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Zorgcentrum Maria Postel viert 75-jarig jubileum De laatste Reclame

Zorgcentrum Maria Postel is in 1926 geopend als het 'Liefdes Ge-

sticht', zoals het aanvankelijk werd genoemd. In 2001 was het offi-

cieel 75 jaar, maar dit wordt in 2001 vanaf 31 mei gevierd. Pastoor

Thuis heeft ervoor gezorgd dat Maria Postel in Keijenborg werd ge-

bouwd. Veel heeft deze pastoor gedaan en door zijn ideeën en vol-

harding werden er verschillende voorzieningen tot stand gebracht.

Er werd een contract afgesloten tussen de Orde van Zusters der

Christelijke school uit Boxmeer en het parochiebestuur uit Keijen-

borg. Deze zusters waren niet alleen verantwoordelijk voor het 'Ge-

sticht', maar ook voor de bewaarschool, een interne opleiding voor

jonge meisjes en voor de wijkverpleging.

Wanneer wij terugblikken naar 75

jaar zorg en dienstverlening, kun-

nen wij constateren dat er in al

die jaren heel veel is gedaan. Voor

het dorp Keijenborg, de regio en

zelfs ver daarbuiten. Zeker tot in

de jaren zestig kwamen de meeste

bewoners van elders en in de late-

re jaren uit het dorp en omgeving.

Vroeger was het te duur om in

een bejaardencentrum te wonen

en zeker op het platteland bleven

de ouderen thuis wonen. De toen-

malige bewoners (kostheren en

kostdames) kwamen vanuit het

hele land en kozen voor een huis

met katholieke signatuur. Daar-

naast werd er veel gedaan voor

diegenen die een beroep deden op

de Zusters en dat kon van alles

zijn. Zowel in het Gesticht als in

de thuissituatie, zelfs bevallingen

hoorden daarbij. De laatste zuster

was er werkzaam tot 1986.

Vanaf 1958 werd het 'Gesticht'

een eigen Stichting. Vanaf dat

moment werd de naam veranderd

in: 'R.K. Stichting Bejaardente-

huis St. Maria Postel'. Het was

toen een streekbejaardentehuis.

Vanaf 1990 werd de naam veran-

derd in: 'Zorgcentrum voor Oude-

ren' St. Maria Postel.

De laatste jaren zijn er veel ver-

anderingen en ontwikkelingen.

Door wet en regelgeving, samen-

werking met verschillende orga-

nisaties, een fusie, het is continu

in beweging.

Op l januari 1997 kwam de fusie

met zes andere verzorgingshuizen

tot stand. Vanaf dat moment hield

de eigen Stichting op te bestaan.

Er werd afscheid genomen van

het bestuur. Zorgcentrum Maria

Postel viel vanaf dat moment on-

der Stichting Zorgcentra Marken-

heem.

De zorgzwaarte neemt toe, de

zorg wordt steeds complexer. Er

worden daarom veel meer eisen

gesteld aan leidinggevenden en

medewerkers. Ook samenwerking

met het verpleeghuis is daardoor

intensiever geworden.

Een 75-jarig jubileum dient te

worden gevierd en dat zijn wij

ook van plan. Wij hebben een uit-

gebreid programma samengesteld

vanaf vrijdag 31 mei tot woens-

dag 5 juni. Er zal op meerdere da-

gen feest worden gevierd voor di-

verse doelgroepen en genodigden.

Vrijdag 31 mei een receptie van

15.00 tot 17.00 uur voor genodig-

den.

Zaterdag l juni om 10.00 uur een

Eucharistieviering in samenwer-

king met het dameskoor van Maria

Postel en het dames- en herenkoor

van de Parochiekerk van St. Jan de

Doper. Hierbij is iedereen welkom.

De Muziekvereniging en de Schut-

terij St. Jan zullen na afloop hier-

van een muzikale hulde brengen.

Vanaf 14.30 uur wordt er een

reünie gehouden voor oud-mede-

werkers.

Zondag 2 juni vanaf 10.00 uur

zijn de bewoners met twee van

hun familieleden uitgenodigd. De

bewoners van de aanleunwonin-

gen en de bejaardenwoningen aan

de Koldeweiweg zijn eveneens uit-

genodigd. Er wordt hen een lek-

ker en gezellig programma aange-

boden.

Dinsdag 4 juni zal er een pro-

gramma van 't Huis Theater wor-

den aangeboden voor de bewo-

ners van Maria Postel, de bewo-

ners van de aanleun- en de be-

jaardenwoningen aan de Kolde-

weiweg, de vrijwilligers en de

buurt.

Woensdag 5 juni wordt het afslui-

tingsfeest gevierd. Er komt een

muziekband. Hierbij zijn de mede-

werkers uitgenodigd vanaf 19.30

tot 23.30 uur.

In de tuin van Maria Postel zal

een feesttent worden geplaatst,

waardoor er voldoende ruimte zal

zijn om de verschillende activitei-

ten te laten plaatsvinden.

Ter gelegenheid van het 75-jarig

bestaan is er een jubileumboekje

samengesteld. In het archief zijn

er vanaf de start (in 1926) nog

zeer bijzondere en waardevolle

documenten gevonden.

Een fototentoonstelling, oude do-

cumenten, dia's en videofilms

kunnen er worden bekeken.

Wij hopen dat het een onvergete-

lijk jubileum mag worden.

Mede namens de Jubileumwerk-

groep, Jet Eykelkamp, locatie-

manager Maria Postel.

Het is zover! De laatste 'Recla-

me' valt bij u in de bus. We

hebben afgelopen week zeer

veel reacties gehad. Iedereen

vindt het erg jammer dat 'de

Reclame' verdwijnt uit Henge-

lo. Uit deze reacties blijkt met

hoeveel plezier de mensen uit

Hengelo en omgeving 'de Re-

clame' hebben gelezen.

Zoals we u vorige week al heb-

ben laten weten, wordt een huis-

aan-huisblad als 'de Reclame'

gefinancierd uit de opbrengsten

van advertenties.

De hoge productiekosten, ver-

spreidingskosten en de enorme

impact die het wekelijks maken

van een krant op de voortgang

in de drukkerij heeft, hebben ons

genoodzaakt te stoppen met de

uitgave van 'de Reclame'.

De rechten blijven bij drukkerij

Uiterweerd. Uiteraard blijven wij

bereid om in opdracht kranten te

vervaardigen. Wij danken alle

adverteerders, inwoners van

Hengelo en omgeving voor het

meewerken aan interviews en

voor het aanleveren van persbe-

richten.

Veel dank zijn wij verschuldigd

aan huisartsengroep Hengelo-

Keijenborg, accountantskantoor

Sloot, Memelink & Bergervoet

Assurantieën en Rabobank Graaf-

schap-West voor de columns.

Mede door hun bijdragen is 'de

Reclame' een graag gelezen blad

geworden. Een speciaal woord

van dank aan Gerrie Koldenhof

voor de vaak originele artikelen.

We hebben met veel plezier aan

'de Reclame' gewerkt.

Wij danken u als lezer voor het in

ons gestelde vertrouwen en voor u

blijft drukkerij Uiterweerd als

voorheen dé drukkerij voor al uw

familie-, handels- en reclamedruk-

werk.

Ton en Marian Uiterweerd

en medewerkers

(advertentie)

d r u k k e r i j

U i t e r w e e r d

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden en het vertrek
van een van onze medewerkers in verband met het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd, zijn wij op zoek naar een

(Leerling) Offsetdrukker m/v
Wij bieden een afwisselende baan waarbij je familie-, handels-
en reclamedrukwerk (variërend van één kleur tot full-colour)
gaat vervaardigen op een GTO en/of een Ryobi 2-kleurenpers.

