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75DE 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: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Verschijnt in:
Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

advertentie
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Drukkerij Uiterweerd

beëindigt uitgave 'de Reclame9

Anderhalf jaar geleden hebben
wij 'de Reclame' overgenomen.
Eén van de redenen was, dat dit
huis-aan-huisblad al jaren in
Hengelo en omgeving verspreid
werd en voor ons gevoel ook bij
Hengelo hoorde.

Vanaf het begin wisten we dat we
een aantal problemen tegen zou-
den komen. ledere week weer een
nieuwe uitgave brengt veel werk
en kosten met zich mee.
Problemen zijn er om te overwin-
nen, dus met veel enthousiasme
zijn we met de nieuwe 'Reclame'
begonnen. Dat deze manier aan-
sprak bleek wel uit de vele posi-
tieve reacties die onze drukkerij
bereikten.

Een nadeel voor de uitgever van
een huis-aan-huisblad is echter
dat het gefinancierd moet worden
uit de opbrengsten van de adver-
tenties.
Daarbij komen de hoge produktie-
kosten, de verspreidingskosten en

de enorme impact die het maken
van een krant heeft op de voort-
gang van het werk in de drukke-
rij. Al deze redenen hebben ons
doen besluiten om de uitgave van
'de Reclame' te stoppen. De rech-
ten blijven bij drukkerij Uiter-
weerd. De laatste verschijnings-
datum zal dinsdag 28 mei aan-
staande zijn.

Wij beseffen dat dit voor veel
mensen in ons verspreidingsge-
bied een gemis zal zijn. Het spijt
ons dat wij deze moeillijke beslis-
sing hebben moeten, nemen. Wij
hebben met veel plezier iedere
week aan 'de Reclame' gewerkt.
Uiteraard zijn wij bereid om in op-
dracht kranten te vervaardigen.

Drukkerij Uiterweerd blijft na-
tuurlijk voor u dé drukkerij voor
al uw familie-, handels- en recla-
medrukwerk.

Ton en Marian Uiterweerd
en medewerkers.

Nationale Straatspeeldag

Een aantal bewoners van de Vloed en de Middenweg gaan samen met
3VO afdeling Hengelo Gld. de Nationale Straatspeeldag 2002 in Hengelo
Gld. organiseren. De Nationale Straatspeeldag is een initiatief van de Ver-
enigde Verkeers Veiligheids Organisatie 3VO en wordt op woensdag 29
mei in meer dan 2000 straten en buurten in Nederland georganiseerd.

Wat gaan we doen?

Die middag worden een aantal ac-
tiviteiten zoals voetballen, straat-
tekenen, schminken, spelen in een
grote zandbak met medewerking
van Loonbedrijf Enzerink, ponyrij-
den, streetdance onder leiding van
Aerofitt, spelletjes en dergelijke op
straat georganiseerd. De jeugd kan
meedoen aan een kinderkleedjes-
markt waar ze hun overtollige
speeltjes kunnen verkopen. Ook
komt er een clown die met ballon-
nen de mooiste dieren maakt. IJs-
boerderij 'Het Riefel' is aanwezig
waar je een ijsje kunt kopen.
Alle kinderen uit Hengelo zijn van

harte welkom. Deelname aan de
Straatspeeldag is gratis maar wel ge-
heel voor eigen risico.

Waarom?

Door deel te nemen aan de~ Natio-
nale Straatspeeldag willen we de

aandacht vestigen op een aantal
verkeersaspecten zoals: te hard rij-
den door vele automobilisten, het
niet rekening houden met spelende
kinderen en de veiligheid voor de
fietsende jeugd.
De bezoekers worden in de gele-
genheid gesteld hun ideeën over
geyaarlijke verkeerssituaties en
eventuele oplossingen daarvoor te
melden. Deze situaties zullen wor-
den verwerkt in een knelpunten-
lijst die we vervolgens aan het ge-
meentebestuur overhandigen.

Dus kom allen, kinderen en ouders
naar de Nationale Straatspeeldag
aan de Vloed en Middenweg op 29
mei van 14.00 tot 17.00 uur.

Neem gerust je schep en emmer,
fiets, step, skeelers, skateboard,
knikkers, springtouw, skippybal en
dergelijke mee want je mag na-
tuurlijk ook lekker vrij op straat
spelen.

De notaris op toernee

Wanneer je vroeger de notaris tegenkwam, ging je aan de kant van
de weg staan, nam je eerbiedig je pet af en wachtte totdat hij voor-
bij was. Dit was immers een man waar je als gewone man niet mee
omging en die je vooral niet zomaar aansprak of tegensprak. Even-
als de dokter, de burgemeester en de bovenmeester hoorde hij tot
een kaste, die ver boven je bed stond. Een notaris werd ook altijd
alleen maar in verband gebracht met erfenissen en testamenten.

Omdat we in een snel veranderen-
de tijd leven, zijn de bovenge-
noemde 'heren' inmiddels gewone
mensen geworden, waar je heen
kunt om raad, maar die ook ge-
woon eventueel hun kinderen
naar school brengen, boodschap-
pen doen en vaak bij hun voor-
naam worden aangesproken.
Vooral ouderen onder ons hebben
moeite met deze veranderingen.
En deze ouderen brengen toch
nog een beetje dat gevoel van af-
stand op hun kinderen' over.

Notaris H.S. Kleinburink van nota-
riskantoor 'Tap Tromp van Hoff'
vestiging Hengelo Gld. vindt dat
hierin verandering moet komen.
Samen met enige collega's heeft
hij het plan opgevat om zich meer
te profileren. Daarom is hij van

plan in de maanden mei en juni
aan de mensen duidelijk te maken
wat een notaris doet, waar hij
mee bezig is en wat men van een
notaris kan verwachten.

Dit zal gebeuren op de
volgende data:

- Maandag 27 mei in
party-restaurant 'De Smid',
Kerkstraat 11, Keijenborg

- Donderdag 30 mei in
hotel-restaurant 'Leemreis',
Spalstraat 40, Hengelo Gld.

- Dinsdag 4 juni in
zaal 'De Seven Steenen',
J.F. Oltmansstraat 6,
Steenderen

De aanvang van deze

lezingen is om 20.00 uur.

Dit alles onder de titel 'De notaris
op toernee'. Na een inleiding door
de notaris kunnen er op deze
avonden vragen worden gesteld,
die zoveel mogelijk door hem zul-
len worden behandeld.
Omdat er bij sommige mensen nog
enige schroom kan- zijn om op de
avond zelf een vraag te stellen, is
het mogelijk om die vraag op pa-
pier te zetten, eventueel anoniem,
waarna de vraag bij de notaris in
de bus kan worden gedaan aan de
Spalstraat 41 of kan worden op-
gestuurd naar notariskantoor:
Tap Tromp van Hoff,
Vestiging Hengelo Gld.,
Postbus 34, 7255 ZG Hengelo Gld.
Wel graag aangeven bij welke
bijeenkomst uw vraag behandeld

dient te worden.

