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Engels voor

volwassenen

in café Wolbrink

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

5-6

Puzzelpagina's

jaarlijkse fietstocht

Keioosers

Dijenborghs Hof

open tijdens

Pinksteren

Mededeling
In verband met de aanslag en het overlijden van de heer Fortuyn

zal, na het besluit van de landelijke politieke partijen om de cam-

pagnes te stoppen, ook het artikel over mijn kandidatuur voor het

CDA komen te vervallen.

Henk Jan Ormel

Triathlon Hengelo Gld. één van de weinigen

Was er eens een Gelders Triath-
lon Circuit in het oostelijk deel
van Gelderland met negen (9)
deelnemende organisaties, nu
zijn Doetinchem, Didam en Hen-
gelo Gld. nog over gebleven.
Hengelo dat zich mag verheu-
gen op een vast aantal deelne-
mers, die allen vol lof over de
organisatie en het parcours zijn.
Ook dit jaar stromen de aanmel-
dingen voor deelname weer bin-
nen en de organsatie doet er
alles aan om er weer een ge-
slaagd evenement van te
maken.

2002 is het jaar dat voor de der-
tiende keer een triathlon wordt

georganiseerd.

Dit is slechts mogelijk door de
vele enthousiaste vrijwilligers,
waarvan velen ook al voor de
dertiende keer acte de présence
geven. Ook deelnemers zijn na-
tuurlijk onontbeerlijk en de orga-
nisatie mag zich gelukkig prijzen
dat vele deelnemers de weg naar
Hengelo Gld. weten te vinden.

Zwembadterrein "t Elderink' is
het middelpunt, zodat het evene-
ment voor de sporters en de toe-
schouwers aantrekkelijk is. Voor-
gaande jaren hebben we ervaren
dat dit de sfeer ten goede komt.
Na opmerkingen vanuit de deelne-
mers en de toeschouwers heeft de
organisatie besloten ieder half uur
met een groep van 36 deelnemers
te starten.

Aan de hand van het startnummer
en de op het zwembadterrein ge-
plaatste wedstrijdklok kunnen de
deelnemers en de toeschouwers
zien hoe iemand in de wedstrijd
zit. De wedstrijd in Hengelo Gld.
kenmerkt zich door het mooie en
verkeersveilige fietsparcours. Het
heeft een lengte van 20 kilometer
en gaat over veel mooie landwe-
gen. Ook het loopparcours is aan-
trekkelijk

Ook dit jaar wordt weer een 1/8
trio-triathlon georganiseerd.

Voorgaande jaren was dit een
enorm succes met de deelname
van een groot aantal teams. Deze
wedstrijd kenmerkt zich door de
ontspannen sfeer.
Hoewel er 'professionele' teams
bij zijn, zijn het overwegend de
echte recreanten die hieraan deel-

nemen.
Bedrijven, buurten en vrienden
vormen teams, die op een gezelli-
ge manier de strijd met elkaar
aangaan. Hier geldt echt de
Olympische gedachte: 'Meedoen is
belangrijker dan winnen'.

Voor deelnemers uit de gemeente
Hengelo Gld. zal er een eerste
prijs zijn bij de 1/8 triathlon en
de 1/8 trio-triathlon.

De triathlontrainingsgroep van de
athletiekvereniging ARGO uit Doe-
tinchem heeft deze wedstrijd in
haar wedstrijdcircuit opgenomen.
De leden van deze groep zullen in
een onderlinge strijd uit gaan
maken wie de meeste punten in
de wacht zal slepen.

Aanmelden

Tot 25 mei 2002 is het nog moge-
lijk aan te melden. Dit kunt u
doen via de internetsite:
www.triathlonweb.nl/triathlon-
hengelo.gld.

Tentoonstellingen architectenbureau Alfonso Wolbert

Het derde tentoonstellingenseizoen
bij architectenbureau Alfonso Wol-
bert in Hengelo Gelderland begint
met expressionistisch en materie-
achtig werk van de Zutphense
kunstenares Anne-Marie Waege-
makers en glasobjecten van, even-
eens, een Zutphense kunstenares
en haar naam is Marijke de Kier.

Deze tentoonstellingen worden in
het kader van het project 'Kunst
en Bouwen' georganiseerd, waar-
mee wordt geprobeerd de beelden-
de kunst en de architectuur wat
dichter bij elkaar te brengen. Dat
lukt niet altijd rechtstreeks, omdat
er te weinig kunstenaars zich met
architectuur en verwante onder-
werpen bezighouden. Maar indi-
rect is het ook goed te zien hoe
deze beeldende kunst eigenlijk bij
de architectuur hoort. Als verfraai-
ingselement kan het in het groot
en ook in het klein gezien worden;

ervan uitgaande dat de architec-
tuur zelf ook een vorm van kunst
is.

In dit raam past het werk van
beide kunstenaars heel goed. Voor
de artistieke aankleding van wan-
den kunnen, behalve beeldende
middelen ook andere decoratieve
middelen gebruikt worden. Dat is
bij de wat onorthodoxe manier van
werken van Anne-Marie zeker het
geval. Haar gereedschap bestaat
voornamelijk uit wasknijpers,
stukken karton, sponzen en de
eigen handen. Ook het scheuren en
schuren zijn onderdelen van haar
techniek. Hierdoor ontstaan laag
over laag collage-achtige expres-
sieve schilderijen, die soms wat
materie-achtig aandoen. Mede
door middel van de kleuren zoekt
zij een harmonie tussen de onder-
grond en de daarop aangebrachte
vormen. Zowel haar werken op pa-

pier, doek als op paneel hebben
een krachtige en energievolle uit-
straling.
De glasobjecten van Marijke de
Kier zijn zowel voor het gebruik
als voor de sier. Dat heeft, naast
een esthetisch, ook nog een prak-
tisch nut. Zij draait al haar werk,
vooral het gebruikskeramiek, nog
op de traditionale schopschijf en
voorziet het van prachtige glazu-
ren. Deze ronde vormen versiert zij
graag met kikkers, padden, sala-
manders of allerlei soorten hage-
dissen. Mede aan de voorkeur voor
deze amfibieën en reptielen heeft
zij haar bekendheid te danken.

De laatste jaren legt zij zich hoe
langer hoe meer toe op het maken
van glasobjecten, zoals van 22
april tot 19 juli 2002 bij architec-
tenbureau Alfonso Wolbert aan de
Rozenstraat te zien is. Dat kan op
werkdagen tijdens de kantooruren.

Openluchtdienst

Op zondag 2 juni 2002 houden de
gezamenlijke Kerken van Steen-
deren om 10.00 uur een open-
luchtdienst in het Plantenbos aan
het einde van de Landlustweg.
Het thema 'Dankzegging' wil een

ondersteunende oproep zijn aan
de maatschappelijke ontwikkelin-
gen waarbij respect en tolerantie
tussen mensen wel in acht wordt
genomen.