Ben jij gemotiveerd, wil je een opleiding volgen en werken in
een klein team? Stuur dan een sollicitatiebrief naar:

Drukkerij Uiterweerd
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

Inlichtingen: Ton of Marian Uiterweerd
Telefoon (0575) 46 38 18
E-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl



d i e n s t m ede delingen
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

m KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 2 juni, 10.00 uur,

drs. D. Rekswinkel
Goede Herder Kapel
- Zondag 2 juni, 10.15 uur,

ds. A.B. Elbert
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Geen dienst.
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 30 mei, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)
- Zaterdag 1 juni, 19.00 uur,

Woord- en Communieviering
- Zondag 2 juni, 10.00 uur, Eerste Communiefeest
R.K. Kerk Kei jen borg:

- 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

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

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

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

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

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

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

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

- zat., zon. & feestdagen van 11.00 tot 12.00 uur
en van 17.30 tot 18.00 uur.

- Levert u zoveel mogelijk uw recepten in tijdens
deze openingsuren.

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

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

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

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

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

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, H.J. Ormel en H.G. Salomons
- Kampstraat 2, 7255 XC Hengelo Gld.

tel. (0575) 461420 (ook voor spoedgevallen)
u wordt altijd doorverbonden naar de dienst-
doende dierenarts.

Spreekuren gezelschapsdieren:
- maandag t/m vrijdag 13.30-14.00 uur
- maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en

op afspraak
Paardenspreekuur:
- maandag 19.00 - 20.00 uur en op afspraak
Dierenapotheek:
- maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur
- zaterdag 08.30 - 12.00 uur
Uitvaartverzorging Eppink & Ruiterkamp
- tel: (0575) 452020 dag en nacht bereikbaar.

m HULPDIENSTEN
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
Contactpersonen Hengelo:
- Mw. B. Schuerink, tel. (0575) 46 1828
- Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Contactpersonen Keijenborg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
- Mw. R. Jansen, tel. (0575) 462937
Bezoek- en Oppas Service voor Ouderen
(B.O.S.O.) V.T.Z. Vrijwillige Terminale Zorg
Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Keijenborg: Mw. M. Droppers, tel. (0575) 4622 79
Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo:
- Mw. M. Harmsen, tel. (0575) 461678
Coördinator te Keijenborg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
Quintest Thuiszorg
Bureau voor particuliere Thuiszorg
- 24 uur per dag bereikbaar onder centraal

telefoonnummer (033) 462 5678.
Maatschappelijk Werk voor de gem. Hengelo Gld:
- Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. (0575) 5521 29

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur
Maatschappelijk Werk voor de gem. Steenderen:
- J.F. Oltmansstraat 7, Steenderen,

tel. (0575) 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) 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)

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

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

- Ina Wuestman, Vierakker, tel. (0575) 527246
- Lies-Erne Rutjes, Steenderen tel. 06-51318583
- Yvonne Roelofs, Wichmond, tel. (0575) 441942
- Marjo Cornelissen, Hengelo, tel. (0575) 464900
Diëtiste
- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 441809

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

Overgangsverpleegkundige
- José la Croix, tel. (0575) 560381
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, 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.

Tandtechnisch

Laboratorium

Kunstgebitten + Reparatie
Klaar terwijl u wacht

Zelhem (0314) 623921

hengelose
ondernemers

vereniging

Hengelose Broderie 25 augustus

Verenigingen of clubs die hun clubkas willen spekken kunnen

zich aanmelden voor een kraam of standplaats bij:

Benny Besselink (0575) 46 14 84 of

DickHelmink(0575)46l884

Reacties tot uiterlijk zaterdag 22 juni a.s.

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 307 HDi

Herbalife!
wilt u uw gewicht gaan beheer-

sen 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

Wie wil ons team versterken?

Wij zoeken een verkoper m/v
met de volgende eigenschappen:

* Enthousiast *
* Spontaan *

* Klantvriendelijk *
* Affiniteit met de bouw *
* Tussen de 18 en 45 jaar *

Teamgeest vinden wij erg belangrijk!

Vragen naar Manneke

B O U W M A R K T

DE TOLBRUG
Emmerikseweg 17, 7227 DG Toldijk

Tel. (0575) 451655- Fax (0575) 4526 79

Drukwerk nodig?
Vraag naar de vele mogelijkheden,

tel. (0575)463818



familieberichten
Kerk en Radio Het hertenkamp

Wie dit kleine ventje ziet,

gelooft zijn eigen ogen niet,

en zal moeten beamen,

wonderen maak je nog altijd samen.

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte

van onze zoon

Riek

12 mei 2002

Fritsen UrsulaMeijerink

Koekoekweg2a, 7255 KE Hengelo Gld.

\

J"

Lichtjes in die oogjes

een sputterend gelach

verbaasde wenkbrauwboogjes

Lichtjes in de ogen van jouw

broertjes en zusje, een l ieve lach

Ik ben geboren op donderdag 16 mei 2002

mijn naam isSeye

André, Jolien

Zep, Boyd en Bo

Groot-Roessink

Vordenseweg84a

7255 LE HengeloGId.

Tel.(0575)461342

Hartelijk dank,

voor alle kaarten, bloemen en cadeaus

op ons 40-jarig huwelijksfeest.

Het was voor ons een prachtige dag.

Gerriten Gerrie Tekelenburg

Bronkhorsterstraat 5,

7256 KE Keijenborg.

U kunt voor:

handels-, reclame-,
en familiedrukwerk

terecht bij ons agentschap
in Steenderen:

J.B. Eppink

Dorpsstraat 37

7221 BN Steenderen

tel.(0575)451862

fax (0575) 45 1621

In het interkerkelijk programma
'De Muzikale Ontmoeting', bij

'Radio Ideaal', zullen de komende

weken weer verschillende studio-
gasten te beluisteren zijn.

Op maandag 3 juni zal Joke van

der Velde uit Hengelo haar mede-
werking verlenen.

Voor maandag 10 juni staat een
vraaggesprek gepland van Annie

Alberink met de heer W. Scheer-
der uit Doetinchem, die 37 jaar

lang missiewerk heeft verricht op

het eiland St. Maarten.

Ds. Ferrari-van Schuppen uit
Hengelo zal voor maandag 17
juni een overdenking verzorgen.

Het programma 'de Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur

uitgezonden via 'Radio Ideaal'.
Na elke uitzending kunnen er van

20.00 tot 20.30 uur muzikale ver-
zoekjes worden aangevraagd via
tel. (0314)624002.

Namens bestuur en vrijwilligers

willen wij u, die ons zo trouw
steunt, hetzij door een spon-

soring, donatie of in natura, heel

hartelijk bedanken.
Met elkaar houden we zo het

hertenkamp in stand, een geliefd
plekje voor jong en oud.

Rond 'vaderdag' worden weer de

eerste jonge hertjes geboren, een

prachtig gezicht de moeder met
haar jong.

We hopen dat u met z'n allen nog

menige wandeling naar het her-

tenkamp maakt, waar het heel
rustig en goed vertoeven is.

Zelhem 22 mei festival

De dansgroep 'De Blauwe Kielen'
organiseert op zondag 9 juni een

dans- en muziekfestival in de gro-
te zaal van ' 't Witte Paard' te

Zelhem. Vanaf 10.00 tot 17.00
uur kan men genieten van fol-

klore en volksdansen.

Met afwisselend harmonicagroe-
pen en het huisvrouwenorkest

'De Boerinnekes' in de pauze is er

dansen voor het publiek met de

muziek van de 'Veteranen' uit
Barchem.

Vrij entree!