Wanneer u een van deze bijeen-
komsten bezoekt, zult u merken,
dat de afstand tussen notaris en
burger heel wat kleiner is gewor-
den en dat je niet meteen voor
een antwoord op een eenvoudige
vraag een torenhoge rekening
krijgt toegestuurd.

(advertentie)

Zeer velen stemden 15 mei op het CDA

Kiezers hartelijk bedankt!
Voor de verkiezingen van de Tweede Kamer heeft het CDA

een overweldigend resultaat geboekt, ook in Hengelo!

Hartelijk dank voor uw stem op het CDA,

alsmede voor de vele voorkeurstemmen en

het daarmee in mij gestelde vertrouwen.

Henk Jan Ormel

Wij feliciteren onze plaatsgenoot en regionale

kandidaat Henk Jan Ormel met zijn verkiezing

tot lid van de Tweede Kamer!

Wij wensen hem wijsheid en kracht toe om zijn

idealen en die van het CDA verder uit te dragen.

CDA Hengelo - Keijenborg



dienstmededelingen
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

«KERKDIENSTEN

Remigiuskerk

- Zondag 26 mei, 10.00 uur,

ds. C. Ferrari, (her)bevestiging ambtsdragers

Goede Herder Kapel

- Zondag 26 mei, 10.15 uur,

dhr. Dijkman, Vorden, Jeugddienst

Verzorgingscentrum 'de Bleijke'

- Geen dienst.

Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.

- Geen dienst.

R.K. Kerk Hengelo Gld.

- Donderdag 23 mei, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)

- Zondag 26 mei, 10.00 uur, Eucharistieviering

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. 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 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.

Diétiste:
- Mevr. F. Lamers elke donderdag 14.00-16.00

uur, gaarne vooraf een afspraak maken via de

apotheek (0575)461010.

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie

'Jentha'
- Voor afspraken tel. (0575)464440,

Beatrixlaan4, Hengelo Gld.

Koldeweiweg 2, Keijenborg

Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie,

kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie,

reïntergratie en medische fitness

'Janssen van Dijke'

- Tel.(0575)463064, Kastanjeln 2a, Hengelo Gld.

B.g.g. (0314) 62 51 50, Ambachtswg 16, Zelhem

Verloskundigen:

Gemeente Hengelo Gld:

- Maatschap: mevr. Klein-v. Nigtevecht,

mevr. Geugies-Bekke, mevr. Kuiperij en

mevr. Pasman, tel. (0314) 330589,

b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. (0314)3291 60

Gemeente Steenderen en Vorden:

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

Sensire Hengelo

(Voor/7. Zorgroep en Hameland van Nispenhof)

- Thuiszorg

Informatie via tel. (0314) 35 77 11

- Maatschappelijk Werk

Vorden, Zutphenseweg 1c,

telefoon (0575)552129,

spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur

- Thuiszorgwinkel:
Telefoon 0900-8806 (10 ct/min) 24 uur per dag

Doetinchem: Amphionstraat 67

Zutphen: Ooyerhoekseweg 6

Geopend: maandag t/m vrijdag 9.00-13.00 uur

en 13.30 - 17.30 uur, zaterdag 10.00 - 13.00 uur

Yunio Oost Gelderland (voorh. Zorgroep)

- Tel. 0900-9864 (10 ct/min) 24 uur per dag

Bereikbaar voor:

Kraamzorg - Jeugdgezondheidszorg

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

Politiebureau Hengelo Gld.

- maandag van 9.00 tot 12.00 uur geopend

- overige dagen kan het bureau alleen op

afspraak worden bezocht voor overleg met een

politieagent.

Deze afspraak kan gemaakt via tel. 0900-8844

(bureau Zelhem) of via de intercom (voorgevel)

van het bureau Hengelo
- Telefoonnummer 0900-8844

De Graafschap Dierenartsen

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

- Kampstraat 2, 7255 XC Hengelo Gld.

tel. (0575) 461420 (ook voor spoedgevallen)

u wordt altijd doorverbonden naar de dienst-

doende dierenarts.

Spreekuren gezelschapsdieren:

- maandag t/m vrijdag 13.30-14.00 uur

- maandag en donderdag 19.00-19.30 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) 46 22 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) 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) 451659 spreekuur maandag t/m

vrijdag 08.30-09.30 uur

Maatschappelijk Werk Zelhem:

- Stationsplein 2, Zelhem, tel. (0314) 6221 51

spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur

Ned. Patiëntenvereniging (afd.Oude IJsselstreek)

- Vereniging op chr. grondslag voor alg. belan-

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

men, bel dagelijks van 19.00 - 20.00 uur

tel. (0314) 341275 of tel. (0314) 326796.

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'

- Informatie en aanmelding:

coördinator mevr. H. ten Hoopen

tel. (0575) 4613 32 (z.m. tussen 19.00 - 20.00 uur)

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

- H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg,

tel. (0575)463435

- M. Lu kassen, tel. (0575) 4614 57 (maandagmorgen)

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

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

- Yvonne Roelofs, Wichmond.tel. (0575) 44 1942

- Marjo Cornelissen, Hengelo, tel. (0575) 464900

Diëtiste

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

Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak,

Overgangsverpleegkundige

- José la Croix, tel. (0575) 5603 81

Diabetes Vereniging Nederland

- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 725083

Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek

- Tel. (0314)665000 dagelijks van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.

- dinsdag 14.00-17.00 uur,

woensdag 10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur,

donderdag 14.00-17.00 uur-

vrijdag 14.00-20.00 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.

- maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Openingstijden Wereldwinkel

- Dinsdag t/m donderdag van: 10.00-12.30 uur

en 13.30-17.30 uur, vrijdag van 10.00-12.30 uur

en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.

- ledere eerste maandagavond van de maand

vanaf 19.00 uur kunnen mensen goede geb-

ruikte kleding inleveren op het volgende adres:

Fam. Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo Gld.

Streekziekenhuis Het Spittaal

- Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 592592.

Bezoektijden dagelijks van 15.00-15.45 en

18.45-19.30 uur.

Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de

hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en

17.45 -19.00 uur.

Hartbewaking en intensive care dagelijks

11.00-11.30 en 18.45-19.30 uur.

Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en

18.45-19.30 uur.

PAAZ-afdeling woensdag 14.30-16.30 uur

zaterdag en zondag 13.00-16.30 en

18.00-20.00 uur.

Slingeland Ziekenhuis

- Kruisbergseweg 25, tel. (0314) 32 99 11

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
9

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.

5,0-plusser biedt zich aan

voor al uw tuinklussen.