Het muziekkorps 'Nieuw Leven'
en het koor 'Enjoy' verlenen hun
medewerking.
Voorgangers zijn frater B. Broek-
man en ds. B. Seelemeijer.

Voor de kinderen is er een eigen
programma. Na afloop is er gele-
genheid om koffie te drinken. Bij
slecht weer zal er worden uitge-
weken naar de Hervormde Remi-
giuskerk in Steenderen.

'Passage' af d. Hengelo Gld.

De afd. Hengelo Gld. van 'Passa-
ge' houdt op 15 mei in 'Ons Huis'
haar laatste ledenavond van het
seizoen 2001-2002.

'Diepvries Home Service' uit
Varsseveld verzorgt deze avond,
welke om 19.45 uur begint.

(advertentie)

KWEKERIJ

DE WITTE BRINK

KEIJENBORGSEWEG 2 - ZELHEM - TEL. (0314) 641647

volop zomerbloeiers

Waardebon!
Bemeste kwekerspotgrond

! florabella
3 halen = 2 betalen

(geldig van 14 t/m 18 mei)

Open Dag zaterdag 18 mei

• Perkgoed (diverse soorten)

24 stuks per doos ftCr ÜOOS € 4,50 l
(geldig van 14 t/m 18 mei) °c*

lm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm ml

• Geraniums (v.a.) 5 voor € 5, •

• Vaste planten (± 200 soorten)
10 stuks €7,50

En verder een uitgebreid assortiment
bomen, struiken en vaste planten
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KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

H KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 19 mei, 10.00 uur,

ds. A.B. Elbert, ds. C. Ferrari,
Pinksteren, belijdenis m.m.v. Cantorij

Goede Herder Kapel
- Zondag 19 mei, 10.15 uur, ds. J. Stein
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Donderdag 16 mei, 19.00 uur,

Eucharistieviering (R.K. Kerk)
- Maandag 20 mei, 10.00 uur, Tweede Pinksterdag,

Woord- en Communieviering (R.K. Kerk)
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.

- Donderdag 16 mei, 19.00 uur,
Eucharistieviering (de Bleijke)

- Zaterdag 18 mei, 19.00 uur,
Vooravondmis Pinksteren Eucharistieviering

- Zondag 19 mei, 10.00 uur, Eerste Pinksterdag,
Woord- en Communieviering

- Maandag 20 mei, 10.00 uur, Tweede Pinksterdag,
Woord- en Communieviering (de Bleijke)

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

m MEDISCH
Huisartsengroep Hengelo Gld./Keijenborg:
- Informatie over de huisartsenpraktijk

Hengelo Gld./Keijenborg is te vinden op
http://huisartsengroephengelogld. wol web. 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 spoed recept 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
'Jen tha'
- Voor afspraken tel. (0575)464440,

Beatrixlaan 4, Hengelo Gld.
Koldeweiweg 2, Keijenborg

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

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

mevr. Geugies-Bekke, mevr. Kuiperij en
mevr. Pasman, tel. (0314) 330589,
b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. (0314) 32 91 60

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

m 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, HJ. 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 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) 4625678.
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) 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)

m DIVERSEN
Pedicure
- L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515
- H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg,

tel. (0575)463435
- M. Lukassen, tel. (0575) 46 14 57 (maandagmorgen)

- Ina Wuestman, Vierakker, tel. (0575) 52 7246
- 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, vrijdagvan 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.

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.

Hebt u nog bruikbare

spulletjes voor de rom-
melmarkt van muziek-

ver. Crescendo?

Bel dan (0575) 461782

Gezocht: hulp in de
huishouding in Hengelo

Gld. 3 uur per 2 weken,

tel. (0575) 465395.

Inname van:
• schoon puin
• puin/zand
• bouw- en sloopafval
• asbest (dubbel verpakt in plas-

tic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

Tevens verkoop van:
• ophoogzand
• zwarte grond
• gebroken puin

Varsselseweg 49,

7255 NR Hengelo Gld.

tel. (0575)467474
fax (0575) 46 74 20

[NU • ook op zaterdag

BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

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

Ook uw 'kleintjes' kunt u e-mallen naar

OOk VOOR UW TUIN/

BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek 18, 7223 DV Baak
Tel. (0575) 4411 23 - Mob.: 06-53212132

U kun f ook in Baak terecht voor allerlei
bestMtingsmaterialen voor uw tuin en erf 0.3.

- Oude gebakken stenen in verschillende formaten;

- Alle soorten getrommelde stenen;

- Betonklinkers alle soorten en maten;

- Tegels in veel kleurige soorten en maten;

- Siergrind in zakjes en big bags;

- Sierelementen voor water, stapelbakken enz;

-Tuinhuisjes en tuinpriëlen.

Geopend: maandags gesloten - dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur en

van 13.30 tot 18.00 uur - zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur



familieberi

Freddyvan Lee
&

Petra Ibink

geven elkaar het jawoord op vrijdag 24 mei 2002
in het gemeentehuis te Hengelo Gld. om 13.30 uur.

Hierbij nodigen wij uvan harte uit om ons te feliciteren
op onze receptie van 15.30 uur tot 17.30 uur in

partycentrum 'Langeler', Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

Ons adres:
Sterreweg 11, 7255 BJ Hengelo Gld.

Tel.(0575)464595

Play-inn op bevrijdingsdag

Jonge muzikanten tonen muzikaal talent

prolink.nl

Uw bedrijf
perfect

op internet
Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extranet
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservice

Schrijf nu In voor de cursussen!
voor particulieren «n bedrijven!

PC voor beginners Internet voor beginners - HTML
basis HTML pro - Website onderhoud Webmaster
PHP basis • PHP gevorderden PHP masterclass

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

De muziekvereniging St. Jan te

Keijenborg nam een goed initiatief

door jeugdige muzikanten van een

aantal verenigingen uit Nederland

en Duitsland uit te nodigen op be-

vrijdingsdag, om samen een dag

te studeren met een afsluitend

concert in zaal Winkelman.

Ruim 65 jongeren, ondersteund

door enkele oudere muzikanten

van de volgende verenigingen,

hadden gehoor gegeven aan de op-

roep: St. Radboud (Silvolde),

Olden Keppel (Hummelo), Musik-

vereine uit Elten, Haldern en Wis-

sel Duitsland. De deelnemende

verenigingen hadden de uit te voe-

ren stukken ongeveer een maand

geleden als opdracht ontvangen

en hadden hier op hun thuisbasis

hun uiterste best gedaan.

