodge's, GMC's een lan-

dingsvaartuig en zelfs diverse

tanks zijn er van dichtbij te zien.

Een echte aanrader.

Rond het middaguur rijden we

naar Buren Gld. waar we een

uitgebreide Gelderse koffietafel

gaan gebruiken.

Om 14.00 uur worden we in het

17e eeuwse voormalige weeshuis

te Buren verwacht en daar zullen

we in twee groepen een rondlei-

ding krijgen door het Museum der

Koninklijke Marechaussee. In het

museum krijgt u inzicht in de

geschiedenis van dit wapen, het

voormalig Korps Politietroepen en

de voormalige Rijks- en Gemeen-

tepolitie. Veelal weergegeven in

mooie diorama's en er zijn vele

voorwerpen, schilderijen, unifor-

men, wapens en voertuigen te

zien.
Na de rondleiding kunnen de lief-

hebbers nog even rondkijken of

door het pittoreske Buren wande-

len en vandaar zullen we om ca.

16.00 uur weer naar Hengelo

Gld. rijden om daar rond 17.30

uur te arriveren. Belangstellen-

den kunnen voor € 35,- per per-

soon meereizen en dat is inclusief

busreis, lunch, entree voor de

musea en rondleiding.

Om verzekerd te zijn van een

plekje eerst bellen met Jean Kreu-

nen, (0575) 463942. Deelname

op volgorde van binnenkomst,

maximaal 48 personen.

Openluchtspel in Baak
Dit jaar zal het voor de vijfde

keer zijn dat Stichting Open-

luchtspel Baak een voorstelling

zal gaan geven en wel met het

verhaal 'Baoks Donkere Jaorn'.

Het geheel speelt zich af tijdens

de oorlogsjaren en dan wel speci-

fiek wat er zich rondom Baak

heeft afgespeeld.

Het belooft een prachtig en spec-

taculair openluchtspel te worden

met veel speciale effecten, de no-

dige voertuigen en originele

radio-opnames.

Al maandenlang zijn de spelers

aan het repeteren en zijn decor-

bouwers en alle andere vrijwilli-

gers druk bezig, om het straks

aan jong en oud te kunnen laten

zien.

Evenals voorgaande jaren zal het

geheel zich afspelen rondom

Huize Baak en wel op de volgen-

de datums: vrijdag 7 en zaterdag

8 juni en vrijdag 14 en zaterdag

15 juni, aanvang 20.30 uur.

U kunt kaarten in de voorverkoop

kopen op de volgende adressen:

de Rabobanken in Hengelo,

Steenderen en Vorden, slagerij

Driever en Hetty's winkel van

Sinkel, beide in Baak.

Voor meer informatie kunt u

terecht bij ons secretariaat tele-

foon (0575) 441363 of (0575)

441910.

Aan het interkerkelijke program-

ma 'de Muzikale Ontmoeting', bij

'Radio Ideaal', zullen de komende

weken weer verschillende studio-

gasten hun medewerking verle-

nen.

Op maandag 13 mei is dat pastor

Nijrolder uit Baak, die in een

vraaggesprek verslag zal doen

over zijn drie maanden durende

verlofperiode, waarin hij veel ker-

ken en kloosters bezocht heeft om

een indruk te krijgen over de kerk

van de toekomst.

Op 20 mei, tweede pinksterdag,

zal ds. Van Dorp uit Zelhem een
overdenking verzorgen.

Maandag 27 mei is er een vraag-

gesprek te beluisteren van com-

missielid Anton Westerveld met

ds. J.A. van Sloten, werkzaam in

het verpleeghuis 'Den Ooiman' te

Doetinchem.

Het programma 'de Muzikale Ont-

moeting' wordt iedere maandag-

avond tussen 19.00 en 20.00 uur

uitgezonden via 'Radio Ideaal'.

Na elke uitzending kunnen er van

20.00 tot 20.30 uur muzikale ver-

zoekjes aangevraagd worden via

tel.(0314)624002.