Tel.(0575)462790

Hebt u nog bruikbare

spulletjes voor de rom-

melmarkt van muziek-

ver. Crescendo op zater-

dag 15 juni?

Bel-dan (0575) 461782

ee" zomerse
iel

De zonnige kant van
Ambiance Zonwering
De zomer staat voor de deur en ook u wilt van de zon genieten zonder er

last van te hebben. Ambiance Zonwering biedt u de mooiste manieren om

de zon te weren. Bovendien krijgt u als bezoeker van onze showroom

tot 15 juni 2002 een zomerse attentie*.

"zolang de voorraad strekt

w w w . a m b i a n c e - z o n w e r i n g . n l
A M B I A N C E

Disbergen Varsselseweg 25, HENGELO (Gld.), tel.: (0575) 46 14 25

TALENTEN
GEZOCHT

Word vrijwilliger van het Wereld Natuur
Fonds. Kijk op www.wnf.nl/vrijwilligers

bel 030-6937332.

U kunt voor:

handels-,
reclame-,

en
familie-

drukwerk

terecht bij ons
agentschap

in Steenderen:

J.B. Eppink

Dorpsstraat 37

722 l BN Steenderen

tel. (0575)45 1862

fax (0575) 45 I 6 2 I



familieberichten

'Hoera! eindelijk komt ons zusje bij ons spelen.'

Linde en Floor

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte

van onze dochter en zusje

Julia Theresa

3 mei 2002

Theo, Nicole, Linde en Floor Melgers

Geltinkweg19, 7256BN Keijenborg

1952 2002

Donderdag 30 mei a.s. zijn wij

BJ. Lebbink

en

H.H. Lebbink-Garritsen

50 jaar getrouwd.

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot 16.30 uur

in zaal 'Den Bremer', ZE-weg in Toldijk.

Mei 2002

Lankhorsterstraat 9,

7234SR Wichmond

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.

Regelinkstraot 16,7255 CC Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 3818.- Fax (0575) 46 50 88

UYV UW afdeling

Hengelo Qld

Voorjaarsuitstapje
per bus op vrijdag 31 mei a.s.

naar:

Kachelmuseum Fini's Hoeve
in Vriezeveen

Veie eeuwen het 'brandpunt'

in het interieur

Vertrek 13.30 uur, terugverwacht 18.00 uur

Inbegrepen: entree + koffie/thee met gebak

Kosten € 20,- (per persoon)

Qaarne opgeven en betalen op

dinsdagochtend 28 mei bij: Mevr. v. Dijke,

tel. (0575)46 II 66.

Benzine cirkelmaaiers
Met vangbak

Zelfrijdend

ZitmaaierS met achtervanger

Front cirkelmaaiers

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

€ 300,
€ 350,

€ 1600,
€ 2400,

JÜIDE1
's maandags geslotenLand- en tuinbouwmechsnisatie w • ..».*...«.~9 w «jww.v***..

Branderhorstweg 5 - Keijenborg Tel. (0575) 462026 Fax (0575) 463904 E-mail: jowe@introweb.nl

Zondag 19 mei

Eerste Pinksterdag

Hamove
fietstocht

± 25 km

Start tussen l 3.00 tot 14.00 uur,

vanaf de molen aan

de Varssel-Ring te Hengelo Gld.

Deelname € 2

Bij terugkomst gratis koffie

Reparatie van alle merken

wasautomaten, koelkasten en diepvriezers

U/T DE WEERD
Tel.(0575)461806

Mobiel: 06-535 533 04

Zonnestraal 13, Hengelo Gld.

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

i
2OO 2OO

REUNIE

M0KEN

NORMAALMARKT
tijdens LENTEFEEST, op ZATERDAG 25 MEI VAN

M.OO uur tot 17.00 uur.

NORMMLUMKriM, STAHT IVORVCRKOOP 25 JOAR UcKEN
IN TOLDIEK <\rijda§ 28 ium-. \'IDWOORSTCLUNCDt .

SPECIALE RECIOVERKOOP
Voor mensen uit de regio zijn de kaarten

alleen deze middag 2 euro goedkoper.
Luister clhc zaterdagmiddag TUSSEN 12 EN l naar RADIO IDEAAL en

v:in gratis kaarten !!
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Ford Escort -1.6 16V, rood, 02-1993, € 4.500,-

Honda Civic -1.4 City, rood, 04-7999, € 70.250,-

Hyundai Excel -1.5 GS, groen, 02-7998, € 7.450,-

Nissan Micra - 7.2 Maren, zwart, 77-7992, € 3.275,-

Nissan Primera - 7.6 76V, Sedan, blauw, 05-7996, € 7.995,

Nissan Primera - 7.6 LX, blauw, 06-1992, € 3.500,-
Opel Astra G - 1.7DTL, 3-drs, grijs, 03-1999 € 77.325,-

Melgers
Hoge Wesselink 2, 7221 CJ Steenderen

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

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

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

Seat Toledo - 7.6 4-drs, blauw, 05-1996, € 7.250,-

Toyota Corolla - 7.6 76V CX/, 3-drs, rood 05-1996, € 6.950,-

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

VW Golf IV - 7.4,76Vrood, 09-7998, € 77.950,-

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

ook verkoop van
nieuwe auto's

In tl B ïSü

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

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

Audi802.0i, LPG, 1990

Audi A8,2.8 6-cil. automaat, full options, 1995

BMW 316i,1991

Chevrolet Beretta, 1994 i.z.g.st.

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

Daihatsu Cuore 850 TR, 1992

Fiat Cinquecento 1.1 Sporting, zwart, 1995

Ford Escort Clipper, Station, 1995

Ford Escort 1.6 CLX, 1992

Ford Mondeo 1.8 CLX, Wagon, 1995, LPG

Hyundai Lantral.6 GLS, 1996

Mazda 121 Bolhoed Cabrio-top, 1995

Mazda323P1.5GLXHB,LPG-G3,1997

Mazda 323 Station 1.6IGLX, LPG, 1993

Mazda 323 Sedan 1.8,1992

Mazda 323 Sedan I.SiGLX, 1996

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

Mazda MPV Diesel, 1997

Mazda MX3-V6,1992

Mazda MX 5,1990

Mazda Xedos 9,2.0I-V6,1994

Mitsubishi Pajero Long Body 2.8TDI, 7 pers., 1996incl

Mitsubishi Spacerunner 1.8, LPG, 1994

Opel Astra HB 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 Golf l Cabrio, LPG, 1982

2.700,-

17.950,-

6.350,-

3.850,-

3.395,-

2.500,-

4.400,-

4.500,-

3.150,-

4.100,-

4.950,-

6.350,-

6.950,-

3.350,-

2.700,-

6.350,-

vanaf 2.250,-

10.500,-

6.250,-

9.950,-

7:250,-

,btw 18.150,-

7.250,-

5.750,-

2.500,-

2.950,-

6.000,-

4.750,-

5.000,-

6.250,-

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 850,15 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, 1996