Voor dirigent Ronald Buyting van

muziekvereniging St. Jan Keijen-

borg zowaar geen kleine opdracht

om de grote groep muzikanten de

gekozen nummers goed in te laten

studeren tot een harmonieus en

goed klinkend geheel.

Een bijzonderheid was, dat de sa-

mengestelde groep bestond uit

harmonie en fanfare. Vooral de

aanvulling met bugels vormde een

bijzondere sound. Ook de dirigent

had zich terdege voorbereid.

Aan het einde van de studiedag

presenteerden de muzikanten zich

aan een geïnteresseerd publiek.

Composities als 'A sailing adven-

ture', 'We are the champions',

'The Gladiators' en 'The final

count down' kregen een goede

vertolking vol ritme en klank-

kleur.

Engels voor volwassenen

in Café Wolbrink

Tandtechnisch
Laboratorium

Kunstgebitten + Reparatie
Klaar terwijl u wacht

Zelhem(0314)623921

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-Greven
tel. (0575)464882

Jongeren leren Engels op school

en pikken veel Engels op van de

radio en televisie. Bij veel vol-

wassenen is het aanzienlijk

slechter gesteld met de kennis

van de Engelse taal. Wie de En-

gelse taal niet beheerst, is ei-

genlijk een 'internationaal anal-

fabeet'.

Daarom heeft mevr. Rots-Beusink

een cursus ontwikkeld voor vol-

wassenen die onafhankelijk van

hun leeftijd en vooropleiding, de

Engelse taal in woord en ge-

schrift willen leren. Deze cursus

'Engels voor Volwassenen' wordt

elke maandagavond gegeven.

Voor deze opleiding heeft de do-

cente zelf begrijpelijke boeken ge-

schreven, alsmede een CD om

thuis de Engelse uitspraak te oe-

fenen.

De cursus in Café Wolbrink in

Hengelo Gld. is wekelijks op

maandagavond van 19.15 tot

20.15 uur.

Voor inlichtingen en aanmelding

voor deze praktische cursus kunt

u contact opnemen met:

mevr. Rots-Beusink

tel. (0543) 45 14 76.

Jonge muzikantjes van St. Jan,

zowel blokfluit als klarinet, lieten

zich van hun beste zijde horen.

Lid van St. Jan Johan Giesen heeft

onder andere de opleiding van de

jonge muzikanten op blokfluit on-

der zijn hoede.

Momenteel zijn er te Keijenborg

25 jonge muzikanten in opleiding.

Gehoopt wordt dat velen daarvan

zullen doorstromen naar het grote

korps.

Het is verheugend dat ondanks de

diverse uitdagingen van de maat-

schappij, onder andere sport en

vermaakindustrie, toch veel jon-

geren kiezen voor de cultuur en

een muziekstudie beginnen. Mu-

ziekvereniging St. Jan te Keijen-

borg ervaart al jaren de aanwinst

van jongeren.

Kerk kijken in

Kranenburg

Op dinsdag 14 mei organiseren de

Hervormde Gemeente van Hengelo

en de parochie in het kader van

Vorming en Toerusting een fiets-

tocht naar Kranenburg. We verza-

melen om 18.00 uur bij Ons Huis

aan de Bleekstraat. In Kranenburg

krijgen we een rondleiding in het

Heiligenbeeldenmuseum dat in de

voormalige Antonius van Padua-

kerk is gevestigd. Tevens is in de

kerk ook een ikonententoonstelling

waarbij we deskundige uitleg krij-

gen. Ikonen worden ook wel ven-

sters op de eeuwigheid genoemd.

De kosten voor deze avond zijn

€ 1,50, te voldoen bij aanvang.

d r u k k e r i j

U i t e r w e e r d

Verwacht u
een baby?
Dan bent u voor
het drukken van de
geboortekaartjes bij
ons op het juiste adres!

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

Regelinkstraat 16,

7255 CC Hengelo Gld.

Tel.(0575)463818

Fax (0575) 46 50 88

PEUGEOT RIDDERHOF
OFFICIEEL PEUGEOT DEALER

OCCASIONS

106 3drs

106 3drs

106 5drs

106 3drs

106 3drs

l .0 Accent

l.l XN

l. l Accent

l.l Sport

I.6GT1 I6V

l .4 Géneration

CD. Imv.

Imv.cpv.airb.mlv.

Imv.

lmv.ABS.cpv.el.r.el.sp.

cpv. el.r. trh.

50.000 km

90.000 km

61.000 km

26.000 km

89.000 km

60.000 km

1995

1996

1997

1999

1997

VOORJAARSSHOW
introductie

PEUGEOT
307 SW en Break

1.9 XND 81.000 km
| .4 XS airb.cpv. stb. el.r. 15'lmv 42.000 km

2.0 HDi XS airb.cpv.el.r.lmv. 45.000 km

2.0GTM6V airb.ABS.el.r.lmv. 42.000 km

woensdag 15 mei

donderdag 16 mei
vr'jdag 17 mei-

zaterdag 18 mei-

en op maandag

2ePinksterdag

306 3drs

306 5drs

306 3drs

306 5drs

306 3drs

l .4 XN Comfort

I.4XN

l.4 XR Galerie

I.9XRD

l .9 XR Break

st.bekr.lmv. 8.5000 km

43.000 km
cpv.el.r.scbekr. 85.000 km

175.394 km

89.000 km

1995

1993

1995

1998

2000

Als welkome aanvulling op de zo succesvolle
307 modellen, zijn nu de lang verwachte 307
SW en 307 Break leverbaar. De SW heeft
drie separate stoelen op de tweede zitrij en nog
eens plaats voor twee stoelen op de derde zitrij. Ook is de SW voor-
zien van een enorm glazen panoramadak waardoor alle inzittenden een
riant uitzicht naar buiten hebben. U bent hierbij
van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen!

605 2.0 SRi Aut.

Expert I.9TD230L

J 5 Peugeot Camper

overige merken

Nissan Sunny 1.4 16V

IEEP 4.0 l LTD Aut 4WD

LEEUWEKEUR
GEBRUIKTE
AUTO'S

188.000 km 1991

l 17.000 km 2000

86.000 km 1993

stb. 15'lmv 123.000 km 1994
158.000 km 1996

[eiBDVAÏ
Openingstijden: maandag - donderdag 08.00 - 18.00 u.

Meer informatie over occasions: www.ridderhof.peugeot.nl

AUTOBEDRIJF RIDDERHOF BV
Molenenk2 7255 AX Hengelo Gld. Tel. 0575 - 46 19 47

JE VOELT JE L E K K E R D E R IN EEN P E U G E O T

vri jdag 08.00 - 20.00 u. zaterdag 09.00 - l 6.00 u.