Voor uw wagen over dmkmfk kunt u ook e-mailen naar:

dfukkefijuitefmeHl@planet.nl

'Kleurenpalet van de Achterhoek': nu in negen gemeenten

Schilder mee en maak kans op een mooie prijs

'Kleurenpalet van de Achterhoek', een schilderwedstrijd in etappes
was vorig jaar een groot succes. Uit heel Nederland kwamen (ama-
teur)schilders naar de Achterhoek om potlood en penseel te gebrui-
ken en mee te dingen naar de vele prijzen. De organisatie heeft
vanwege die grote belangstelling dit jaar het aantal schilderdagen
uitgebreid van zeven naar negen. De wedstrijd heeft plaats op de
zaterdagen van 15 juni tot 24 augustus 2002.

Iedereen kan meedoen

Iedereen die graag tekent of schil-
dert kan meedoen: amateurs en
professionals kunnen zich inschrij-
ven voor één of meer dagen. Er

zijn drie categorieën: het 'jeugd-
palet' voor deelnemers tot 18

jaar; het 'zilveren palet' voor vol-
wassenen vanaf 18 jaar en het
'gouden palet'. Onder die catego-
rie vallen alle genomineerden van

de slotmanifestatie van 2001.
Deelnemers van het zilveren palet
komen het volgende jaar ook au-

tomatisch in deze derde categorie.
De deelnemende schilders werken
telkens in een andere gemeente en

mogen onderwerpen schilderen
die door de organisatie zijn uitge-

zocht. Men is daarbij volledig vrij
in de keuze van de voorgestelde
onderwerpen en de wijze van uit-
voering. Alle technieken, die vlak

uitgevoerd kunnen worden: olie-
en acrylverf, pastelkrijt, aquarel,
gouache, collages, mozaïeken zijn
toegestaan. Uitgesloten zijn drie-
dimensionale werken en foto's.
Ieder materiaal kan worden ge-
bruikt: doek, karton, papier, zijde,

hout, metaal, porselein, glas,

steen etc. Het toegestane maxi-
male formaat is 40 x 50 centime-

ter. De deelnemers dienen hun
eigen materiaal mee te brengen.

Deskundige jury

De kunstwerken worden telkens
beoordeeld door een deskundige
jury. Alle kunstwerken worden

ter plaatse ingelijst en tentoonge-
steld. De kunstwerken, die in de
prijzen vallen, worden door de or-

ganisatie in bewaring genomen

om in de finale op zaterdag 24 au-
gustus in de hal van het stadhuis
van Zutphen, opnieuw door een

deskundige jury te worden beoor-

deeld. Naast waardevolle prijzen
krijgen alle winnaars een certifi-
caat. Het totale prijzenpakket

heeft een waarde van € 4.500.
Voor elk van de negen schilderda-
gen is een prijzenpakket van circa
€ 500 beschikbaar. De hoofdprijs,

die tijdens de afsluitende expositie
in het stadhuis van Zutphen
wordt bekendgemaakt op zater-
dag 24 augustus, is een 'schilder-
achtig' weekend voor twee perso-

nen naar Barcelona.

Hoe ziet een schilderdag eruit?

Een schilderdag tijdens het 'kleu-
renpalet van de Achterhoek' ver-
loopt als volgt: tussen 8.30 en
10.00 uur worden de deelnemers
ontvangen, tussen 9.00 en 15.00
uur kan worden gewerkt aan het

kunstwerk, tot 15.30 uur kan
het werk worden ingeleverd, van

16.30 tot 17.30 uur wordt het
werk geëxposeerd en om 17.00
uur wordt het juryrapport bekend
gemaakt en worden de prijzen
uitgereikt.

Aanmelden

Per dag kunnen tachtig personen
deelnemen. Om zeker te zijn van

een plaats kan men zich vooraf
inschrijven bij: Kleurenpalet van
de Achterhoek, Kapperallee 63,
7211CCEefde.

Een e-mail sturen via de website
kan ook: www.kleurenpalet.nl.

De data en plaatsen waar ge-
schilderd kan worden zijn: Silvol-

de op 15 juni, Borculo op 29 juni,

Zelhem op 6 juli, Bronkhorst op

13 juli, Hengelo Gld. op 20 juli,
Lochem op 27 juli, Zutphen op 3
augustus, Vorden op 10 augustus

en Doetinchem op 17 augustus.

Organisatie

Het schildersevenement Couleurs
de Bretagne stond model voor het

Kleurenpalet van de Achterhoek.
De organisatie is in handen van
de Lionsclub Zutphen, die daar-
voor een speciale stichting in het

leven heeft geroepen. Doel is de
schilderachtige Achterhoek onder
de aandacht te brengen van de
vele (amateur)schilders en hun

achterban, die Nederland kent.
Steeds meer mensen vinden in
potlood, penseel en palet een zin-
volle tijdsbesteding. Ze krijgen nu

een unieke kans om hun creativi-
teit te botvieren op de prachtige
natuur en historische panden en

plekjes in de Achterhoek.

Kleurenpalet van de Achterhoek
wordt gesponsord door: De Rabo-

banken in de 'schilderplaatsen', de
deelnemende gemeenten, de Stich-
ting De Roos-Geesink, Gelderland
'Cultuurdeelname', Bouwbedrijf

Chris Kappert te Warnsveld, Ko-
ninklijke Talens, Drukkerij Krips
te Meppel, Wegener Dagbladen
(w.o. Gelders Dagblad), Thoma
Makelaars te Lochem, Dales

Accountants, Kunstcentrum de
Gruitpoort te Doetinchem.
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Kuipers

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575) 4612 27

20 Zoete Mandarijnen

zonder pit € 3.0 O

2 Grote Kroppen Sla

€O.98

Aanbiedingen van de week

Gepaneerde Schnitzels 4 stuks €5.-

Kipkrokantschnitzels 4 stuks €5,-

Fijne Snijworst 100 gram €1,-

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.
Tel.(0575)461301

Slrius Systems Service

Reparatie van alle merken elektrische

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

In- en verkoop van nieuwe en

gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud

van satellietsystemen.

Spalötraat19,7255AA Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 2120 • Mob. 06-53734373

Fax. (0575) 46 2015 • E-mail: 5irius0dds.nl

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

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

TEGELHANDEL
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

prolink.nl
the internet professionals

Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Uw bedrijf
perfect

op internet
Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extraneï
- 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

Wij hebben alles

voor uw klus!

Ijzersterk in

technisch materiaal!

Hout en Plaat

op maat!

DE TOLBRUG

Emmerikseweg 17,
7227 DG Toldijk

Tel. (0575)451655
Fox (0575) 45 26 79

Inname van:

• schoon puin

• puin/zand

• bouw- en sloopafval

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

Tevens verkoop van:

• ophoogzand

• zwarte grond

• gebroken puin

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

Varsselseweg 49,

7255 NR Hengelo Gld.

tel.(0575)467474

fax (0575) 46 74 20

INÜ l N HL - ook op zaterdag

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel.(0575)461054

de gehele week:

Rauwkost: Witte Kool/Ham
250 gram € 1,75

dinsdag - woensdag - donderdag:

Bospeen
€ 1f25

€ 1,98

€ Of 98

€ 2f98

Snijbonen
gesneden, 1 zak

vrijdag - zaterdag:

Bonen
500 gram

Kiwi'S Nieuw Zeeland

10 stuks

Voor familiedrukwerk

zoals onder andere:

geboortekaarten

huwelijkskaarten

jübilieumskaarten

uitnodigingskaarten

Wij hebben diverse

modelboeken.

Het is ook mogelijk

de boeken mee naar

huis te nemen om zo

uw keus te bepalen.

d r u k k e r i j

U i t e r w e e r d

Regelinkstraat 16,

7255 CC Hengelo Gld.

Tel.(0575)463818

Fax (0575) 46 50 88

Thema-avond: Mondzorg bij

kinderen met een handicap

De SPD Oost-Gelderland organi-

seert op dinsdagavond 11 juni

vanaf 20.00 uur in samenwerking

met de GGD Regio Achterhoek een

thema-avond over: 'Mondzorg bij

kinderen met een handicap'. De

avond is bedoeld voor ouders van

kinderen t/m 18 jaar met een han-

dicap en overige belangstellenden.