Mitsubishi, L300,1997

2x Nissan Vanette Diesel, 1996 /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, 1990

Honda Civic 1.3,1988

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

Nissan Micra 1.2,1990

Renault 21 GTS, 1990

VW Golf I11.8, LPG, 1990

Volvo 440,1990

1.500,-

1.250,-

1.850,-

650,-

1.800,-
1.350,-

1.350,-

2.250,-

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

AUTOBEDRIJF

D.Langwerden
OCCASIONS

Citroen Berlingo
1.9D, 3-drs, 2000, 135.000 km

st.bekr. achterwissers
diesel, bestel

€ 7.500

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

st. bekr., achterwissers, airco,
c. verg r., el. ram., met. lak

€ 7.800

Citroen BX Gti
1.9i,5-drs, 1990, 185.000 km,

st. bekr., c. vergr.,
el. ram.,

€1.000

Mitsubishi
Space Star

1.3i 16V, 5-drs, 2000,
16.500 km, met. lak, el. ram.,

c. vergr., st. bekr., trekh.,

€14.750

Nissan Sunny
1.6i 16V, 3-drs, 1995, 72.316
km, open dak, l m v, st. bekr.,
c. vergr, sportuitl., a-klepsp.

€ 5.700

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

open dak, trekh., st. bekr,
c. vergr, met. lak

€ 6.800

Opel Corsa
1.21, 3-drs, 1993, 185.000 km,

trekh.,lmv, alarm

€3.100

Opel Vectra
1.81, 5-drs, 1991, 170.000 km,

trekh.,lmv, open dak

€1.700

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

achterklep spoiler, c. vergr.

€ 6.800

Peugeot 405
1.6i, 4-drs, 1989,

134.000 km, beige

€800

Renault Megane
1.61, 3-drs, 1998, 86.970 km,

rad./cd, el.ram., st.bekr,
c. vergr

€10.500

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

57.000 km

€900

Volvo 440
1.8i Ipg, 3-drs, 1994,
167.876 km, met. lak,

trekh. st. bekr, c. vegr,
rad.cass., startbl.

€ 4.000

VW Golf 3
1.81, 3-drs, 1996,

69.513 km, st. bekr.

€ 8.000

Bovag-lid Bovag garantie

B o va g Klasse 1

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

goedgekeurde autobeveiligingssystemen.
Ruitreparaties zonder verlies van eigen risico.

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

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond
Tel.(0575)441621
Fax (0575) 44 1639

www.autolangwerden.nl
info@autolangwerden.nl



Keuze uit meer dan 100 stuks

^Micrarsr^drsi1995
€

€

€

€

€

Missan Almera

Nissan A.mera
Nissan Ataera.Aln,era1.4GXArco,

°drs, 2000

Nissan Pr-
NissanPnmera

2QO,Nissan

Nissan Pr-n-eral
Nissan Pnmera 2.0
Nissan Prin.era. Cohort 4(jr

7.200,-

7.700,-

6.800,-

4.300,-

5.900,-

€ 13.500,-

€ 14.950,-

€ 6.500,-

€ 7.250,-

€ 12.250,-

€ 5.000,-

€ 10.900,-

€ 7.250,-

€ 17.200,-

€ 20.400,-

€ 10.900,-

€ 16.800,-

13.600,

,,€ 5.900,

€ 10.250

Nissan X-TraH 2.2
Terrano € ,««,

£20
FordFocusl.BTD.Comb,,'*

OpelAstr,1.616VSporU^ 999
Opel Astra 2.0 Caravan-drs 9^

Daihatsu Sirionl. O Rt^g'
9-

Honda Civic 1 .5 1», **£*" 1997
Mi,subishiCarisn,a1. OL ° ̂
Renault Kan xress l. 9 <

£ 86Q0.

€ 6.800,

€ 9.000,
€ 5.e60,.

€ moo,

VolvoS40l.8i16V,4-drs,

W\|Po«o1.6,3-drs,1999

Autobedrijf•
Melgers

Hoge Wesselink 2, 7221 CJ Steenderen

Tel. (0575)451974- Fax (0575) 45 11 89

Altijd

vertrouwd
dichtbij!

Wegens veroudering van diverse tankpassen en een tekort aan

nieuwe tankpassen, verzoeken wij u vriendelijk vanaf 1 mei de

oude pas gratis om te ruilen voor een nieuwe Melgers-tankpas.

Deze liggen binnen aan de balie voor u klaar. Vanaf 1 juni zal uw

oude pas niet meer te gebruiken zijn.

B.v.d. Autobedrijf Melgers

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

zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur

i
iii

OCCASIONS
Opel Astra Station - 1.6 GL, blauw 33.000 km, 1999

VW Golf IV - 1.4, 16 V, 5-drs, zilver 53.000 km, 1998

Opel Astra Station - 1.6, 16 V, groen 99.000 km, 1997

Renault Clio Oasis - 1.2, rood, 5drs 93.000 km, 1997

Renault Espace - 2.2, DTi, b.rood 203.000 km, 1995

VW Polo - 1.4, rood 132.000 km, 1995

Suzuki Vitara - JLX, zwart 98.000 km, 1992

Mazda 323F - 1.6 GLX, rood 136.000 km, 1992

VW Golf - blauw 127.000 km, 1988

APK-keuringsbedrijf

Reparatie en onderhoud alle merken auto's

In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto's

Schadereparaties

//ff AUTOBEDRIJF BRUI L //ff

Zelhemseweg 19, 7255 PS Hengelo Gld.

Tel. (0575) 464793 - www.autobedrijfbruil.nl

: :-:-_-;:: .•::-v^:%'.'.'.'.jpjjjlllljjljjjjjjjfo^jjj:«

S. V. Steenderen

'Herman Lebbink jeugdvoetbaltoernooV

Op zaterdag 25 mei, zondag 26

mei en zaterdag l juni a.s. orga-

niseert de voetbalvereniging S.V.

Steenderen weer haar jaarlijkse

jeugdvoetbaltoernooi.

Voor dit toernooi hebben zich

maar liefst 74 teams ingeschre-

ven, zodat wij wederom kunnen

spreken van een uitstekend bezet

toernooi. Onder de deelnemers

zitten ook enkele Duitse teams,

waaronder onze partnergemeente

Legden, alsmede onze Engelse

gasten St. Albans Rangers - die

voor de tweede maal zullen deel-

nemen -, zodat wij opnieuw een

internationaal toernooi kunnen

presenteren. Uiteraard hopen wij

op mooi weer, maar bovenal op

een leuk en sportief toernooi.

Zaterdag 25 mei

- 's morgens E-pupillen,

- 's middags C-junioren.