PEUGEOT
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Hoe werkt De Leer met Dalton? (deel 3)

Basisschool De Leer uit Hengelo Gld. is een Daltonschool in oprich-
ting. In drie columns wil directeur Henk Roes uiteen zetten waarom
De Leer richting Daltononderwijs gaat, wat de meest gestelde vra-
gen over Dalton zijn en hoe de dagelijkse praktijk er op De Leer
uitziet.

Pedagogisch klimaat

Wij denken dat kinderen die goed

kunnen samenwerken ook goed

kunnen samenspelen. Ze krijgen

meer respect voor elkaar, omdat

ze elkaar nodig hebben. Bij de

principes zelfstandigheid en ver-

antwoordelijkheid komt vooral

vertrouwen in zichzelf naar vo-

ren. Kinderen krijgen een goed

zelfbeeld wanneer ze taken goed

kunnen uitvoeren. Verantwoorde-

lijkheid komt ook terug bij de

zorg voor de speelplaats en het

klaslokaal. Tevens ben je verant-

woordelijk voor het eigen gedrag.

Kinderen reageren soms verschil-

lend in dezelfde situatie. De kin-

deren krijgen ook een zekere ver-

antwoordelijkheid om zelfstandig

hun werk na te kijken. Indien dit

niet naar tevredenheid gaat zal

de leerkacht deze verantwoorde-

lijkheid terugnemen.

De kleuren van Dalton

Kinderen hebben behoefte aan vi-

suele ondersteuning en bepaalde

structuren. De dagen van de

week hebben allemaal een vaste

kleur. Dit is makkelijk voor kinde-

ren om hun taak af te kleuren en

voor de leerkracht omdat hij kan

zien wanneer de taken zijn ge-

maakt.

Maandag: rood. Dinsdag: blauw.

Woensdag: oranje. Donderdag:

groen. Vrijdag: geel.

Dalton in de kleutergroepen

In de kleutergroepen wordt ge-

werkt met dagritmekaarten. Op

een plaatje staat dan afgebeeld

welke opdracht de kleuters gaan

doen. Dit biedt de kinderen struc-

tuur en houvast, vooral kinderen

die net zijn begonnen op school.

We werken met thema's, die aan-

sluiten bij de belevingswereld van

het kind. Regelmatig wordt hier-

bij de themahoek opnieuw inge-

richt.

Daarnaast wordt een aantal acti-

viteiten bedacht waaruit de kin-

deren kiezen door middel van het

planbord. Drie werkjes per week

zijn verplicht, dat zijn de moét-

werkjes. Oudste kleuters moeten

zelfs vier moét-werkjes kiezen.

Bij de activiteiten wordt uiter-

aard onderscheid gemaakt tussen

jongste en oudste kleuters.

De kinderen leren via het plan-

bord een planning te maken. De

leerkrachten zien hoe kinderen

kiezen en plannen. Zij sturen en

begeleiden daar waar nodig is.

Tijdens de gebonden inloop zit de

leerkracht met een groepje kinde-

ren in de kleine kring. Dat kan

een communicatieve kring zijn,

een kring voor extra begeleiding

of een kring voor oudste of jong-

ste kleuters. Daarin vinden voor-

bereidende activiteiten plaats op

het gebied van schrijven, rekenen

en taal.

Dalton in groep 3 en 4

In groep 3 wordt, evenals in voor-

gaande groepen, met het plan-

bord gewerkt. Elke morgen om

8.30 uur begint de gebonden in-

loop. De kinderen maken dan een

keuze uit de opdrachten, die voor

die week gepland zijn. Drie op-

drachten zijn verplicht. Tijdens de

gebonden inloop kunnen de kinde-

ren, die een extra hulpprogramma

hebben, persoonlijk door de leer-

kracht worden begeleid. Ook is er

voor de kinderen, die het werk

van de vorige dag nog niet af kon-

den krijgen, gelegenheid hier tijd

aan te besteden.

Aan het eind van de gebonden in-

loop, die drie kwartier duurt,

kleuren de kinderen die een ver-

plichte opdracht heben gemaakt,

dit in op een lijst in de kleur van

die dag.

Na Pasen wordt een begin ge-

maakt met een dagdeeltaak, die

hoofdzakelijk bestaat uit taal- en

rekenopdrachten.

In groep 4 wordt gewerkt met

een dagtaak. De reken- en taai-

werkjes staan op het bord. De

kinderen kiezen na de instructie

met welk werk ze beginnen. De

leerkracht geeft op dat moment

aan enkele leerlingen, die dat

nodig hebben, extra instructie.

Als de kinderen klaar zijn met de

dagtaak, beginnen ze aan extra

werk en keuzewerk. Dat staat op

een blaadje vermeld. De kinderen

houden daarop zelf bij wat ze ge-

maakt hebben. Het extra werk

bestaat grotendeels uit oefenin-

gen aan de computer, diverse

reken- en taalspelletjes en even-

tueel creatieve opdrachten.

Dalton in de groepen 5 t/m 8

Vanaf 8.15 uur is er, evenals in

alle andere groepen, een vrije in-

loop. Ook ouders mogen dan de

klas in om bijvoorbeeld werkjes

van hun kinderen te bekijken. De

leerlingen doen dan spelletjes of

maken keuzewerk. Van 8.30 tot

9.00 uur is de zogenaamde gebon-

den inloop. De leerkracht geeft

extra uitleg aan de kinderen die

dat nodig hebben. De andere kin-

deren werken dan aan hun week-

taak.

In deze groepen worden meer

eisen aan de kinderen gesteld. Ze

leren een goede planning te

maken. In groep 5 kiezen de kin-

deren wanneer ze gaan rekenen,

taalwerk maken of aan de compu-

ter gaan. Kinderen van groep 5

zorgen er voor dat de dagtaak

per dag afgemaakt wordt. De

leerlingen van groep 6 t/m 8 kun-

nen kiezen uit de weektaak. Ze

mogen dan als vast reken- en

taalwerk maken dat eigenlijk

voor de rest van de week gepland

was. Daardoor houden die leerlin-

gen aan het einde van de week-

taak veel meer tijd over om extra

werk of keuzewerk te gaan

maken.

Uiteraard is het zo dat de kinde-

ren niet de hele dag zelfstandig

werken. Een leerkacht moet na-

melijk ook nieuwe leerstof uitleg-

gen en inoefenen. Verder heb je

gezamenlijke activiteiten zoals bij

gymnastiek en creatieve vakken.

De kinderen in de hogere groepen

krijgen steeds meer samenwer-

kingsopdrachten. In groep 5 t/m

8 gebruiken we groene en rode

kaarten, waarmee de kinderen

kunnen aangeven of ze wel of

geen hulp nodig hebben. Kinderen

mogen aan elkaar uitleggen. Dat

is wat anders dan voorzeggen. De

leerkracht heeft door het nieuwe

systeem veel meer tijd om hulp te

geven aan zorgleerlingen. Zo

wordt een optimaal gebruik ge-

maakt van de lestijd.