Tijdens de avond worden er korte

workshops gegeven door een tan-

darts en mondhygiënist van het

Centrum Bijzondere Tandheelkun-

de Fatima en een orthopedagoog

van de SPD. De avond wordt ge-

houden in het SPD-gebouw aan de

Keppelseweg in Doetinchem.

Gebitsverzorging is erg belangrijk.

Voor mensen met een handicap is

het vaak extra moeilijk om hun

gebit goed te verzorgen, zoals bij-

voorbeeld goed tandenpoetsen.

Daarnaast zijn bepaalde medicij-

nen erg slecht voor het gebit,

waardor het nog belangrijker is

omde tanden schoon te houden.

Hoe pakt u dat als ouder/verzor-

ger aan? Daarom willen wij u

graag praktische tips geven op

deze avond. De workshops gaan

onder andere over:

- Uitleg over mondverzorging bij

mensen met een handicap.

- Tips voor ouders over hoe zij

hun kind kunnen begeleiden bij

het tandenpoetsen.

- Daarnaast is er ook gelegenheid

voor het stellen van vragen.

De thema-avond wordt gehouden

in het SPD-gebouw aan de Keppel-

seweg 15 in Doetinchem. Het pro-

gramma begint om 20.00 uur en

duurt tot 22.00 uur. Vanaf 19.45

uur is er ontvangst met koffie en

thee.

Mensen die belangstelling hebben

om de thema-avond bij te wonen,

kunnen zich opgeven bij de SPD,

tel. (0314) 344224 of via e-mail:

greven@spd-og.nl (vermeld hierbij

uw naam, adres, telefoonnummer

en met hoeveel personen u wilt

komen).

Op zoek naar geomantische

structuren en Krachtplaatsen
Spiritueel Café Keppel en omstreken biedt u deze fietstocht

aan onder leiding van Henk Schorfhaar

We leven in grote energetische

structuren, die ons als van ouds

omgeven en beïnvloeden. De

aarde beïnvloedt ons gehele

leven, ons lichaam wordt in stand

gehouden door haar matrix.

We gaan op zoek naar bijzondere

plekken waar deze krachten,

deze energieën goed waarneem-

baar zijn, gewoon door er naar te

vragen.

Zulke Krachtplaatsen zijn overal

te vinden, vaak in de directe om-

geving van onze huidige woon-

plaatsen.

Deze plekken werden altijd al

door de mens opgezocht, om er te

zijn, om er waar te nemen, om er

te ervaren. Ieder ervaart dat

soort structuren en plekken op

een persoonlijke manier.

Een fietstocht door de omgeving

van Keppel bied ik aan op zondag

2 juni. De tocht begint om 14.00

uur en duurt tot ongeveer 17.00

uur. Het aantal deelnemers voor

een groep is beperkt tot twintig

personen.

Inlichtingen en reservering:

Reneé Remmelink,

tel. (0314) 38 10 37.

TALENTEN
GEZOCHT

Word vrijwilliger van het Wereld Natuur
Fonds. Kijk op www.wnf.nl/vrijwilligers
of bel 030-6937332.
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Sfeervolle traditie

Jaarlijkse broodlevering bij Muldersfluite

HHKï-JHi

Op Hemelvaartsdag 9 mei jl. vond de jaarlijkse broodlevering plaats

bij de boerderij 'de Muldersfluite' aan de Zelhemseweg in Hengelo

Gld. Het leveren van brood op Hemelvaartsdag is ontstaan in een

tijd van bittere armoede in de streek rond de Markegronden tussen

Hengelo en Zelhem. De boeren mochten heiplaggen steken op de

Markegronden, maar moesten in ruil daarvoor elk jaar op Hemel-

vaartsdag 22 pond roggebrood leveren. Deze plicht noemde men

cijnsplicht. En die plicht rust nog steeds op de boerderijen en huizen

in de regio. De plicht gaat bij verkoop of vererving over naar de

nieuwe eigenaar van die boerderij of woning.

De eerste broodlevering vond

plaats in 1559. De roggebroden

werden verdeeld onder de armen.

Wie het zwaarste brood leverde

kreeg twee flessen wijn.

Een brood van tweeëntwintig

pond was plicht, maar het mocht

ook meer zijn. Leverde iemand

een brood lichter dan tweeën-

twintig pond, dan moest het jaar

daarop als boete het dubbele ge-

wicht geleverd worden. Nadat de

AOW in de vijftiger jaren inge-

voerd werd en de belangstelling

voor het brood afnam, heeft men

een andere manier bedacht om

deze unieke traditie voort te zet-

ten. Het aangeleverde brood werd

bij opbod verkocht. De organisa-

tie van de verkoop rust bij de ker-

kelijke gezindheid in Hengelo en

Zelhem.

De plaatselijke VW's ondersteu-

nen de organisatie. De totale op-

brengst wordt aan een goed doel

gegeven. Vroeger werd de op-

brengst verdeeld naar het aantal

leden van de kerken; de Hervorm-

de gemeenten van Hengelo en

Zelhem kregen elk 3/8 deel , de

parochie van Hengelo 7/96 deel

en de parochie van Keijenborg

17/96 deel. ledere kerkgemeen-

schap is nu eenmaal in de vier

jaar aan de beurt, dit jaar koos de

Diaconie van Zelhem stichting 'de

Boerderij' als doel. De verkoop

van de broden, waarbij burge-

meester Heere uit Zelhem en bur-

gemeester Van Beeck Calkoen uit

Hengelo aanwezig waren, ging

vrij goed.

In het totaal werd 650 pond

brood geleverd. Het zwaarste

brood was van de familie Menk-

veld (boerderij Sessink) en kreeg

de twee flessen wijn. Het brood

bracht € 70,- op. De twee broden

van 25 pond brachten elk €60,-

op. De familie Wientjes (Keijen-

borg, voormalig café Booltink) en

de familie Waarlo (boerderij Veu-

gelink) kregen ieder een fles wijn.

Het verkochte brood bracht in to-

taal € 1235,- op, inclusief € 29,81

bijeengebracht door de bewoners

van 'De Bleijke'.

De boerendansgroep 'Wi-j eren 't

olde' uit Velswijk en de boerenka-

pel van Crescendo 'de Bloasköp-

pe' zorgden voor dans en ver-

maak, zoals vroeger de boeren

zich vermaakten tijdens de brood-

levering.

Prins Bernhard Cultuurfonds houdt Anjeractief t CIIO .UCf ffffUf U. \sUUUU

van 26 mei tot en met l juni 2002

Het Prins Bernhard Cultuurfonds

steunt jaarlijks vele initiatieven.

Deze projecten variëren van ope-

raproducties tot het uitgeven van

boeken en van concerten tot het

restaureren van glas - in - loodra-

men van kerken.

Het benodigde geld voor het ver-

lenen van subsidies wordt onder

meer door de landelijke Anjer-

actie bijeengebracht. In Gelder-

land gaan ongeveer 5000 mensen

van culturele verenigingen met

een collectebus langs de huizen.

Van eenderde van de opbrengst

mogen de verenigingen een cultu-

rele activiteit binnen de eigen

vereniging bekostigen. Met de

overige inkomsten van de Anjer-

actie in Gelderland worden door

het bestuur van het Prins Bern-

hard Cultuurfonds Gelderland

subsidies verstrekt ten behoeve

van de cultuur en het natuurbe-

houd in deze provincie.

In het jaar 2001 werden in Gel-

derland 415 culturele projecten

gesteund. Het waren onder meer

bijdragen voor jubileumconcerten,

muziekinstrumenten, compositie-

opdrachten, vitrines voor musea

en gereedschap voor culturele

centra.

Het telefoonnummer van het

Prins Bernhard Cultuurfonds Gel-

derland is (026) 3598635.