Zondag 26 mei

- 's morgens F-pupillen,

- 's middags A-junioren.

Zaterdag l juni

- s morgens

- 's middags

D-pupillen,

B-junioren.

Dit toernooi draagt voor de zes-

tiende maal de naam 'Herman

Lebbink toernooi'. Herman Leb-

bink was secretaris van de voet-

balverenigingvan 1967 t/m 1985.

Hij was ook altijd zeer betrokken

bij de vereniging als er andere

werkzaamheden moesten worden

gedaan, zodat wij in hem een zeer

groot voorbeeld zien.

Hij had zelf geen actief voetbal-

verleden, maar werd als lid en be-

stuurder zeer gewaardeerd om

zijn rustige maar toch zelfverze-

kerde optreden. Herman Lebbink

is overleden op 24 december 1985

op de leeftijd van 73 jaar.

Tevens heeft de vereniging het

voornemen om op zondag 2 juni

weer een familiedag te houden.

Deze dag, die als afsluiting van

het seizoen kan worden gezien,

zal in het teken staan van alle

leden met hun ouders, broers en

zussen, partner, vriendin of vriend

die gezamenlijk er een leuke en

gezellige dag van zullen maken.

Tevens is het, bij voldoende deel-

name, de bedoeling dat er een

sponsortoernooi zal worden geor-

ganiseerd. Dit toernooi zal om

14.00 uur aanvangen, 's Morgens

zullen er weer verschillende voet-

balwedstrijdjes zijn tussen de kin-

deren en hun ouders.

Als grote attractie zal er een op-

blaasbaar levendig tafelvoetbal-

spel aanwezig zijn. Daar om heen

zulleir er door de activiteitencom-

missre verschillende activiteiten

op touw worden gezet, zoals rad

van avontuur en schminken.

Het geheel hopen wij te laten

ondersteunen door een gezellig

stukje muziek. Natuurlijk hopen

wij op mooi weer en een, mede

wellicht door u, zeer geslaagde

dag. Graag tot ziens op onze ac-

commodatie op zondag 2 juni a.s.

Wellicht mogen wij ook u deze

dagen begroeten op het sportcom-

plex van de S.V. Steenderen.

Viswedstrijd tussen jeugd van

Hengelo Gld. en Vorden

Dinsdag 14 mei jongstleden was

het weer zover dat de jeugd van

de Hengelose visclub moest aan-

treden tegen de visjeugd uit Vor-

den. Elk jaar weer is dit een felle

strijd. Het reglement zegt ons dat

van elke vereniging de eerste tien

resultaten bij elkaar worden op-

geteld. De beste tien jongens en

meisjes van Vorden vingen samen

601 cm vis. De beste tien jongens

en meisjes van Hengelo Gld. had-

den samen 658 cm vis. De beker

ging dus mee naar Hengelo Gld.

De individuele uitslag was:

Mark Heutink

Peter Beunk

Luuk Heugelink

Wesly Burghout

Bart Sloot

156 cm;

146 cm;

140 cm;

130 cm;

105 cm.

In totaal deden er 29 kinderen

mee.

Collecte epilepsie start 3 juni

In de week van maandag 3 juni

tot en met zaterdag 8 juni gaan

45.000 vrijwilligers op pad om

huis-aan-huis te collecteren

voor het Nationaal Epilepsie

Fonds. Het thema tijdens de na-

tionale collecteweek is: 'Laat

haar niet vallen'.

De opbrengst van de collecte is

bestemd voor wetenschappelijk

onderzoek, voorlichtingsactivi-

teiten, het organiseren van be-

geleide vakanties voor mensen

met epilepsie en individuele

hulp.

Het Nationaal Epilepsie Fonds

helpt mensen met epilepsie op

vele terreinen. Om dit te kunnen

blijven doen, is geld nodig.
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Grote waardering voor de aangeboden ballonvaart op 11 meijl.

Familie Wansink en personeel Albert Heijn de lucht in!
ngdo Gld., Hummelo & KeppfJ en Zelhem)

Honderden belangstellenden ston-

den op zaterdag 11 mei geduldig

te wachten langs de weide 'De

Lange Hutte' rond het moment

dat acht luchtballonnen het lucht-

ruim zouden kiezen.

Het betrof hier een stunt, in sa-

menwerking met agentschap Ben-

nie Enzerink, omtrent de onlangs

gehouden directie-overdracht van

de AH-supermarkt van vader Jan

Wansink op zoon Heico.

Met enige verlaging kozen de bal-

lonnen rond half acht 's avonds

stuk voor stuk het luchtruim.

Jammer dat door bewolking het

zicht wat slechter geworden was.

Over het algemeen mocht het de

pret van de passagiers niet druk-

ken. Met toestemming van hoofd-

ballonvaarder Jan Oude Ampsen

opteerden een drietal ballonnen

om te stijgen tot 5100 voet, ruim

boven de wolken. Die passagiers

konden genieten van een prachtig

uitzicht met een stralende zon

aan hun zijde. Een van de mede-

werksters riep entousiast 'ik hoef

niet terug' en 'laat me hier maar

blijven'.

Dat de ballonvaart, voor de mees-

te personeelsleden de eerste keer,

de nodige spanning van tevoren

opriep laat zich begrijpen. Een

medewerkster kon de nacht er-

voor niet slapen, maar was na af-

loop zo enthousiast dat ze meteen

voor haar man en zichzelf, als va-

derdagcadeau, een ballonvaart

boekte.

Met een tocht van ruim anderhalf

uur kwamen de ballonnen terecht

in het gebied tussen het Ruurlose

Broek en Beltrum.

Jan Wansink had zich voor het

personeel geen beter afscheidsca-

deau kunnen wensen. Ze waren

allen zeer verheugd en dankbaar.

Zo kunnen Jan Wansink en zijn

vrouw Gerda tevreden terugblik-

ken op deze dag.

Na de terugkomst van de ballon-

vaart werd de feestelijke dag-

voortgezet in Partycentrum 'Lan-

geler' in Hengelo Gld. tot ver na

middernacht. De klantenkring is

vol bewondering over de gehou-

den stunt voor familie en perso-

neel en zeer nieuwsgierig naar de

opgedane ervaringen.

Toen de ballonnen opstegen rie-

pen enkele kinderen enthousiast

'We gaan later ook bij de Albert

Heijn werken, dan mogen we ook

met de luchtballon mee'.

Bouw van Roemeense katapulten als rode draad door actie 'Hemelvaartsdagen'

Jongeren werkgroep Roemenië zamelt veel geld in

voor bouw van speeltuin

Zowaar geen gemakkelijke op-

dracht voor Sanne Holland om als

nieuwe voorzitster in de voetspo-

ren te treden van voorganger Jur-

gen Memelink, die vanaf 1995

met veel verve de kar trok bij de

Jongeren Werkgroep Roemenië.