Slaatjesactie
Crescendo
De Chr. muziekvereniging Cres-

cendo uit Hengelo Gld. houdt op

zaterdag 11 mei een slaatjesactie.

In samenwerking met 'partycen-

trum Langeler' zullen de slaatjes

worden gemaakt en vervolgens

door de leden en supporters huis

aan huis worden aangeboden.

Grote salades kunnen uitsluitend

op vrijdagavond 10 mei tussen

18.00 en 20.00 uur worden be-

steld op tel. (0575)461701.

Als u verzekerd wilt zijn van een

slaatje, kunt u deze ook afhalen

aan de achterzijde van 'Langeler'

(ingang Veemarktstraat).

Crescendo hoopt op een geslaag-

de actie, (zie ook advertentie)
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Zondag 12 mei 'Moederdag' • Verwen je moeder deze dag!

PHILIPS PORTABLE

RADIO CASSETTE CD-SPELER

l Design model • Dynamic Bass Boost

l 30 Voorkeurzenders • Digitale tuner

l Programmeerbare CD-speler

l Geschikt voor net- en batterij voed ing

l Type AZ1140 • Adviesprijs € 156.-

Winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 12 80

Moederdag

Verwen 'Moeder' eens £oed!

moederda^boeket € 7«~

roos in f les €

Vele terras en kuipplanten!

Bij besteding vanaf € 10.

kunt u kans maken op een

moederdagboeket t.w.v. € 15

Bloemsierkunst

'Jolanda'
Kejjenbor£ M. (0575) 46 29 77

de zomercollectie
van Sandwich

is binnen

Een speciale muziekbril,
computerbril, sportbril, zwembril

of reservebril op uw eigen sterkte?
Bij ons al vanaf

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

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

Geschenkenhuis

BEUSEKER
Landlustweg 2 Steenderen

Tel. (0575) 45 11 98

de nieuwe collectie
babykleertjes

* is compleet

Moederdag
Zet moeder

eens per jaar
extra in het zonnetje

met een mooi cadeau.

Voor een leuke prijs
vind je altijd iets bij

Fa. Jansen-Smid
Bleekstraat 1, Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 13 60.

PURE LUXE & STIJL IN EDELMETAAL

Uitgevoerd in goud, goud met briljant of zilver.

Kom vrijblijvend kijken en ervaar zelf het raffinement van Finish.

J U W E L I E R - O P T I C I E N

Spalstraat 15, Hengelo Gld. - Telefoon (0575) 46 13 74

KWEKERIJ

DE WITTE BRINK

KEIJENBORGSEWEG 2 - ZELHEM - TEL. (0314) 64 16 47

volop zomerbloeiers

'aardebon!

Bemeste kwekerspotgrond
florabella

3 halen = 2 betalen^

L. _ — _ _
(geldig van 6 t/m 11 mei)

Moederdagtip!

Grote gemengde hangpotten

'Hanging Baskets '025 cm
per stuk € 9,50

nu 2 voor € 12.50
(geldig van 6 t/m 11 mei)

1

Geraniums (v.a.) 5 voor € 5, -

Perkgoed (diverse soorten)

24 stuks per doos /J0f d O OS € 4,95

En verder een uitgebreid assortiment
bomen, struiken en vaste planten

Zondag 12 mei 'Moederdag' - Geef je moeder een leuk cadeau!
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Zondag 12 mei 'Moederdag' - Geef je moeder een leuk cadeau!

zondag 12 mei

Moederdag

voor moeders
(en natuurlijk ook voor

schoon- en grootmoeders)

die graag thee en koffie drinken, of wijn,
bier, kofïïelikorette of sinaasappelsap

van brieven- en kaartenschrijven houden

sieraden op hun verlanglijstje hebben staan

blij zijn met 'hebbedingen'

je altijd en overal een plezier mee doet

Wereldwinkel
Spalstraat 16

moeder v zij die een of meer kinderen heeft; ~ de vrouw de moeder als

huisvrouw; bij moeders pappot blijven niet graag van huis gaan

moederbinding v abnormaal sterke verbondenheid met de moeder

moederdag m dag waarop men aan de moeder

des huizes bloemen geeft, de 2
e
 zondag in mei

moederen (moederde, h. gemoederd) als een moeder optreden; over iemand

~ hem verzorgen en leiden als een moeder

moederliefde v liefde van de moeder voor de kinderen; ook wel: liefde van

de kinderen voor de moeder

lleo
Hengelo Gld. - Raadhuisstraat 8 - Tel. (0575) 46 14 73

Dat idee van een nieuwe fiets is zo gek nog niet.