Voor nadere informatie kunt u

contact opnemen met:

Prins Bernhard Cultuurfonds

Gelderland

Wendelien Kuit (026) 3598635

glfr/cultuurfonds.nl

wordt gecollecteerd door de leden

van het Hengelo's Gemengd Koor.

Toewijzingen van het Prins Bern-

hard Cultuurfonds Gelderland in

het jaar 2001 in Hengelo Gld.:

Christelijke Muziek-

vereniging Crescendo

Hengelo; instrumenten

en kleding

Stichting Achterhoeks

Museum 1940-1945

Hengelo; licht- en

geluidsapparatuur

Christelijke Muziek-

vereniging Crescendo

Hengelo; instrument

Koninklijke Harmonie

Concordia

Hengelo; instrumenten

In Hengelo Gld. en Keijenborg Totaal Hengelo

681

182

363

1.044

2.270

Camping 'De Betteld'

viert 30-jarig bestaan

Camping 'De Betteld' in Zelhem (Gld) viert in seizoen 2002 haar

zesde lustrum. In 1972 werd op de voormalige boerderij begonnen

met de camping. Gedurende al de jaren van haar bestaan is er con-

tinu gewerkt aan kwaliteitsverbetering en uitbreiding, zowel inhou-

delijk aangaande het programma als wat de accommodatie betreft.

Het huidige jubileumjaar is een heel bijzonder moment. Met seizoen

2002 wordt er een grote evenementenhal en een nieuwe herberg in

gebruik genomen. Tevens is de camping nu gegroeid van 12 naar

22 hectare en worden op dit nieuwe terrein 55 vakantiewoningen

in gebruik genomen die veelal verhuurd worden.

Gestage groei

De huidige explosieve groei wordt

door de beheerders Gerhard (45)

en Marten (43) Hobelman aller-

eerst ervaren als zegen van de

Heer. God zal in de nabije toe-

komst plannen hebben met dit

stukje grond om mensen op te bou-

wen in geloof en mensen te berei-

ken met het evangelie. Het is een

groot voorrecht om te mogen wer-

ken in Gods Koninkrijk. Dat geeft

enorm veel meerwaarde aan je da-

gelijks werk. Ten tweede is de

groei volgens de beide broers te

wijten aan het feit dat alle voor-

gaande jaren evenwichtig geïnves-

teerd is in voorzieningen. Er lag al-

tijd prioriteit bij het programma.

De rest van de faciliteiten waren

goed in orde, maar met een bepaal-

de mate van soberheid. Deze ge-

stadige aanpak heeft nu tot gevolg

dat de vleugels uitgeslagen kunnen

worden. En de boer... hij ploegde

voort.

Jubileumviering op zondagavond

Het 30-jarig' bestaan wordt met

name gevierd tijdens tien jubileum-

vieringen in juli en augustus. Deze

worden gehouden op elke zondag-

avond en beginnen om 19.00 uur.

De eerste is op zondagavond 23

juni. De diensten worden opgezet

met leuke elementen voor volwas-

senen, jeugd en kinderen. Er zal

naar gestreefd worden om de mens

van deze tijd aan te spreken vol-

gens de principes die bij de Willow

Creek gemeente worden toegepast.

Naast campinggasten zijn ook

mensen uit de regio welkom. Met

de plaatselijke kerken wordt con-

tact gezocht voor allerlei samen-

werking. In 1997 is dit ook ge-

daan, de diensten werden toen ge-

houden in een grote kegeltent.

Conferentie- en evenementenhal

De nieuwe hal kan het hele cam-

pingpubliek herbergen. De afmetin-

gen zijn 40 x 60 meter. Maximaal

kunnen er 2000 personen tegelijk

in. Dit nieuwe gebouw zal gebruikt

worden voor diensten, concerten,

bijbelstudies, sport, etc. Naast het

campingprogramma kunnen er het

hele jaar door ook congressen en

conferenties in georganiseerd wor-

den. Er wordt druk gezocht naar

organisaties die accommodatie

zoeken om mee samen te werken.

Van april tot november zijn bijna

alle weekenden al bezet. Rondom

alle nieuwe gebouwen komt een

prachtige bestrating. Op die ma-

nier ontstaat een plein die van het

centraal voorzieningengebied een

gezellig centrum maakt.

De chalets

Op de tien hectare uitbreiding

komen 56 vakantiehuisjes te staan

die 'chalets' genoemd worden.

Deze zijn van particuliere eigena-

ren maar worden nagenoeg alle-

maal verhuurd. Ze bieden met hun

70 vierkante nieter oppervlakte

een zee van ruimte aan de vakan-

tieganger of de conferentiebezoe-

ker. Er zitten drie slaapkamers in,

een prachtige keuken en royaal sa-

nitair. De zitkamer is 5 x 7 meter

voorzien van telefoonaansluiting

en TV met een eigen CAI-kabel

met twaalf geselecteerde zenders.

Er wordt druk gegraven aan de re-

creatiepias van 4,5 hectare waar-

aan de huisjes straks staan. In

2004 moet deze waterpartij klaar

zijn die geschikt is voor zwemmen,

waterfietsen, roeien, etc.

'De Witte Herberg'

Voor de jeugd op de camping is er

een samenwerking aangegaan met

stichting 'Het Witte Café'. Deze or-

ganisatie heeft zich omgedoopt in

stichting 'De Witte Herberg' en

gaat vanaf 2002 naast het regio-

nale werk ook logies aanbieden.

Gedurende de schoolvakanties is

de jeugd van harte welkom in de

herberg. Vroeger was het heel las-

tig voor de jeugd omdat ze in de

kleine uurtjes steeds moesten flui-

steren. In de herberg kunnen ze

meer zichzelf zijn zonder overlast

te veroorzaken voor de gezinnen

op de camping.

'De Witte Herberg' zal ook de ho-

reca en catering verzorgen voor

het gehele complex. De website

van De Witte Herberg is

http://www.dewitteherberg.nl

Nieuw magazine 'Zwart op Wit'

Alle plannen worden uitgebreid uit

de doeken gedaan in een nieuw

magazine 'Zwart op Wit'. Het nul-

nummer van dit magazine is uitge-

geven door beide voornoemde or-

ganisaties en bevat ook het com-

plete jaarprogramma 2002. Geïn-

teresseerden kunnen dit magazine

gratis aanvragen via telefoonnum-

mer (0314) 62 7200.

Ook kan men de website bezoeken:

http://www.betteld.nl

Zegen voor mensen en gemeenten

Het is het grote verlangen van de

fam Hobelman en hun medewer-

kers om met alle mogelijkheden te

mogen werken tot eer van God en

tot zegen van mensen en gemeen-

ten. Vanaf voorjaar 2002 gebeurt

dit het hele jaar door en wordt er

gedacht aan alle leeftijdsgroepen.
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sportnieuws

Biljartvereniging Concordia '54

bereidt jubileum voor

Biljartvereniging Concordia '54 bestaat in 2004 vijftig jaar en wil

dit gepast gaan vieren met diverse evenementen. Gedacht wordt

aan nationale eindstrijd en voorzichtig ook internationaal. Tevens

willen ze het materiaal waarmee ze spelen in topconditie brengen

of misschien wel vervangen. Natuurlijk zal een feestje met zo'n ge-

beuren zeker niet ontbreken.

Pax F2 kampioen

De wil is er om er iets groots van

te maken maar deze kost wel veel

geld. Een commissie binnen de

vereniging is reeds opgericht en

heeft al mooie plannen. Als doel

stellen ze dat er geen geld bij

sponsoren wordt gebedeld want

sponsoren zijn er om de sport te

promoten en niet de feestjes die

de vereniging wil houden.

Als aftrap van dit geheel is een

'Back to the sixties avond' in de

gerenoveerde sporthal 'De Kamp'.