De kinderen administreren het ge-

maakte werk op de zogenaamde

weektaak. Aan het einde van die

week schrijven de leerlingen op

wat er wel of niet goed ging. Ook

de leerkracht schrijft op die

weektaak hoe hij vond dat het

kind gewerkt heeft.

Belangstelling?

Niet alleen alle leerkrachten,

maar ook de leerlingen zijn ra-

zend enthousiast over het Dalton-

onderwijs.

Wilt u meer informatie over De

Leer als Daltonschool in oprich-

ting, dan kunt u vrijblijvend con-

tact opnemen met directeur Henk

Roes of adjunct Ria Menting. Zij

zijn overdag bereikbaar op tele-

foonnummer (0575) 46 17 15.

tTSEN GROEP
HENGELO - KEUENBORG

De huisarts vertelt:

Medicijn afhankelijkheid

Patiënten vragen vaak bij het
voorschrijven van een medicijn
of ze er verslaafd aan raken.
Door de bank genomen is dat
niet zo. Maar er zijn een aantal
categorieën geneesmiddelen die
bijzondere aandacht behoeven.

We moeten onderscheid maken

tussen verslaving aan en afhanke-

lijkheid van geneesmiddelen.

Echt verslavende middelen zijn er

niet zo veel: de bekendste zijn de

opiaten, met morfine als middel

dat iedereen wel kent. Deze mid-

delen worden niet zo vaak voor-

geschreven, en op goede indica-

tie.

Er zijn veel meer middelen die lei-

den tot medicijn afhankelijkheid,

en deze middelen worden ook

veel vaker voorgeschreven op di-

verse indicaties.

Tot deze groep behoren onder an-

dere slaap- en kalmeringsmidde-

len.

De belangrijkste groep binnen de

slaapmiddelen wordt benzodiaze-

pinen genoemd, met als bekende

vertegenwoordigers oxazepam,

temazepam, diazepam en loraze-

pam. Deze medicijnen worden om

vele redenen voorgeschreven,

zoals slaapproblemen, spanning,

stress, maar ook om spieront-

spanning te bereiken.

Indien kortdurend gebruikt,

geven deze middelen geen proble-

men. Maar met name wanneer ze

gebruikt worden vanwege slape-

loosheid, geven ze al na enkele

weken gewenning en lukt het sla-

pen zeker niet meer zonder deze

middelen. Daarnaast geven deze

tabletten geen normale slaap,

maar een 'chemische'slaap, die

niet aan alle voorwaarden van

een gezonde, herstellende, slaap

voldoet. Indien men afhankelijk is

geworden van deze tabletten, en

men stopt, kunnen zich allerlei

vervelende bijwerkingen voor-

doen, die vaak de reden zijn om

het gebruik weer te hervatten.

De cirkel is dan rond en de afhan-

kelijkheid een feit.

Het stoppen in geval van afhan-

kelijkheid dient zeer geleidelijk

en onder begeleiding van de arts

plaats te vinden.

Om afhankelijkheid te voorkomen

is het belangrijk dat de patiënt

niet louter om een herhalingsre-

cept vraagt, maar met de arts

overlegt of voortgezet gebruik

nog wel nodig en wenselijk is.

Benzodiazepinen hebben allemaal

als bijwerking spierverslapping;

soms, zoals 'in geval van spit, is

deze bijwerking gewenst. Vaker

echter, vooral bij ouderen, is het

een gevaarlijke bijwerking die tot

valneiging kan leiden. Aangezien

veel meer vrouwen dan mannen

deze middelen slikken, en vrou-

wen op hogere leeftijd vaker dan

mannen last hebben van botont-

kalking, is dit een belangrijk ge-

zondheidsprobleem. Zo leiden val-

partijen door benzodiazepinen re-

latief vaak tot breuken van pols,

wervels en heup.

Uit recent onderzoek is gebleken

dat verkeerd gebruik of complica-

ties van geneesmiddelen landelijk

aanleiding geeft tot 200 zieken-

huisopnamen per dag; een groot

gedeelte hiervan komt voor reke-

ning van benzodiazepinen.

Binnenkort zal er dan ook een

campagne starten om het publiek

te wijzen op de gevaren van deze

niet-noodzakelijke middelen.

Omdat ook hier voorkomen beter

dan genezen is, is het buitenge-

woon belangrijk om alleen dan

deze middelen te gaan slikken, als

er geen andere mogelijkheden zijn.

tRTSÊN:
B.A.M. EUKELKAMP, J. KONING EN NJ.C. EYCK

Vier live bands en Normaalmarkt

tijdens Lente/eest Flophouse

Vrijdag 24 en zaterdag 25 mei
houd jeugdsoos Flophouse in
Toldijk weer een lentefeest. Op
vrijdagavond speelt de Steende-
rense band ALFA. ALFA speelt
herkenbare covers.

Op zaterdagmiddag is de Normaal-

markt. Hier zullen kaarten voor

H0ken in Toldiek, op 28 juni, ver-

kocht worden. Dit jaar viert Nor-

maal samen met Flophouse het

25ste jaar H0ken in Toldiek. Het

belooft een spektakel te gaan wor-

den die laatste vrijdag van juni,

houdt de advertenties in de gaten!

Op zaterdagavond zal als eerste

de band Not Beethoven spelen.

Met oude soulnummers zal deze

avond gelijk een feest zijn. Veel

muzikanten van Not Beethoven

komen uit Toldijk en omgeving.

De zangeres van de tweede band

van de avond: Haze komt ook uit

Toldijk. Hun stijl van muziek is

het beste samen te vatten als lek-

kere dansbare poprock.

De derde en laatste band van de

avond is FUNQ2.

Website: http://listen.to/Fun02.

4) pagina



2e Pinksterdag, 20 mei

(Se OHIDOP DÉ CRNKOW
Voorwoord:

Op 2e Pinksterdag, maandag 20 mei,

wordt in Keijenborg weer de 'Omloop

van de Graafschap' georganiseerd.

Voor de fietstochten over afstanden

van 25, 31 en 45 kilometer kunt u

vertrekken van 9.30 tot 13.30 uur bij

café 'Winkelman'. Voor deze afstan-

den is er ook een startpunt bij Café

'Het Onland' in de Wrange.

Voor de toerfietsers zijn er routes uit-

gezet van 80 en 110 km lengte waar-

voor van 8.00 tot 10.00 uur gestart

kan worden. We hebben weer onze ui-

terste best gedaan om er een gezelli-

ge fietsdag van te maken, zoals voor-

gaande jaren met 700 deelnemers.