Zeker niet als 't zo'n lekker lichtlopende Gazelle is.

Gazelle maakt fietsen leuker!

Rijwielen, Bromfietsen

Kieftendorp 11.7255 MG

Gazelle fietsen rijden opVredestein banden.

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

Moederdag Bloemendag
Grote Sortering - Gemengde Boeketten

Bloeiende Planten - Groene Planten
Bloemstukjes

Moederdag!
• Tuinverlichting

• Tuinpompen

• Tuingereedschap

• Droogmolens

• Brievenbussen

• Scharen/Messen

• Huishoudtrappen

Kom gewoon eens kijken!

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

Tuinset 'Hartman'

Sandstone

nu met

25% korting

OP = OP

Bij 4 standstoelkussens

kussentas gratis
(m.u.v. aanbiedingen)

GOOSSENS
A T O M l C A

TUINMEUBELEN • RIOOL-

EN HOGE DRUKBUIZEN •

LAND- TUIN- BOUW- EN

VIJVERFOLIES • WERKKLEDING

Ligbed + kussens

10% korting

Bij aankoop van

houten deckchair

kussen gratis

Ook diverse

cadeau-artikelen

verkrijgbaar

Steenderenseweg 11, Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 21 39 • Telefax (0575) 46 22 05 • e-mail: info@goossensatomica.nl

Zondag 12 mei 'Moederdag' - Verwen je moeder deze dag!
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Cyrootood
tfoninginrich l / "</

RAADHUISSTRAAT 11-13 HENCHIO GLD. TEL 0575 - 46 H 69

De Sfeermakers voor een landelijke woonstij

Zaterdag 11 mei
CHR. MUZIEKVERENIGING

c-
HENGELO GLD.

IcRESCENDO

organiseert in samenwerking met

partycentrum 'Langeler' een

Slaatjes-actie
vanaf 's morgens 9.00 uur worden

de heerlijkste slaatjes aangeboden

voor € 3,- per stuk.

Ook worden er grote salades a € 15,- gemaakt.

Deze dienen telefonisch besteld te worden op

vrijdagavond 10 mei tussen 18.00 en 20.00 uur bij

C. Zweverink, tel. (0575) 46 17 O l.

Tot slot bestaat er ook de mogelijkheid om de slaatjes op

zaterdag 1 1 mei af te halen bij partycentrum 'Langeler',

(aan de achterzijde van het gebouw ingang Veemarktstraat),

zodat U verzekerd bent van een heerlijk slaatje.

Koop een slaatje en U steunt Crescendo.

Moederdag tuinplantdag
geef moeder tuinplanten ...

Diverse soorten geraniums
Fuchsia 's: hang en staand

Perkplanten: salvia's, begonia's, afrikaantjes, etc.

Diverse soorten laagblijvende bomen zoals:
bloeiende Males, Euonymus, Seringen

Magnolia struiken en bomen
Dakplatanen, leilindes
Bolbomen: catalpa, acacia, prunus

Rhododendrons: diverse soorten

Wordt de keuze te moeilijk,

geef dan een cadeaubon van ons bedrijf

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedritf

HALFMAN „.„.
Rondweg 2a, Hengelo Gld. • Tel. (0575) 461424

Eddie de Gier
^^^^ffiEMJHHHBHHHHHHHPHr

D'n Draejer Velswijk

Hemelvaartsdag 9 mei a.&.
in de gezelligste kroeg van de Velswijk

Een spetterend optreden van de ïïenqelose formatie

'J et la g'
Zaal open 2.O.OO uur.

Dont miss \t, be thereü!