Als orkesten zijn uitgenodigd

'Grolschbusters' uit Hengelo, die

o.a. oude muziek uit Schotland

op haar repertoire hebben van

Ramones en The Dubliners. Als

tweede orkest is weer een Henge-

lose band nl. 'The Hurricanes' met

de zingende wethouder. Als er

één orkest is die oude muziek

weet te vertolken, dan is dat wel

deze groep die evenals de biljart-

vereniging zijn domicilie bij Con-

cordia aan de Raadhuisstraat

had. Maar de avond wordt pas

compleet met een optreden van

de Enschedese band 'The Buf-

foons'. De band had zijn grootse

successen van '67 tot '75 met top

tien noteringen.

Mede door inbreng van John

Gaasbeek die met 'Teach In' het

songfestival wist te winnen, is de

groep heel compleet geworden.

Hun zangkwaliteit is nog steeds

van een heel hoog kaliber.

De aanvang van de kaartverkoop

zal te zijner tijd ruim worden

aangekondigd.

Concordia '54 denkt gezien de po-

sitieve reacties een prachtige

avond in elkaar te hebben gezet.

22 Achterhoekse campings werken samen

Op pad met een knapzak in juni

In de maanden juni en september

organiseert het Achterhoeks Bu-

reau voor Toerisme in samenwer-

king met 22 Achterhoekse cam-

pings 'Op pad met een knapzak'.

Bij een verblijf van zeven achter-

eenvolgende nachten op één van

de campings ontvangen kampeer-

gasten een gratis knapzak. De

knapzak (ter waarde van € 20,-)

bestaat uit een kaart van de Ach-

terhoek (l: 50.000) en één route-

folder (wandel-, fiets-, ATB-, skee-

lerroute). Daarnaast bevat de

knapzak iets lekkers voor onder-

weg en kortingsbonnen van be-

drijven in de omgeving van de

camping. De actie geldt niet tij-

dens feestdagen en schoolvakan-

ties. Kampeergasten ontvangen

één knapzak per standplaats.

'Kamperen in de Achterhoek' is

een samenwerkingsverband van

22 campings in de Achterhoek.

Zij maken gezamenlijk promotie

door middel van diverse acties

verspreid over het hele jaar. De

twee knapzak - maanden maken

daar onderdeel van uit. Ook in

het voor- en najaar worden er ac-

ties georganiseerd. Zo hebben tij-

dens de herfstvakantie de grrrie-

zelweken plaats.

Meer informatie over 'Op pad met

een knapzak', de 22 deelnemende

campings en de verschillende ac-

ties staan in de folder 'Kamperen

in de Achterhoek'.

Deze folder is gratis verkrijgbaar

bij alle VW kantoren in de Ach-

terhoek of te bestellen bij het

Achterhoeks Bureau voor Toeris-

me in Zutphen, tel. (0900) 2692

888, email: info(«)achterhoektoe-

risme.nl. of kijk op onze website:

www.achterhoektoerisme.nl.

Te gast op het

Achterhoekse platteland

De streek ten oosten van de IJssel

is het gebied waar de mens zuinig

is geweest op het landschap. Boe-

ren en kasteelheren zorgden van

oudsher voor hun omgeving. Bos-

sen, landgoederen, rivieren en ui-

teraard de vele kastelen en boe-

renhoeven werden goed onderhou-

den. De streek is nooit dicht be-

volkt geraakt, zodat er nu - nog

steeds - volop ruimte is voor mens

en dier. De laatste jaren wordt de

streek steeds meer ontsloten voor

de vakantieganger. Boerenbedrij-

ven ontvangen u graag bij hen

thuis. U kunt logeren of kamperen

op het boerenerf. Er zijn streek-

producten te koop en er zijn volop

bijzondere activiteiten op en rond

de boerderij. Het 48 pagina's tel-

lende gidsje 'Te gast op het Ach-

terhoekse Platteland' geeft alle in-

formatie voor een vakantie op het

platteland. Hij is voor € l,- ( +

portokosten) te koop bij het Ach-

terhoeks Bureauvoor Toerisme,

tel. (0900) 2692888, te bestellen

via www.achterhoektoerisme.nl

en verkrijgbaar bij alle VW's in

de Achterhoek.

Door een 4-1 overwinning op Zelos F2 is Pax F2 winnaar ge-

worden van de voorjaarscompetitie. Dit is een prestatie van

formaat omdat het team al kampioen was geworden van de

najaarscompetitie en daardoor gedurende het seizoen twee-

maal in een hogere klasse werd ingedeeld. Met recht zijn deze

jongens dan ook de echte kampioenen, hetgeen dan ook werd

gevierd met een rondrit op de platte wagen door het dorp.

Linksboven: Ruud Jansen, Evert Jan Breman

en Hans Eggink, trainers/leiders.

Linksonder: Evert Jan Breman,

Peter Jan de Vries, Jorn Groot Roessink,

Wesley Rouwenhorst, Nick ter Welle,

Stefan Antink, Jorick Weustenenk,

Mike Jansen en Niels Eggink

Zesde Omloop van de Graafschap trekt 950 fietsers

Onder een strak blauwe lucht werd op tweede Pinksterdag vanuit

Keijenborg voor de zesde maal de Omloop van de Graafschap verre-

den. Er waren bij café 'Winkelman' weer vele bekende gezichten te

zien van mensen die al jaren achtereen deelnemen aan deze fiets-

puzzeltocht. De fietstocht begint zo langzamerhand een jaarlijkse

traditie te krijgen waardoor er een record aantal deelnemers in

grote groepen vertrok.

Vanaf 's morgens 8 uur vertrok-

ken er al 250 racefietsers voor de

routes van 80 en 110 kilometer,

die door de prachtige omgeving

richting Harfsen slingerde.

Daar aangekomen kon men in de

tuin van de nostalgische jeugd-

herberg terecht voor een rustpau-

ze. Hierna ging het via Gorssel,

met haar ooievaarskolonie, naar

het overbemande fietsveer, waar

men de IJssel werd overgezet.

De toerfietsers konden vanaf half

tien starten voor de puzzeltocht

en daar werd, mede door het

mooie weer, al vroeg gebruik van

gemaakt. Zo'n 500 enthousiaste

fietsers vertrokken via de Kruis-

bergse bossen naar Gaanderen,

waar men in het gezellige Onland

van een rustpauze kon genieten.

Mensen die hier geen gebruik van

maakten zag je later op het reste-

rende deel van de route langs de

kant van de weg zitten voor een

picknick. Door de drukte was er

deze dag bijna geen vrije bank

meer te vinden langs de route.

Ook vanuit Gaanderen vertrokken

er 200 fietsers.

Tijdens de tocht kon men een foto-

puzzel oplossen. Onderweg kwam

men een aantal onderwerpen

tegen die o.a. afgedrukt waren in

'de Reclame'. De foto van het

bord met de scharreleieren kwam

men echter niet tegen, hetgeen

dan ook de juiste oplossing was.

Het merendeel van de inzendingen

was goed, maar een aantal men-

sen hadden de buitenlantaarn bij

de kapper in Keijenborg over het

hoofd gezien. Dit mocht echter de

pret niet drukken want er werd

genoten van een prachtige fiets-

dag. Na zevenen kwam Heinz uit

Bredevoort nog onverwacht langs

met zijn digitale accordeon om

een optreden te verzorgen, hier-

door verlieten de laatste mensen

pas na negenen het terras.

Mede door de leuke reacties en de

vele deelnemers die we elk jaar

mogen ontvangen, wordt er al-

weer over plannen voor volgend

jaar nagedacht. Dan zal Toerclub

Keiaosers ook haar 10-jarig be-

staan vieren en een speciaal tin-

tje aan deze toertocht geven.

Damclub Hengelo Gld.

Volgende week zal er een algeme-

ne ledenvergadering zijn en zal

het dammen voor dit seizoen

voor de meesten afgelopen zijn.