Bij de familietochten kan er weer

deelgenomen worden aan een fotopuz-

zel opdracht, die dit jaar iets anders

van opzet is. Deze keer hoeft u uit-

sluitend te vermelden welke foto('s) u

onderweg niet bent tegen gekomen.

De uitgepijlde tochten slingeren via

goed berijdbare weggetjes door de

Kruisbergse bossen en de Slangen-

burg. De 45 km tocht maakt vervol-

gens na de koffiepauze een extra lus

richting Gaanderen en het Wolfers-

veen. In het mooie buitengebied van

Zelhem komen de routes weer samen

en gaat het richting Keijenborg.

De foto's die u voor de puzzeltocht

nodig hebt staan op deze pagina's.

Bewaar dus deze krant en neem hem

op 2e Pinksterdag mee.

Voor nadere informatie kunt u bellen

met Bert Jansen, tel. (0575) 46 10 15.

Deelnamekosten: € 0,90 voor kinde-

ren t/m 12 jaar en € 1,60 voor overi-

gen.

DE WIT
KEIJENBORGSEWEG 2

Installatiebedrijf
Janssen
Keijenborg

ii ui i TI • l mm Y

Fraiv Po/rchier
hoormode

Dames- en herensalon
Kerkstraat 9a - Keijenborg - Tel. (0575) 46 16 04

Spalstraat 10 - Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 40 17

St. Janstraat 3. Keijenborg - Telefoon (0575)46 12 67

Het juiste adres voor al uw

feesten en partijen met o.a.:

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

U bent van harte welkom bij
Herman en Ria Winkelman

fTROEFMARKTJ
Alfred en Dorothé v.o.f.

Keijenborg
St. Janstraat 4

Tel. (0575) 4615 16-Fax (0575) 46 47 46

Uw warme bakker
Keijenborg

tel. (0575)46 1700

Foutmelding!

uw computer is s t u k !
VV'ii- repareert hem voor u •'

i OK i

HelpatHome natuurlijk! Want naast systeem- en netwerkbeheer

repareren wij ook PC's en randapparatuur. Dat allemaal hij u
aan huis of aan de /.aak. l ji mocht het toch niet te repareren /.ijn,
dan kunnen wij u ook een nieuwe PC of randapparaat leveren.

0575-465057
Alles op het gebied van computers voor particulier en MKB.
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Café - Zaal - Petit Restaurant

. ,,* JJ... S*

HET ONLAND"
Anno 1790

£/ƒ inlevering

van deze bon

ontvangt u

€0,75 korting
op een

pannenkoek

naar keuze

Alleen geldig op tweede pinksterdag 20 mei
voor deelnemers van de fietstocht.

GOOSSENS
A T O M l C A

Steenderenseweg 11, Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 21 39
Telefax (0575) 46 22 05

e-mail: info@goossensatomica.nl

OOSB Smederij

FA. J.W. BESSELINK & ZONEN
Hengelosestraat 2

7256 AC Keijenborg
Telefoon (0575) 46 13 75

Hoveniers bedrijf

lansen
Voor al uw tuinwerkzaamheden:

advies - ontwerp - aanleg • onderhoud

Keijenborg, tel. (0575) 46 38 01

Rabobank
Graafschap- West

VALLE VERZASCA
V.O.F.

Bronkhorsterstraat 9, Keijenborg

Tel. (0575) 46 11 95 • Mob. 06-53182829

De regels:
Tijdens het uitzetten van de fietsroutes zijn een aantal on-

derwerpen op de foto gezet. Deze zijn hier in willekeurige

volgorde afgedrukt. Het enige wat u hoeft te doen is de af-

beeldingen die u onderweg tegenkomt door te strepen. Zo

houdt u op het laatst één foto over op de 31 km en op de
40 km die u niet bent tegengekomen. Op de 25 km route
zult u vier foto's niet tegenkomen. U kunt uw oplossing in-

leveren bij het startburo, waarna prijswinnaars vanzelf be-

richt thuis ontvangen. Wij wensen u heel veel fietsplezier

toe.

Toerclub Keiaosers

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

mi zo
Indüeduto's

Fluit Tweewielers
Hengelosestraat 14 - 7256 AC Keijenborg

Tel. (0575) 46 34 41 - Fax (0575) 46 47 45

Leer succesvol autorijden!!

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 - Keijenborg - tel. (0575) 46 13 07

CAMPING

DB ToGvru

Café - Speeltuin - Klein-camping
Tevens voor al uw feestjes

Coen Evers
Velswijk-Tel. (0314)641392

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Telefoonnr:

Aantal km:

Oplossing 31 en 45 km route

l foto:

Oplossing 25 km route

4 foto's:
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Stichting veiling commissie Vorden

Pleinmarkt / boekenbeurs bij N.H. kerk SLIM BETALEN EN GELD HALEN

Op zaterdag 25 mei wordt er door
de stichting veiling commissie Vor-
den een pleinmarkt / boekenbeurs
gehouden in het centrum van Vor-
den nabij de N.H. kerk. Er is weer
van alles te koop. Vele kleine spul-
len zoals kinderspeelgoed, leuke
snuisterijen, pannen, bloempotten,
glaswerk, elektrische apparatuur,

klein meubilair e.d. In de Voorde
een zeer grote collectie mooie en
goede boeken, waaronder naslag-
werken, kinderboeken, romans en
wat niet meer zij. Ook is er nog
een kraam met L.P.'s.
We beginnen om 9.00 uur met de
verkoop; tot 14.00 uur kunt u
komen kijken, kiezen en kopen.

Dit alles wordt omlijst met vers
gebakken wafels en er is natuur-
lijk ook een heerlijk kopje koffie
aanwezig.

Komt allen uw koopjes halen!
De opbrengst van deze markt is
voor de restauratie van de Dorps-
kerk in Vorden.

Feestelijke actieweek 'VelswijkschooV

In de week van 21 tot en met 24
mei wordt er op de 'Velswijk-
school' een actieweek gehouden
met het thema 'Veiligheid in en
rondom de school'. In deze week
worden er verschillende activitei-
ten georganiseerd. Onder andere
komt de Ronald Mc Donald clown
ons voorlichten over veiligheid

rondom school en komt de wijkpo-
litieagent bij ons op school.
Op vrijdag 24 mei van 17.00 tot
20.00 uur wordt er als afsluiting
een feestelijke fancyfair-rommel-
markt gehouden met een swin-
gende dansmarathon. Met de op-
brengst van de fancyfair willen
we ons schoolplein verbeteren,

waardoor de kinderen nog meer
plezier beleven tijdens het buiten-
spelen.

Het belooft een gezellige actie-
week te worden met als afsluiting

een spectaculaire fancyfair op 24
mei. U bent van harte uitgeno-
digd!