Eddie de Gier d'n Draejer Velswijk: (0314) 6414 50 of 06-53362230

Verkeersexamens in Hengelo Gld.

Aan de dit jaar gehouden ver-

keersexamens, georganiseerd

door 3VO, hebben 116 leerligen

van de hoogste groepen van de

basisscholen in Hengelo Gld.

deelgenomen. Bij het praktische

gedeelte waren er twee kinde-

ren ziek.

Jammer genoeg konden deze

kinderen geen herkansing krij-

gen, gezien de praktische onuit-

voerbaarheid.

Ook waren er bij het praktische

gedeelte een zevental kinderen,

die met een fiets met gebreken

aan het examen wilden deelne-

men. Veelal ontbrak er een (goed

werkende) bel of was er geen

goed werkende reflector. 3VO be-

treurt het, dat er nog steeds ou-

ders en kinderen zijn, die de nood-

zaak niet zien van een goede fiets

bij het examen en dus ook niet in

het verkeer. 'Zien en gezien wor-

den, horen en gehoord worden' is

in het hedendaagse verkeer bui-

tengewoon belangrijk en 3VO ha-

mert er dan ook op, dat in het

huidige verkeer een zo kwetsbare

groep als de fietsers zich duidelijk

manifesteert, zich aan de regels

houdt, zich laat zien en laat

horen.

Bij het praktische gedeelte van

het examen werden een 28-tal

'fouten' geconstateerd., hiervan

het merendeel: geen richting aan-

geven. Daarnaast waren de fou-

ten: geen voorrang verlenen (lx),

bocht te klein/nauw nemen (4x)

en niet omkijken bij verandering

van richting (3x).

Bij het theoretische gedeelte

waren er in eerste instantie twee

kinderen, die gezakt waren. Bij

een herkansing bleek hun score

alsnog voldoende. Zodoende zijn

alle deelnemers voor het examen

geslaagd en kregen hun diploma

uitgereikt. Tevens ontvingen de

deelnemers het 'Doeboek-verkeer'

en kregen ze een button met de

tekst 'Ik ben goed op weg'. Te-

vens werd in de klas het examen

besproken, in de hoop, dat de kin-

deren iets hebben geleerd van de

door hen gemaakte fouten.

Want één ding is zeker: volgend

jaar gaan ze allemaal op de fiets

naar scholen buiten Hengelo Gld.

en zullen zich dan goed aan de re-

gels moeten houden. 3VO hoopt,

dat mede dankzij haar inspannin-

gen het aantal ongelukken zich

zal beperken en het liefst nog: he-

lemaal geen narigheid onderweg.

Eerste Pinksterdag

19 mei 2002

Z.A.M.C.
toerrit
De Zelhemse Auto en Motor Club

(Z.A.M.C.) organiseert evenals

voorgaande jaren op Eerste Pink-

sterdag 19 mei haar jaarlijkse

K.N.M.V.-Z.A.M.C. toertocht voor

motoren.

De inschrijving is dit keer bij het

clubgebouw van de ZAMC aan de

Korenweg 4 te Zelhem en is ge-

opend vanaf 9 tot 12 uur.

De tocht voert door het Rijk van

Nijmegen en door het Reichswald

in Duitsland en is totaal 250 km.

Komt allen Eerste Pinksterdag

naar Zelhem en 'toer mee met de

Z.A.M.C.' De aanvoerroutes naar

het ZAMC clubgebouw zijn aan-

gegeven met borden.

Info: telefoon (0314) 38 10 16.
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Geslaagde ONK wegraces Varssel-Ring

Start van de 250cc met op de eerste rij Henk van de Lagemaat (1), Rob Filart (7) en Patrick Lakerveld (43).

tekst: Jan Boer/MOTO 73 - Op de penningmeester van de Hamove na,

was iedereen na afloop van de ONK-wegraces op de Varssel-Ring te-

vreden. De rest van de bestuursleden, omdat de races goed waren ver-

lopen. De coureurs, omdat ze eindelijk aan het nieuwe seizoen konden

beginnen. De toeschouwers, omdat ze getuige waren geweest van

prachtige wedstrijden. Voor de plaatselijke bezoekers was de fraaie

tweede plaats van Torleif Hartelman het hoogtepunt van de dag.