H.Luimes, al geplaats voor de Ne-

derlandse finale sneldammen mag

een week later nog naar Uddel

om daar zijn kunnen te laten

zien. Hij krijgt daar steun van

zijn clubgenoot H.Vos die even-

eens is uitgenodigd omdat hij als

eerste reserve stond.

Verder doet daar ook oud Henge-

loër N.Roelofsen mee die kam-

pioen werd in Zeeland in de pro-

vinciale hoofdklasse.

Eindstand onderlinge competitie: Sneldamkampioenschap DCH

Groep A:

1. H. Luimes 21-47

2. H. Vos 21-43 NB

3. E.Hoebink 21-43 NB

Groep B:

l.A.Hoebink 22-40

2. H.Lansink 24-36

3. Y. Schotanus 22-34

Groep C:

1. W. Sloetjes 24-38

2. B.Rossel 24-31

3. B.Momberg 24-29

Groep A:

1. H.Weijkamp 6-11 NB

2. R.Hesselink 6-11 NB

3. H.Luimes 6-10

Groep B:

1. W.Eijkelkamp 6-10 SB 56

2.G.Halfman 6-10 SB 45

3. J.Luiten 6-9

Groep C:

1. H.Tekelenburg 7-19

2. W. Sloetjes 7-14

3. B.Rossel 7-11
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Fietstoertocht 'Rondje Achterhoek'

Na een onderbreking van één

jaar, als gevolg van de M.K.Z.-

crisis, organiseert Toerclub Zel-

hem op zondag 2 juni a.s. weer

haar jaarlijkse fietstoertochten

op de weg, bekend onder de

naam 'Rondje Achterhoek'.

Vanaf de startlocatie, de kantine

van S.E.V. aan de Halseweg te

Zelhem, kunnen de deelnemers

kiezen tussen vier verschillende

routes.

De kortere afstanden van 30 en

50 kilometer leiden de deelne-

mers via de Velswijkse enken en

het buitengebied van Hengelo

Gld. naar Linde bij Vorden. Via de

bossen van het Hengelose Zand

en het Wolversveen wordt vervol-

gens Zelhem weer bereikt.

De 50 kilometerrijders maken

daarbij nog een extra lus door het

prachtige Deldense Broek bij Vor-

den. De fietsers op de 30 en 50

kilometerroute ontvangen een

routebeschrijving op papier.

De deelnemers aan de 80 en 120

kilometerroute worden door mid-

del van pijlen door het prachtige

buitengebied van Aalten, Winters-

wijk (o.a. Miste, Woold en Corle)

en vervolgens de omgeving van

Lievelde en Zieuwent gevoerd,

waarna zij terugkeren in Zelhem.

De deelnemers aan de langste af-

stand gaan daarnaast ook nog

richting Eibergen en omgeving.

De starttijden voor de 30 en 50

kilometer route liggen tussen

9.00 en 13.00 uur, voor de 80 ki-

lometer tussen 8.00 en 10.00 uur

en de 120 kilometer tussen 7.00

en 9.00 uur. De eindcontrole sluit

om 16.00 uur.

De onkosten bedragen voor deel-

nemers aan de 30, 50 en 80 kilo-

meter € 2,- per persoon, de 120

kilometerrijders betalen € 2,50.

Kinderen tot 12 jaar mogen gra-

tis deelnemen.

Nadere informatie is te verkrijgen

van de heer J. Nimberg, telefoon

(0314)622391.

Poortje Kruidentuin

' Y Zunnehöfken
9
 weer open

Kasteelpop 2002 in Baak

Kas Bendjen een van de bands op 'Kasteelpoop 2002'

Zaterdag l juni gaat het in Baak

weer 'schudden en trillen'. De vijf-

de editie van Kasteelpop komt er

weer aan. De organisatoren Pa-

trick Leferink (café de Bierkaai)

en Jos Herfkens (café het Groene

Hert) hebben het roer iets omge-

gooid. Dit keer begint het rock-

en popspektakel op de zaterdag-

avond. Kom op tijd want 21.00

uur gaat het beginnen. De line-up

bestaat dit jaar uit Doodstil, Part-

2 en Kas Bendjen.

Doodstil

De feestrockband Doodstil speelt

covers. Covers voorzien van nieu-

we teksten en ook wat eigen

werk. Alles in het Nederlands en

het dialect.

De variatie is van Rowwen Heze

en Normaal tot Elvis, Sex Pistols

en The Who in een show met hila-

rische acts en verkleedpartijen.

Part-2

Part-2 is een Doetinchemse rock-

band die de muziek uit de jaren ze-

stig en zeventig weer tot leven

brengt. De vijfmansformatie speelt

de songs uit de tijd dat Jim en Jimi

nog leefden, de Stones nog rebels

werden gevonden en The Who

zong: 'I hope I die before I get old'.

Het was de tijd dat er nog gitaren,

trommels en stembanden werden

gebruikt in plaats van trucjes met

computers en samplers. Eerlijke

muziek, met heel veel passie ge-

speeld. Soms met die authentieke

sixties en seventies sound, alsof de

tijd heeft stilgestaan, soms ook

met een duidelijke hedendaagse gi-

taarrock invloed.

Part-2 speelt louter bekende co-

vers van beroemde bands en ar-

tiesten, maar maakt ze door de

arrangementen en uitvoering wel

degelijk ook een beetje eigen,

zoals ook te horen is op de cd's

die de band maakte.

Wie Part-2 op het podium aan het

werk ziet beseft dat liefde voor

de rockmuziek uit de jaren zestig

en zeventig diep zit bij de vijf

bandleden. En ze hebben er ook

duidelijk plezier in. Elk optreden

opnieuw. De herkenbaarheid van

de nummers is groot.

Op de playlist staan ondermeer

songs van de Rolling Stones,

Cream, Beatles, Grand Funk Rail-

road, Jefferson Airplane, Steppen

Wolf, The Doors, Golden Earring,

The Free, Bob Dylan, The Who,

Jimi Hendrix, Them, Black Sab-

bath, Deep Purple, Brainbox,

Lovin' Spoonful, Uriah Heep en

The Kinks.

Kasbendjen

Kas Bendjen streeft er naar om

onrust in de kudde te kweken.

Dialect, humor en herkenning in

de teksten is het recept van

'stamppotrock'

De variatie in de muziek zorgt

voor een prima sfeer en een dave-

rend feest. Naast 'stamppotrock'

wordt ook veel de uitdrukking

'skemmerock' gebruikt. Dit heb-

ben ze te danken aan de bekende

staande schemerlampen die bij

elk optreden op het podium ver-

schijnen.Veel nummers komen

van eigen hand en worden vaak

geschreven aan de keukentafel of

als losse flodders tijdens werku-

ren. Net als de meeste andere

bands worden er ook covers ten

gehore gebracht waar een geheel

eigen tint aan is gegeven.

Het BabyBiggenMealBal is een

festijn dat jaarlijks door de band

(samen met vele vrijwilligers)

wordt georganiseerd, en waar

jong en oud zich kostelijk verma-

ken. Voor meer informatie over

het BabyBiggenMealBal:

www.kasbendien.com

Kruidentuin "t Zunnehöfken' staat

weer aan het begin van een nieuw

seizoen, waarin de Werkgroep be-

langstellenden wil informeren over

de meer dan 150 soorten kruiden.

Kruiden zijn te verdelen in medi-

cinale-, keuken-, homeopatische-

en bij- en vlindervriendelijke krui-

den. Daarnaast zijn er nog bijbel-

se planten en oude gewassen,

"t Zunnehöfken' is een openbare

kruidentuin. De tuin wordt onder-

houden door vrijwilligers van

Werkgroep kruidentuin "t Zun-

nehöfken'.

De werkgroep stelt zich ten doel

het promoten van het kruidenge-

bruik uit lang vervlogen tijden.