'Dijenborghs Hof9
WVfietstocht was succesvol
op zondag 21 april

'Dijenborghs Hof' zal beide Pink-
sterdagen geopend zijn van 11.00
uur tot 1 7.00 uur.

Na de milde winter en op tijd
regen, maar ook warmte zal de
tuin bijzonder rijk voor de dag
komen met een overdadige bloei.
De tuin is 36 jaar oud en ziet er
voldragen uit met veel bomen,
leesters en hagen, maar vooral
vaste planten.

Entree € 3, kinderen tot 12 jaar
onder begeleiding van de ouders
gratis. De tuin is aan de Dijen-
borghsestraat naast de ijsbaan.

De fietstocht, georganiseerd door
de WV op 21 april jl., is bijzon-
der succesvol verlopen. Het weer
was prachtig en de deelname was
groter dan voorgaande jaren, nl.
200 deelnemers. De route ging
richting Vorden en Wichmond.
Aan de tocht was ook een puzzel
gekoppeld. Er waren 79 goede op-

lossingen en er zijn drie winnaars
uitgetrokken. Deze ontvangen
ieder een Iris-cheque van € 10,-.

De prijswinnaars zijn: mevr.
Bouwmeester, mevr. Mullink en
Sjoerd Menkveld. De winnaars
hebben hun prijs toegestuurd ge-
kregen.

Eerste prijs Hengelo9s Gemengd Koor

Op 20 april jl. heeft het Hengelo's
Gemengd Koor deelgenomen aan
het negende Nationaal Zangers
concours te Epe.
In de tweede afdeling bracht het

koor '111 bianco e dolce cingo' van
J.Arcadelt en Tour shining eyes'
van Thomas Bateson ten gehore.
Ze behaalden hiermee een eerste
prijs met 309 punten.

Muziekvereniging 'Nieuw Leven' staat bol van muzikale kwaliteit

Steenderen geniet volop van bevrijdingsconcert

Het jaarlijks terugkerende ritueel
op bevrijdingsdag in Steenderen
met een concert door de muziek-
vereniging 'Nieuw Leven' wordt
volop gewaardeerd.
Ook ditmaal waren honderden be-
zoekers naar sporthal 'de Hooge
Wessel' gekomen om te genieten
van muzikale klanken, geprodu-
ceerd door de muziekvereniging
Nieuw Leven met harmonie-or-
kest onder leiding van Jan Visser
en de malletband onder leiding
van instructeur Marius Bongers.
De Steenderende muziekvereni-
ging Nieuw Leven heeft in de 25
jaar van haar bestaan, mede door
gekwalificeerde leiding, zich op-
gewerkt tot een hoog niveau.
Niet onbelangrijk is de grote
steun van de Steenderende ge-
meenschap, waardoor het mede
mogelijk werd om een uitgebreid
instrumentarium op te bouwen.
Door inbreng van talloze melodi-
euze instrumenten, zoals klok-
kenspel, xylofoon en marimba,

heeft de malletband een aparte
uitstraling gekregen. De groep
schitterde onder meer door de
presentatie van nummers zoals
het 'Air' van Mozart, de 'Hon-
gaarse dans' van Brahms, voor de
pauze.
De evenwichtige samenhang tus-
sen slagwerk en melodiegroep
maakt van de malletband een
apart stukje muzikale uitstraling.
Het harmonieorkest heeft een
naam hoog te houden. De beschei-
den, doch gedreven musicus Jan
Visser, welke zichzelf regelmatig
via cursussen verder tracht te be-
kwamen, heeft van de grote groep
muzikanten een hechte harmonie
gemaakt.
Diverse werken, zoals 'Cordileras

de Los Andes' (Zuid-Amerikaans
ritme), 'Dancing on the Seashore',
'African Symphonie', 'The Rock'
en Raiders on the Lost Ark', kre-
gen een hoogwaardige vertolking.
Tijdens een gedeelte van het con-
cert werden zowel door de mallet-

band als het harmonieorkest film-
muziekthema's uitgevoerd, waar-
bij gelijktijdig bijbehorende onder-
werpen op het witte doek werden
vertoond. De toeschouwer merkte
welk een invloed muziek kan heb-
ben op de spanning in filmthe-
ma's. Deze afzonderlijke muziek-
presentatie werd volop bewon-
derd en gewaardeerd.
Het commentaar bij de muziek-
presentatie bij beide onderdelen
werd verzorgd door Jan Peters
voor de malletband en Anita Bon-
gers voor het harmonieorkest.
Een hoogtepunt vormde de solo-
uitvoering van de compositie 'Cu-
ba Libre' door harmonieorkest en
malletband. Ter gelegenheid van
het 25-jarig bestaan hadden de
leden - muzikanten het nummer
aangeboden aan de vereniging.
De muziekvereniging 'Nieuw Le-
ven', bestaande uit enthousiaste
musici, heeft in haar gelederen
veel jeugdige muzikanten, goed
voor de toekomst.

Erik Bloemendaal en Esther Aalberts, Cliëntadviseurs Rabobank

Slim betalen en geld halen - Passen, cards, geld- en betaalautoma-
ten zijn niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk. Ze zijn
nodig om uw betalingen te kunnen doen en geld te halen bij de
bank. Veel betalingen gaan tegenwoordig al wel automatisch of op
rekening, maar helemaal zonder contant geld kunnen we ook in
2002 nog niet. In dit artikel legt de bank uit welk betaalmiddel in
welke situatie het makkelijkst is.

De pas met pincode

Contant geld kunt u met behulp
van uw bankpas en pincode uit de
automaat halen. Pinnen is voor

veel mensen de gewoonste zaak
van de wereld geworden. Wanneer
u een groot bedrag in één keer
wilt opnemen, dan kunt u hiervoor
aan de balie terecht. Mocht u nog
niet vertrouwd zijn met geld opne-
men via de automaat, dan helpt
vanzelfsprekend een medewerker
van de bank u graag persoonlijk.
Met hetzelfde pasje en pincode
kunt u in de meeste winkels uw
aankopen ook contant afrekenen.
Wanneer u de beschikking heeft
over een europas kan geld halen
en betalen met die pas in binnen-
en buitenland. Dus ook heel mak-
kelijk op vakantie.
Het totaalbedrag dat wekelijks
met uw pas kan worden opgeno-

men of betaald is gemaximali-
seerd en natuurlijk ook afhanke-
lijk van het saldo op uw bankreke-
ning. Vanwege koopavonden op
donderdag en vrijdag loopt de
week voor pingebruik van donder-
dag tot en met woensdag. Ook
grote bedragen, zoals bijvoorbeeld
de aankoop van een auto, kunnen
via de betaalautomaat worden af-
gerekend. Hiervoor kan uw bank
het beschikbare bedrag op uw pas
tijdelijk aanpassen. Neem hier-
voor contact op met uw bank.