Omdat het TT-circuit van Assen de

afgelopen maanden werd ver-

bouwd, kon de opening van het Ne-

derlandse wegrace-seizoen niet in

Assen plaatsvinden. Daarom vorm-

den de races van de Hamove op de

Varssel-Ring van afgelopen week-

end de opening van het seizoen

2002. Tijdens de deels natte trai-

ningen op zaterdag werden twee

rijders door valpartijen uitgescha-

keld voor zondag. De warm-up

trainingen op zondagmorgen wer-

den op een natte baan verreden.

Daarna bleef het tijdens de eerste

vier races droog. Net voor aanvang

van de voorlaatste race begon het

te regenen, zodat de beide laatste

races op een natte baan werden

verreden.

De openingsrace, die van de Super-

mono's werd een mooi resultaat

voor de Hamove. Clublid Hans

Smees (Harreveld) won namelijk.

Smees leidde van het begin tot het

eind en had op de finish een voor-

sprong van tien seconden op Evert

van de Beek (Ede).

De 125cc werd een duel tussen

twee ervaren dertigers en een jong

talent. De 17-jarige Raymond

Schouten uit Almkerk (een zoon

van Mar Schouten die jaren gele-

den successen boekte op de Vars-

selring) maakte het Wilhelm van

Leeuwen (Keerde) en Harold de

Haan (Hattem) bijzonder moeilijk.

De Haan leidde bij de eerste door-

komst, maar daarna voerde steeds

Van Leeuwen het veld aan. Halver-

wege de wedstrijd wist Schouten

voor De Haan te komen. De Haan

bleef aanvallen, maar slaagde er

niet in de tweede plaats terug te

pakken. Naast de beker van de Ha-

move kreeg Van Leeuwen ook nog

de MOTO 73 Trofee.

De Superstock was de klasse met

de grootste deelname. In deze

klasse moesten na de training

meerdere rijders afvallen, omdat

het aantal starters nu eenmaal

niet onbeperkt is. Henry Minnen

(Harskamp) had lange tijd de beste

papieren op de zege in handen. In

de slotfase bezweek hij echter

onder de druk van Arno Slabbe-

koorn ('s-Heer Abtskerke) en Ri-

chard Fluttert (Hengelo/Ov). Flut-

tert greep uiteindelijk de zege, zijn

eerste overwinning in een Neder-

landse wegrace.

Hartelman tweede

Na de pauze, waarin de leden van

Slick '96 (een onderafdeling van

de Hamove) lieten zien hoe er met

minimotoren wordt geracet, was

het de beurt aan de Supersport.

Naar deze klasse werd met extra

belangstelling uitgekeken, want

drie clubleden stonden aan de

start: plaatsgenoot Torleif Hartel-

man, Mile Pajic (Terborg) en debu-

tant Rob Wagenvoort (Halle).

Barry Veneman uit Dalfsen (vorig

jaar reed hij nog 500cc-GP's) nam

direct het initiatief, met in zijn

kielzog Hartelman.

Veneman won met een verschil

van slechts 0,12 seconde voor Har-

telman en werd beloond met de

Goma Bokaal. Op de finish zat

Pajic slechts anderhalve seconde

achter de derde plaats. Wagen-

voort reed een goede wedstrijd en

werd negentiende.

Nederlands kampioen Henk van de

Lagemaat (Everdingen) nam met-

een na de start de leiding in han-

den. Hij werd verrassend gevolgd

door Patrick Lakerveld (Wijk en

Aalburg), die vorig jaar Neder-

lands kampioen 125cc werd en nu

debuteerde in de 250cc. Tot aan de

finish moest Van de Lagemaat

goed geconcentreerd blijven om

Lakerveld achter zich te houden.

Van de Lagemaat werd beloond

met de Gelderlander Trofee.