De tuin is dagelijks vrij toeganke-

lijk. Tussen de perken bevinden

zich verharde paden, zodat ook

rolstoelgebruikers gemakkelijk de

tuin kunnen bewonderen.

De open morgens zijn: 30 mei, 13

en 27 juni, 11 en 25 juli en 8 en

22 augustus.

Ook tijdens de Zelhemse Zomer-

feesten op 20 juli en 3 augustus

zijn er activiteiten in de kruiden-

tuin.

Tijdens de open morgens wordt

u een kruidenhapje aangeboden.

Hiervan kunt u het recept en de

betreffende kruiden meenemen.

De tuin is gelegen aan de Pierson-

straat nabij de Rabobank in Zel-

hem.

Voor nadere informatie kunt u

bellen met Janny Neysen, tel.

(0314)623105.

Voor het tiende jaar

Tuinen kijken in de Achterhoek

Op 22 en 23 juni worden vier particuliere tuinen in de Achterhoek

voor bezoekers opengesteld. Dat gebeurt in 2002 voor het tiende

achtereenvolgende jaar. Om dit tweede lustrum een feestelijk tintje

te geven, is een bronzen beeldje (in een beperkte oplage) gemaakt

en zijn er op 22 en 23 juni speciale exposities van regionale kunste-

naars. Het lustrumweekend heeft dan ook het toepasselijke thema

'Tuin en beeld'.

De tuinen zijn geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Ter bestrijding van

de kosten wordt een entree van € 3,- per persoon per tuin ge-

vraagd. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis entree. Voor iedere be-

zoeker is een gratis informatiefolder verkrijgbaar. Deze is ook bij

alle WV's in de Achterhoek en op aanvraag bij tel. (0316)

53 15 19 of (0314) 62 14 29 verkrijgbaar.

De tuinen

De tuinen liggen in het zuidwes-

telijke deel van de Achterhoek,

in de plaatsen Beek, Didam, Hen-

gelo Gld. en Zelhem. Elke tuin

heeft zijn eigen karakter.

De heem- en siertuin Aldenhaeve

aan de Haitinkweg 8 in Zelhem

wordt gekenmerkt door rust en

eenvoud, waar de bezoeker oog

en oor voor detail moet hebben.

In de kruidenhof of bij slecht

weer in de oude schuur met

lemen vloer wordt koffie geser-

veerd. In het lustrumweekend is

er een tentoonstelling van bron-

zen van Meta Dame met als titel

'De kat in de kunst'.

De tuin is voorts van half mei tot

en met eind augustus op woens-

dag en zondag van 11.00 tot

17.00 uur te bezichtigen.

In de landelijke tuin 'De Daalders-

maat' aan de Doesburgseweg 8

in Loil (gem. Didam), zijn scha-

duw- en zonneborders, een bloe-

menheuvel en een kruidenboek.

Het geheel ademt beslotenheid,

maar door middel van doorkijk-

jes is toch het contact met het

platteland behouden.

Tijdens het lustrumweekend

worden houtobjecten tentoonge-

steld en zijn er quilts en thee-

mutsen van Carla Kuijpers te be-

zichtigen. In juni, juli t/m 15 au-

gustus is de tuin bovendien op

woensdag van 11.00 tot 17.00

uur geopend en 's zondags van

14.00 tot 17.00 uur.

De boerderij Dijenborghs Hof aan

de Dijenborghseweg 4 in Hengelo

Gld. staan temidden van oude

fruit- en notenbomen, hagen,

bloeiende heesters en borders in

steeds wisselende kleurschake-

ringen.

Het lustrumweekend staat bij '

Dijenborghs Hof in het teken van

keramiek van Ineke Kwist met

als titel 'Vogels'. Van 15 mei tot

en met 25 september is de tuin

bovendien open op woensdag van

11.00 tot 17.00 uur.

'Tuin in beeld', 'Beeld in Tuin'. De

fraaie tuin van Jory Botvliet ligt

aan de St. Jansgildestraat 20 in

Beek, aan de rand van het

Montferland. De tuin is onder-

verdeeld in drie verschillende tui-

nen: een landschappelijk aange-

legde vijvertuin, een prieeltuin

met bloemborders en ejen boom-

gaard met enkele oude bomen en

een verdiepte kas.

In juni en juli is de tuin op

woensdag open van 11.00 tot

17.00 uur. In deze periode zijn er

door eigenares Jory Botvliet ver-

vaardigde keramische en bron-

zen objecten in de tuin opge-

steld.

Tijdens het lustrumweekend is

hier voor deze speciale gelegen-

heid een bronzen beeldje te koop

in beperkte oplage.
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Café Heezen
Marktplein 5, Steenderen

Tel. (0575)45 12 04

Vrijdag 3 mei

Big Generator
+ Support act

aanvang 21.30 uur

Vrijdag 31 mei

erotische
Ooglapjesavond

Erotische avond met o.a.:
* Striptease acts
* Slipjes vissen
* Erotisch schuimbad worstelen
* Topless en Sexy (bar) bediening
* Mannelijke stripper
* Maffe spelletjes met vrijwillig publiek!
* etc. etc. etc.

Vol = Vol
aanvang 21.00 uur

Regelinkstraat 16,

7255 CC Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 38 18

Fax (0575) 46 50 88 ,/ 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.

g pagina

Uit het modelboek van

Unicef geboortekaarten

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 2.700,

Audi A8,2.8 6-cil. automaat full options, 1995 17.950,

BMW 316i, 1991 6.350,

Chevrolet Beretta, 1994 i.z.g.st. 3.850,

Citroen XM 2.0i, i.z.g.st. 1993 3.395,

Daihatsu Cuore 850 TR, 1992 2.500,-

Fiat Cinquecento 1.1 Sporting, zwart, 1995 4.400,

Ford Escort Clipper, Station, 1995 4.500,

Ford Escort 1.6 CLX, 1992 3.150,

Ford Mondeo 1.8 CLX, Wagon, 1995, LPG 4.100,

Hyundai Lantra 1.6 GLS, 1996 4.950,-

Mazda 121 Bolhoed Cabrio-top, 1995 6.350,

Mazda 323 P 1.5 GLX HB, LPG-G3,1997 6.950,

Mazda 323 Station 1.6i GLX, LPG, 1993 3.350,-

Mazda 323 Sedan 1.8,1992 2.700,-

Mazda 323 Sedan 1.5i GLX, 1996 6.350,-

Div. Mazda 323 F 1.6i/1.8i, 1990 t/m 1994 vanaf 2.250,-

MazdaMPV Diesel, 1997 10.500,

Mazda MX3-V6,1992 6.250,-

MazdaMX5,1990 9.950,

MazdaXedos9,2.0i-V6,1994 7.250,-

Mitsubishi Pajero Long Body 2.8 TDi, 7 pers., 19%ind. btw 18.150,-

Mitsubishi Spacerunner 1.8, LPG, 1994 7.250,-

Opel Astra HB 1.6 Sport, G3,1997 5.750,-

OpelAstraHB,3-drs,1992 2.500,-

Peugeot 2051.1,1992 2.950,-

Peugeot 306,1996 6.000,-

Renault Safrane 2.2i RN, 1993 4.750,

Suzuki Vitara Cabrio, 1990 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

Hyundai H150 Diesel, (meubelbak), 19%, 85.000 km

Mazda E2200 Diesel, verhoogd dak, 1994

Mazda E2200 Diesel, 1995

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, 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

bossenbroek
Ruurloseweg 49, 7255 DG Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 31 32 - Fax (0575) 46 51 58

E-mail: bossenbroek@tref.nl

Voor

OOK VOOR UW WIN!

BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek 18, 7223DV Baak

Tel. (0575) 44 11 23 - Mob.: 06-53212132

U kun f ook in B**k terecht voor allerlei

bestratingsmaterialen 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