Vol trots presenteerde Sanne Hol-

land een tweetal groepen aan de

vooravond van Hemelvaartsdag.

Na de introductie ging een team

ouderen en een team jongeren aan

de slag om een uitwerking te

maken voor de bouw van een Ro-

meinse katapult, met als opdracht

deze uiterlijk zaterdagmiddag 11

mei om 16.00 uur gereed te heb-

ben. Vol trots voerden twee zware

Belgische paarden de bouwwer-

ken die middag af op een platte

wagen, richting evenemententer-

rein 'de Hietmaat'.

Voorafgaande aan de ultieme test

voor de katapulten mochten kin-

deren vele ballonnen oplaten, in

de hoop een prijsje te winnen.

De jury onder aanvoering van Je-

roen Brummelman constateerde

dat de katapult van de groep jon-

geren het meeste succes had met

het werpen van een met water ge-

vulde bal op een zeildoek.

Naast het bouwen van de katapul-

ten waren er meerdere activitei-

ten: het optreden van de rock-

groep DOGZ in samenwerking met

de schutterij EMM; het optreden

van de groepen 'Be Ready' en 'Re-

bom', in samenwerking met de

Hervormde Jeugdraad; een spon-

sorloop rond de kerk; een klim-

wand; 'Rare fietsen'; een optreden

van poppentheater Anke Dulfer in

de kerk in samenwerking met de

Hervormde Jeugdraad; een bloe-

metjesmarkt en kratten stapelen

in de Raadhuisstraat; tenslotte

het optreden van de popgroep

'Busted' op zaterdagavond en een

koffieconcert met de Egelander-

groep 'lesselkapel' in de grote

feesttent op 'de Hietmaat'.

Al met al hebben de Hemelvaarts-

dagen geen windeieren gelegd

voor de Jongeren Werkgroep Roe-

menië. Er werd financieel behoor-

lijk gescoord. De Hemelvaartsda-

gen onder het motto: 'Hengelo dat

staat als een paal', hebben qua

aantrekkingskracht nog steeds

niet ingeboet. Er staan dan ook

vele jongeren borg. De groep en-

thousiaste medewerkers wordt elk

jaar groter, met als opdracht: 'Veel

en goede hulp aan Roemenië'.

I T I E
Alarmnummer Politie

Alarmnummer 112

(alleen voor noodgevallen)

Politie Bureau Hengelo Gld.

Maandag van 9.00 tot

12.00 uur geopend.

Overige dagen kan het bureau

alleen op afspraak worden be-

zocht voor overleg met een

politieagent.

Deze afspraak kan gemaakt

via tel. 0900-8844 (bureau

Zelhem) of via de intercom

(voorgevel) van het bureau

Hengelo Gld.

Telefoonnummer 0900-8844

Maandag 6 mei t/m dinsdag 14 mei

Maandag 6 mei

- Twee automobilisten kwamen

's middags met elkaar in bot-

sing op de Kruisbergseweg in

Hengelo. Een 65-jarige man uit

Hengelo reed met zijn voertuig

over de Kruisbergseweg, ko-

mende uit de richting van Hen-

gelo. Bij de kruising met de

Molenenkweg sloeg de automo-

bilist af, zonder daarbij eerst

voorrang te verlenen aan een

hem tegemoetkomende perso-

nenauto. De naderende auto-

mobiliste, een 37-jarige in-

woonster uit Zelhem, kon een

aanrijding niet meer voorko-

men.

Aan beide voertuigen ontstond

de nodige schade; er deed zich

geen persoonlijk letsel voor.

- De politie heeft 's middags in

Halle na een achtervolging een

automobilist staande gehouden

in verband met roekeloos rijge-

drag.

Het rijbewijs is ter plaatse in-

gevorderd en tegen de man,

een inwoner uit de gemeente

Zelhem, werd een proces-ver-

baal opgemaakt wegens het

rijden door rood licht, het niet

verlenen van voorrang, het

overschrijden van de maxi-

mumsnelheid met 71 km per

uur en het negeren van het

stopteken van de politie.

Woensdag 8 mei

- Een automobilist raakte 's mid-

dags op de Hengeloseweg in

Zelhem van de rijbaan en kwam

tot stilstand in een weiland.

Door onbekende oorzaak was

de bestuurster, een 29-jarige

vrouw uit Zutphen, met de wie-

len van haar voertuig in de

berm geraakt; zij raakte hierbij

in een slip en belandde vervol-

gens in een akkerland aan de

andere kant van de weg. De

vrouw bleef hierbij ongedeerd,

wel ontstond er schade aan het

voertuig.

Donderdag 9 mei

- 's Avonds tussen 19.00 en

19.30 uur stond op de parkeer-

plaats van de Edah in Hengelo

een grijze personenauto gepar-

keerd. Bij terugkomst ontdekte

de eigenaar dat er tegen zijn

auto was aangereden. Gezien

de schade is het zeer aanneme-

lijk dat de veroorzaker niet

heeft gemerkt dat hij/zij dit

voertuig heeft geraakt. Graag

zou de politie Zelhem in con-

tact komen met eventuele ge-

tuigen. U kunt de politie berei-

ken via het telefoonnummer

(0900)8844.

- In Laag Keppel op de Rijksweg

stak plotseling een ree de

rijbaan over voor een naderen-

de automobilist, een 63-jarige

man uit Zelhem. Hij kon een

aanrijding met het dier niet

meer voorkomen. Het dier over-

leed ter plaatse en aan het

voertuig ontstond forse schade.

Vrijdag 10 mei

- Op de Rondweg in Hengelo

vond 's middags een aanrijding

plaats tussen twee personen-

auto's. Beide bestuurders reden

in de richting van Doetinchem.

Een van de bestuurders, een

33-jarige man uit Doetinchem,

sorteerde voor om linksaf de

Banninkstraat in te slaan. Op

dit moment was de achter-

opkomende automobiliste, een

20-jarige vrouw uit Lochem,

niet in staat haar voertuig op

tijd tot stilstand te brengen

en botste vervolgens achterop

haar voorganger met de nodige

schade aan beide voertuigen.

Maandag 13 mei

- 's Middags brandde aan de Ber-

kendijk een gehele boerderij af.

Omstreeks 16.00 uur kwam er

bij de meldkamer een melding

binnen van een woningbrand.

De brandweer Zelhem werd ge-

alarmeerd en rukte uit.

Bij aankomst bleek het te gaan

om een zojuist gerenoveerde

boerderij, waarvan het rieten

dak vlam had gevat tijdens de

verfwerkzaamheden. De bewo-

ners konden tijdig de woning

verlaten. Bij het blussen kreeg

de brandweer Zelhem assisten-

tie van de brandweer Hengelo

Gld. Omstreeks 17.17 uur werd

het sein brand meester gege-

ven, maar het nablussen duur-

de nog enkele uren.