Hans Smees leek derde te kunnen

worden, maar een aanval op Jan

Blok (Leusden) moest hij op de

natte baan bekopen met een schui-

vertje. Blok werd derde op meer

dan een minuut achter Van de La-

gemaat. Hamove-lid Jarno Boes-

veld (Drempt) werd na een matige

start nog vierde.

De zijspannen kenden slechts

twaalf deelnemers, maar zorgden

desondanks voor een fantastische

wedstrijd.

Dat kwam doordat Martien en

Tonnie van Gils (Sprang-Capelle)

in de eerste ronde even naast de

baan raakten en van de eerste

plaats terugvielen naar de achtste

plaats. De Van Gilsen kwamen ij-

zersterk terug en op de finish

zaten ze slechts luttele meters

achter Wim Verweijmeren (Geer-

truidenberg) en Bernold van Scha-

gen (Breda).

De teams van de Piersonschool

waren succesvol tijdens de Hen-

gelose schoolvoetbalkampioen-

schappen. Op woensdag 24 april

streden maar liefst zeventien

ploegen op het Pax-veld om de

hoogste eer. Het voorjaarszonne-

tje zorgde er voor dat de wedstrij-

den onder ideale weersomstandig-

heden werden afgewerkt.

Bij de jongens ging het A-team van

de Piersonschool met de grootste

beker aan de haal. Zij bleven drie

wedstrijden ongeslagen.

Bij de jongens B was het erg

spannend. Zowel Bekveld als De

Leer B behaalde 10 punten, maar

aangezien Bekveld één doelpunt

meer had gescoord, werd die

ploeg eerste.

Bij de meisjes bleef het A-team

van de Piersonschool ongeslagen,

evenals de meisjes van De Leer B

in de andere poule. In de finale

won Pierson met 2-0.

Aan het einde van de middag

reikte de jeugdvoorzitter van

Pax, Wim Tesselaar samen met

Timo ten Kate, de aanvoerder

van het eerste elftal van Pax, de

prijzen uit. Bernadette Ruesink,

die voor de laatste maal betrok-

ken was bij de organisatie van

het schoolvoetbal, kreeg een T)os

bloemen voor bewezen diensten

overhandigd.

Een smetje op het toernooi was

het feit dat de twee meisjes-

teams, die als laatste waren

geëindigd, geen beker kregen.

Dat kwam omdat de organisatie

geen rekening had gehouden met

de deelname van twee meisjes-

teams van De Leer. Zodoende

moest een dag voor het toernooi

het schema halsoverkop omgezet

worden.

Verder klaagden veel meisjes

over het feit dat de bekers voor

de jongens nog steeds groter zijn

dan die van de meisjes. Een

klacht waar de organisatie lering

uit kan trekken.

De eindstanden van de Hengelose

schoolvoetbalkampioenschappen

waren als volgt:

Jongens A:

1. Pierson 9 punten

2. Rozengaardsweide 6 punten

3. Bernardus 3 punten

4. De Leer 4 punten

Jongens B:

1. Bekveld 10 punten

(doelsaldo +11)

2. De Leer 10 punten

(doelsaldo +10)

3. Pierson B 3 punten

(doelsaldo -6)

4. Varssel

(doelsaldo -7)

5. Rozengaardsweide 3 punten

(doesaldo -8)

Meisjes:

1. Pierson A 12 punten

2. De Leer B 9 punten

3. Bernardus A 6 punten

4. Bernardus B 4 punten

5. Rozengaardsweide B 2 punten

6. Pierson B l punt

(doelsaldo -2)

7. Rozengaardsweide A l punt

(doelsaldo -5)

8. De Leer A l punt

(doelsaldo -8)
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Entreekaarten a € 12 zijn te verkrijgen bij:

Café De Bierkaai • CaféHerfkens

te Baak
Den k er om vol is vol!

Hub'n Bub'n:
Top amusement • Stimmung-Humor-Show • Prima Solisten •

24 instrumenten • Radio- en TV optredens in binnen en buitenland

Afwisselend muziekprogramma • Voor elk wat wils

Muzikale specialiteiten en vele highlights • Veelzijdig

Non-stop LIVE programma en effectvolle belichting!