De chipknip

De chipknip is het kleine goud-
kleurig vierkantje op de voorkant
van uw pas. Ideaal voor het beta-
len van kleine bedragen. Bij steeds
meer apparaten zoals parkeerme-
ters, snoepautomaten en telefoon-
cellen kan betaald worden met be-
hulp van de chipknip. Dus geen ge-
zoek meer naar kleingeld. Ook bij
steeds meer winkels kunnen kleine
bedragen met de chipknip worden
afgerekend. De chipknip kan met
een bedrag worden gevuld bij een
oplaadpunt, deze vindt u naast de
meeste geldautomaten. Voor het
opladen heeft u dezelfde pincode
nodig als u gebruikt voor het pin-
nen. Bij het betalen met de chip-
knip heeft u de pincode niet nodig.

De chipknip kan alleen in Neder-
land worden gebruikt.

De creditcard

Met een creditcard kunt u we-
reldwijd betalen met uw handte-
kening bij meer dan 19 miljoen
bedrijven. Bedrijfstakken waar
veelvuldig gebruik wordt ge-
maakt van betalingen met credit-
cards zijn o.a.: autoverhuurbedrij-
ven, garages, hotels, restaurants
en tolwegen. Het grote voordeel
van betalen met creditcard is, dat
de uitgaven pas aan het einde
van de maand van uw bankreke-
ning worden afgeschreven. Te-
vens betaalt u meestal de laagste
omrekenkoers (van toepassing in
niet eurolanden). Aan een credit-
kaart is een maandelijkse limiet
gekoppeld. Deze kan in overleg
met uw bank worden aangepast.

Travellers cheques

In landen waar het electronisch
betalen nog niet zo gebruikelijk
is, is het gebruik van travelier
cheques een goed alternatief. U
koopt travellers cheques bij uw
bank en u kunt deze in het bui-
tenland omwisselen tegen de daar
geldende valuta.

Tips

- Meld verlies of diefstal van uw
pas onmiddellijk via het specia-
le hulpdienst telefoonnummer
van uw bank. Wanneer dit num-
mer bij u niet bekend is, kijk
dan in de telefoongids bij het te-
lefoonnummer van uw bank of
vraag het na bij uw bank.

- Bewaar uw pincode niet bij uw
bankpas en maak deze niet be-
kend aan anderen.

- Laat uw bankpas nooit onbe-
heerd achter.

- Neem naar het buitenland
steeds twee verschillende be-
taalmiddelen mee. U komt dan
niet zo makkelijk voor onaan-
gename verrassingen te staan.

Wilt u naar aanleiding van dit ar-
tikel meer informatie, neem dan
contact op met uw bank.
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Kuip
Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575)46 12 27

Mooie Elstar

3kilo€3.OO

Zomersalade

1 bakje € 1.80

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845

mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 307 HDi

öirius öystems Service
Reparatie van a\\e merken elektrische

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

gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud

van satellietsystemen.

Spalstraat19,7255AA Hengelo Gld.

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

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

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

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Wij hebben alles
voor uw klus!

Ijzersterk in
technisch materiaal!

Hout en Plaat
op maat!

ii
l O U W M A t K T

DE TOLBRUG

Emmerikseweg 17,
7227 DG Toldijk

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

den 4 akker
b o e r d e r i j w i n k e l

Asperges, overal staan ze op het menu

koop ze bij 'den 4 Akker'... nu!
Ook lekker bij asperges:

- Verse scharreleieren
- Boerenbeenham
- Boerenboter en de lekkerste

Elza's wijnen hebben wij ook voor u

Openingstijden:
maandag - vrijdag: 10.00 - 19.00 uur

zaterdag: 10.00- 17.00 uur
tussen 12.00 - 13.00 gesloten

Herman & Mirjam Eskes
Kapelweg 14, 7233 SC Vierakker - Tel. (0575) 44 14 34

Uwpersberichtfen) voor 'deReclame'

kunt u ook e-mailen naar

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 10 54

Zie de aanbiedingen
in de winkel.

Wij wensen u allen
prettige Pinksterdagen!

Aanbiedingen van de week

Gemarineerd saté-vlees
100 gram € 1,-

Gehaktballen kant en klaar
4 stuks €2,80

Gebraden varkensrollade
100 gram €0,98

SLAGERIJ
RATERINK

Raadhuisstraat 10
Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01

LENTEFEEST
FLOR
24 en zatera

aa 24 mei:
lUUL

zaterdag 25 mei:
HM mr. NORMAALMARKT
Start kaartverkoop

TOLDtEK
tEGiOVEUCOOr
ALLEEN HFZF MIDDAG KAAKTEN 2 FOTO
GOEDKOPER VOOR MENSEN UIT DE REGIO !H
2030 uur:

FUNQ2, NOT
BEETHOVEN. HAZE

Wij hebben voor u op
voorraad ± 80 occasions in
alle prijsklassen, waarvan

± 50 in onze showroom.
Een greep uit onze voorraad.

Audi 802.0i, LPG, 1990

BMW 3161,1991

Citroen XM 2.Oi, 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 Lantral.6 GLS, 1996

Mazda 121 Bolhoed Cabrio-top, 1995

Mazda323P1.5GLXHB,LPG-G3,1997

Mazda 323 Station 1.6iGLX, LPG, 1993

Mazda 323 Sedan 1.8,1992

Mazda 323 Sedan 1.5IGLX, 19%

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

Mazda 626 HB1.8 GLX, 1998

Mazda M PV Diesel, 1997

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

Mercedes Benz 190 E, 1991

Mitsubishi Pajero Long Body 2.8 TDi, 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 Clio, 1995

Renault Safrane2.2i RN, 1993

Suzuki Vitara Cabrio, 1990

2.700,-

6.350,-

3.395,-

2.500,-

4.400,-

4.500,-

3.150,-

4.100,-

2.750,-

4.950,-

6.350,-

6.950,-

3.350,-

2.700,-

6.350,-

vanaf 2.250,-

10.500,-

10.500,-

6.250,-

16.750,

9.950,-
7.250,

4.500,

1996incl.btw 18.150,

7.250,-

5.750,-

2.500,-

2.950,

6.000,

4.750,

4.750,

5.000,

VW Polo 3-drs. 44 KW, zwart, 1995 6.250,-

VW Golf l Cabrio, LPG, 1982 2.950,-

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, 1996 13.950,-

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

Hyundai H100 Diesel, dubbele cabine, 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, 1996

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 1.6i, 1990
Ford Escort Wagon, Van, Diesel, 1989

Ford Escort RS Turbo, zwart, 1 990
Mazda 323 Sedan 1.5, 1989, i.z.g.st.
Nissan Micra 1.2, 1990

Renault 21 GTS, 1990

VW Golf I1 1.8, 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
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