Dinsdag 14 mei

- Aan de Brunsveldweg in Zel-

hem werd 's morgens een aan-

hanger (hondenkar) aangetrof-

fen. Het was onduidelijk hoe

deze daar was gekomen: moge-

lijk verloren of gestolen.

De eigenaar van deze honden-

kar wordt verzocht zich te mel-

den bij de politie in Zelhem.

Saskia Visscher
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Jozef' van musicalgroep Samucal:

artistiek en cultureel hoogstandje

Opnieuw heeft de Hengelose musicalgroep 4Samucal' een stuk in
studie genomen. In de afgelopen jaren zijn met zang, muziek en
spel de levens van Esther, Jacob en Mozes nader belicht. Dit keer
staat de levensloop van Jozef centraal. De volledige titel is 'Jozef,
herinneringen van een familie1. Dat geeft al aan dat de musical be-
gint als het veelbewogen leven van Jozef ten einde is. De familie
haalt herinneringen op. Herinneringen die voor het publiek als epi-
sodes uit Jozefs leven tot leven komen op het toneel.

column

Het bijbelse verhaal van Jozef mag
bekend verondersteld worden. Met
een grote ironische knipoog naar
de ernstige en plechtstatige bijbel-
se verteltrant is het verhaal in een
eigentijds jasje gestoken. Wat
blijft is de boeiende geschiedenis
van een familie waarin alle mense-
lijke ervaringen een rol spelen.
Haat, jaloezie, hoogmoed, angst,
verantwoordelijkheid, vergeving,
verleiding, dromen, moed, verla-
tenheid, heimwee en hoop, alles
passeert de revue. Door de mooie
muziek, liederen en soms ontroe-
rende solo's, is het een prachtige
musical. De algehele leiding is in
handen van'- Jolanda Koning,
samen met Gerrit Wolsink, die de
koor- en muziekgroepen 'beheert'.
De regie over het spel wordt ge-
voerd door Tine Keizer. Dit drietal
is inmiddels door de ervaringen
van de voorgaande jaren om zo te
zeggen 'door de wol geverfd'. En
dat mag ook wel, want het is dit

jaar een onderneming die hogere
eisen stelt dan voorgaande jaren.
Niettemin is het leidende trio van
mening dat met hard werken en
goede inzet een prachtig eindre-
sultaat te verwachten is.-

Kaartverkoopadressen

De musicalgroep Samucal staat
inmiddels stevig op de culturele
kaart van Hengelo. De nu in stu-
die zijnde musical 'Jozef' zal die
plaats duidelijk bevestigen.
We zien met spanning uit naar
de uitvoeringen in 'Ons Huis' op
vrijdag 31 mei en zaterdag l juni
's avonds, alsmede zondag 2 juni,
's middags.
De kaartverkoop is gestart op 13
mei bij de WV en boekhandel
Wolters. U kunt ook terecht bij
Jolanda Koning, Kastanjelaan l,
tel. (0575)461201.
De entree kost € 6,- voor volwas-
senen en € 4,- voor kinderen.

Lesactiviteit Centrum Natuur- en Milieu Educatie

Egelstertocht voor leerlingen van

groep 3 en 4 van de basisschool

Van 27 mei tot en met 31 mei
organiseert het Regionaal Cen-
trum voor Natuur- en Milieu
Educatie Doetinchem en omstre-
ken de 'Egelstertocht'. Het is
een voorjaars - activiteit voor
leerlingen van de groepen 3 en
4 van basisscholen uit Hengelo
Gld., Olburgen en Steenderen.

Deze lessen vinden plaats bij het
park 'de Bleijke'. Tijdens de les-
activiteit gaan de kinderen op
zoek naar (opdracht)egeltjes. De
egels laten de kinderen voorjaars-
verschijnselen in het park ontdek-
ken.

Onder begeleiding van de leer-
kracht en ouders bekijken de kin-
deren een bak met kikkervis en
observeren ze het (voorjaars) ge-
drag van eenden; de kinderen zoe-
ken naar het leven op een dikke
boom, het uitlopen van boomknop-
pen en naar baby-bomen (kiem-
planten).
Ze mogen als weerman het 'weer'

in kaart brengen met een thermo-
meter en een windvaantje.Ook vo-
gels in het voorjaar komen aan
bod. Het luisteren naar vogels en
met verrekijkers bekijken ervan
wordt gekoppeld aan het bekijken
van verschillende soorten nesten.

Het 'ruiken' van de lente biedt
mogelijkheden voor de echte
speur-'neuzen'. Het zijn allemaal
opdrachten waarbij de kinderen
actief en ontdekkend bezig zijn,
wat de doelstelling is van Natuur-
en Milieu Educatie.

De verbazing rond de opgerolde
pissebed, het plezier in het volgen
van de familie zwarte zwanen, het
ontdekken van kikkers tussen het
riet, op de buik liggend ruiken
aan madeliefjes... het zijn zo
maar een paar momenten van na-
tuurbeleving die niet te vangen
zijn in een schoolboek.

En daar draait het om,

natuurbeleving op locatie.

Gaudeamus zingt in Hengelo Gld.

Op zondag 26 mei zingt het Ach-
terhoeks gregoriaans koor Gau-
deamus in de eucharistieviering
van 10.00 uur in de Sint Willi-
brorduskerk te Hengelo Gld.
De leden van het ongeveer twin-

tig mannen tellende koor komen
uit de hele Achterhoek.

Die zondag zullen de gezangen
van Drievuldigheidszondag wor-
den gezongen.

UITVAART OF CREMATIE OFWEL ONZE LAATSTE WIL

Het regelen van een eigen uitvaart of crematie
schuiven veel mensen het liefst voor zich uit.
Weet u dat u zelf bepaalde zaken moet regelen?
Zeker wanneer u uw dierbaren wilt ontlasten op
een emotioneel moment. Er is voor hen immers
genoeg te doen, van de praktische klusjes tot en
met het nemen van het laatste afscheid.

Eén van de vele vragen is: uitvaart of crematie? Het
is voor de nabestaanden zeer belangrijk dat hier dui-
delijkheid over is, u kunt dit op verschillende manie-
ren vastleggen en bespreken. Ook zal er gedacht
moeten worden over wie er wat regelt, moet er een
uitvaartverzorger aangesproken worden of regelt de
buurt een aantal zaken. Is er een verzekering waar-
bij uitgegaan is van de verzorging via één van hen?
Daarnaast komen er nog veel meer zaken aan de
orde, deze laat ik de revue passeren in een uitvaart-
waardemeter. Hierbij wordt tevens een overzicht
van de kosten weergegeven waarmee u voor uzelf
een indicatie kunt maken.