Vrijdag 31 mei vanaf 20.00 uur in de feesttent

op hef kermisterrein te Baak.

Aanbiedingen van de week

Rib- of Haaskarbonade

500 gram €3,49

Gehaktschnitzels 4 stuks € 3,50

Bacon lOOgram € 1,35

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 13 01

V.O.F. Kiompenfabriak^ Uilenesterstraat l Oa, 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 19.00 uur

'De Plattelandswinkel' - Altijd voordeel!

Kwaliteitsklompen, klompschoenen, laarzen, werkschoenen,

werkkleding, vrijetijdskleding, regenkleding, souvenirs

Actie: schoenklompen, pu muil v.a. € 9.-

Uwpei-sbericht/en) voor 'deReclame'

kunt u ook e-mailen naaf

nriue Systems Service

Reparatie van alle merken elektrische
apparatuur zoals TV'ö, Video's en Audio's.

In- en verkoop van nieuwe en

gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud

van satellietsystemen.

Spalstraat19,7255AA Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 21 20 • Mob. 06-53734373

Fax.(0575)46 20 15•E-mail:sirius@dd5.nl

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

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

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

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

Honda CRX1.616V, zwart, 1990

Hyundai Lantra 1.6 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 F 1.61/1.8i, 1990 t/m 1994

Mazda 626 HB1.8 GLX, 1998

Mazda Demio G LX, 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

Opel AstraHB 1.6 Sport, G3,1997

Opel Astra HB, 3-drs, 1992

Peugeot 205 1.1,1992

Peugeot 306,1996

Renault Safrane2.2i RN, 1993

Suzuki Vitara Cabrio, 1990

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

VW Polo 1.6,1996

VW Golf l Cabrio, LPG, 1982

2.700,-

6.350,-

3.395,-

2.500,-

4.400,-

4.500,-

3.150,-

4.100,-

2.750,-

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,-

5.750,-

2.500,-

2.950,-

6.000,-

4.750,-

5.000,-

6.250,-

6.500,-

2.950,-

VW Golf 2.0 GTi, 1993 4.950,-

VWCorradoG60,1989 3.650,-

Volvo 240, Polar Stationwagon LPG i.z.g.st., 1992 6.250,-

Volvo 740, LPG, 1990 2.300,-

Volvo 850, T5 Stationcar, 19% 13.950, -

Diverse bedrijfswagens:

6x Ford Transit Bestel, 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, 19%

Mitsubishi, L300,1997

2x Nissan Vanette Diesel, 19% /1997

Opel Combo Diesel, 19%

2xVWCaddySDi, 1998/1999

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 Ui, 1990

Ford Escort Wagon, Van, Diesel, 1989

Ford Escort RS Turbo, zwart, 1990

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

Nissan Micra 1.2,1990

Renault 21 GTS* 990

VW Golf I11.8, LPG, 1990

VW Polo, 3-drs, 1991

Volvo 440,1990

1.500,-

1.250,-

1.850,-

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

Kuipers

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

Speciaalzaak

in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 W 54

de gehele week:

Rauwkost: Broccoli salade

250 gram €

dinsdag - woensdag:

Goudreinet

3 kilo

Jonagold

3 kilo

Sla

2 krop

vrijdag - zaterdag:

Perssinaasappels

20 voor

Bloemkool

per stuk

€

€

€

€

€

1,75

2,50

2,98

0,98

3,20

1,49

TECELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- 1
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Herbalife!
wilt u uw gewicht gaan beheersen

en wilt u toch uw normale warme

maaltijd niet missen.

Dat ban met de producten van

HERBALIFE

Bel voor informatie:

Bianca

te Veldhuis-Grcven

tel. (0575) 46 48 82

7 komkommer +

7 krop sla € O

1 Galiameloen

€1.49

Grand café

Hemelvaartsdag:

All night rock and roll with:

The Hurricanes
aanvang 21.00 uur

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

www.deegelantier