1. Basiskosten; hieronder vallen alle
kosten voor het regelen en verzorgen
van de uitvaart. € 1.400

la. Opbaring; in de aula of thuis € 350

Kist; hier zijn veel variaties en
daarom is hier een keuze-
mogelijkheid
eenvoudig €
standaard €
luxe €

Tonnie Berger voet

Transport

6.

360

460

700

7.

3. De keuze voor een begrafenis of
crematie beïnvloedt in belangrijke
mate de totale uitvaartkosten.
Begrafenis;
grote stad (boven
75.000 inwoners) € 1.400
middelgrote stad
(25.000 tot 75.000) €1.200
kleine stad / dorp
(minder dan 25.000) €1.000 €
Deze bedragen kunnen erg
verschillen van plaats tot plaats!
Crematie;
alleen crematie € 750
crematie incl. bijzetten
urnengalerij € 800 €

Koffietafel;
voor 50 personen
voor 100 personen
voor 150 personen
Hierbij is het van belang
hoe uitgebreid men dit wil
maken; koffie met cake
of koffie met broodjes.

Rouwbrieven;
50 stuks

100 stuks
150 stuks

35Q
700

1.035 €

€ 115
€ 165
€ 210 €

8. Dankbetuigingen / bidprentjes;
50 stuks € 95

100 stuks € 115
150 stuks € 150 €

9.

4. Rouwdienst;
in de kerk
in een rouwcentrum

Volgauto's;
1 auto
2 auto's
3 auto's

Transporteren

€

€

280
150

€ 115
€ 230
€ 350 €

Advertenties;
in regionaal dagblad
in landelijk dagblad
in beide dagbladen

10. Bloemen;
eenvoudig
standaard
luxe

11. Grafsteen;
standaard steen
liggende steen
grafmonument

€ 415
€ 700
€1.115 €

€ 95
€ 150
€ 280 €

€ 1.400
€ 3.500
€ 4.500 €

Totaal geschatte waarde/kosten

Zoals je ziet kan het geheel aardig oplopen en is het verstandig om daar eens bij stil te staan. Ook is het
van belang om te zorgen voor voldoende financiële armslag.
Je kunt voor jezelf een potje reserveren, maar natuurlijk kan het risico ook in een verzekering worden
afgedekt. Bedenk dan wel dat er van tijd tot tijd naar gekeken moet worden of de bedragen nog wel
overeenkomen met de werkelijkheid.

Geslaagden

Crescendo

De volgende leden van de Chr.
muziekvereniging 'Crescendo' uit
Hengelo Gld. zijn zaterdag 11 mei
geslaagd voor het theorie-examen
in Otterlo.
Renate Jolink, klarinet, A 8+7 pnt
Jorrit Knoef, cornet, A 8+9 pnt
Maria Knoef, hoorn, A 9+9V-? pnt

Yunio opent kinderdagverblijf

Eén groep kinderdagopvang en één
groep buitenschoolse opvang zullen
vanaf september gaan behoren tot
voorzieningen in de gemeente Hen-
gelo.Bij de sporthal 'de Kamp' ver-
rijst één, centraal gelegen, gebouw
waar diverse voorzieningen bij el-
kaar zijn gebracht. Eén plek waar
met name ouders terecht kunnen
voor tal van zaken die betrekking

hebben op (jonge) kinderen. De
jeugdgezondheidszorg van Yunio,
het maatschappelijk werk van Sen-
sire, de Hengelose peuterspeelzaal
en de kinderopvang van Yunio zul-
len, onder andere, hier gehuisvest
zijn. Voor informatie en/of moge-
lijkheden voor inschrijving kan ge-
beld worden naar Yunio Oost Gel-
derland, tel. (0900) 98 64.
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Kuipers
Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575) 46 12 27

2O zoete Mandarijnen

zonder pit €3. OO

2 grote Hollandse

Komkommers € 0.99

Aanbiedingen van de week

Gehaktcordon blue per stuk € 1,-

Kippenpoten per stuk € 3,-

Boerenleverworst 100 gram €0,69

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 13 01

öiriue Systems Service
Reparatie van alle merken elektrische

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

In- en verkoop van nieuwe en

gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud

van satellietsystemen.

Spalstraat 19,7255 AA Hengelo Gld.

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

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

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

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

Herbalife!
wilt u uw gewicht gaan beheersen

en wi l t u toch uw normale warme

maaltijd niet missen.

Bel voor informatie:

Bianca

te Veldhuis-Greven

tel. (0575) 46 48 82

Grand café

Door uitbreidingen van onze werk-

zaamheden zijn wij op zoek naar

enthousiaste medewerkers(sters),

met liefde voor het horecavak.

Wij hebben plek voor:

een barbediende voor 38 uur

en

een barbediende voor 2O uur
(per week)

Interesse?

Schrijf dan een sollicitatiebrief met c.v. aan:

Café De Egelantier

t.a.v. Ton ten Barge

Spalstraat 44 - 7255 AD Hengelo Gld.

Of naar cafedeegelantier@chello.nl

Kijk vast op onze website: www.deegelantier.nl ,

Speciaalzaak

in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 W 54

de gehele week:

Rauwkost: IJsberg Vruchten

250 gram € 1,75

dinsdag - woensdag - donderdag:

Andijvie

1 kiio € Of98
Mandarijnen

zonder pit, 20 voor € 3,20

vrijdag - zaterdag:

Tomaten

€ 1,50

€ 0,79

IJsbergsla

1 krop "

V.O.F.

TECELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

tel. ( 0 5 7 5 ) 4 6 3 0 3 0 / 4 6 2 5 4 8
fax (°575) 46 25 48 - www.sueters.nl

ledere avond open tot 1 9.00 uur

'De Plattelandswinkel' • Altijd voordeel!

Kwaliteitsklompen, klompschoenen, laarzen, werkschoenen,
werkkleding, vrijetijdskleding, regenkleding, souvenirs

Actie vrijetijdskleding: Björnscm,
UM Basic, Qreenock, Bed/ord, Pow Pow etc.

LENTEFEEST ffJ

d r u k k e r i j

U i t e r w e e r d

Trouwplannen?
Wij verzorgen graag het

drukken van uw huwelijkskaarten.

Wij hebben diverse modelboeken

ter inzage. Het is tevens mogelijk

de boeken mee naar huis te nemen

om zo uw keus te bepalen.

Regelinkstrcmt 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 38 18 - Fax (0575) 46 50 88

a° 24 en zaterdag§5 mei.
' ' « '* ^ > w * ̂

*» ^* *^ ** «r» »*^ •* •• •»

ijdap 24 mei:

zaterdag 25 mei:
1100 uur: NORMAALMAR

SPECIALE RtCIOVEK
ALLEEN DEZE MIDDAG KAARTl
GOEDKOPER VOOR MENSEN UIT W RECffi

20.30 uur LENTErESTIVA.
FUNQ2, NOT BEETHOVEN,
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