
64e jaargang no. 19 dinsdag 9 mei 1995 UITGAVK:
DKUKKKKU WOLTKKS

R egel i n kst raat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo <; id

Telefoon 05753-1455, !>.*>.«. 2771

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenhorg,
Vels\vijk (Zelhcm), Steenderen,
Haak, Hronkhorst, Olburgen, Rha.
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

7

supermarkt vd Mondt

Bij 1 pakje Maggi
Goudbouillon

van 2.39
een Maggi Runder Consommé

(extra krachtige bouillon) GRATIS

RUNDVLEES
BOUILLON

1 krat Heineken
pijpjes voor 18.59
met kanskaart voor
gratis Heineken spel

Honig groente-, kippe- of juliennesoep
voor 1.49 2e pak voor 75 Ct

Dr. Oekter + plaatje mix voor dessert &
taart van 3.49 voor 2.99

één persoons slaatje nu van 1.25 voor 60 Ct

zonne PondBij aankoop van
1 kuipje
Gouda's Glorie
Zonne Pond
het 2e kuipje GRATIS

Lekkere, romige halvanr
Plantaardig. 45-50% linolz

Jong belegen

kilo 8.95

Sorbo alles dingen doekje

van 3.59 voor 2.95

Sunil 2 kilo van 11.99 voor 7.99

Spaar voor onze munten
Ruurloseweg 52 - 7255 DJ Hengelo Gld

tel. 05753-1392
De Supermarkt die de hele week elke dag geopend is.

Bestellingen worden gratis thuisbezorgd.

Met Fleur Decor wordt
Moederdag één groot feest

14 mei Moederdag
Met een boeket, plant of cadeau van

Fleur Decor zijn alle moeders blij verrast

Iedere klont maakt in de week vóór
moederdag tevens kans op een roman-
tisch 4-gangen diner voor 2 personen
t w.v.f 150, - in een nostalgische sfeer
bij herberg „De Gouden Leeuw" in
Bronkhorst.

Om U de kans te geven moeder nog eens

moederdag vanaf 9.00 uur 's morgens.

Kerkstraat 5 - Hengelo Gld - tel. 05753-4165

Zonnebril in
eigen sterkte

al voor
ƒ98,-

Ook leverbaar met
multifocaal (Varilux)

J U WE LIER-OPTICI EN
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753-1374

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag,

verbluffend resultaat

Het wordt tijd
m i o c e r eens

En op welke manier kan
dat beter dan met ontbijt op

t/„, bed en natuurlijk...
SS» een prachtig sieraad!

Bij ons vindt u een
schitterende collectie met

onvergetelijke aanbiedingen...

Hartewens.

79*
Prachtige
Entourage
Ring

Parelring Voor Moeder.

139,

Moederdag
Hart

;ige gouden ring
met een schitterende
moderne vormgeving.

Solitair

79Ï

Hartjesring

139.

Handig...

Mandje met
bloemen

119.T

Medaillon

Oorknopjes

Parels j) Hartje
met Diamant

/. Exclusief collier.

\N^

159, Ilf9w

Slagring

140T

A.GROOT KORMELINK
\

horlogerie goud & zilver
^ Eigenaar T. van den Hul

Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 05753-4036

GLAS -VERF -BEHANG

vishandel R. Jansen kousen en sokken Helmuth groente en fruit

Klaas Groenveld

poelier

Henny Hoffman

Spakenburgse

bakker

wenskaarten

Ben Agterbos

r

Vrijdag 1 2 mei
AKTIE-MARKT

Tijdens de markt ontvangt elke klant GGD TOOS.

voor de kleintjes is er een lekkere attentie.
Haal weer Uw koopjes op de Hengelose markt!!!

Zie verder de advertenties van de marktkooplieden elders in dit blad!!

kleding

Karin v.d. Brink

de snoepboer

ondergoed

Hans en Annet

kaasman Teun Bleumink



.•••
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7 Lida Evers Jansen

algehele voetverzorging

l<>r<>ns roor diabetici

.••t • Hengelose$trattt (t7a. 72.16 i li Kfijenborg

\

1 lidLo.v. 5349-A.rJr.

moederdagtip
geef een kappersbon van

Kapsalon

voor hem en haar

Dorpsstraat 25a 7221 DN Steenderen
'/rl. O5755-2.5.55

UJ

o
UJ

o5

BICOLOR BRILJANT RINGEN 0.05 CRT

Nuttige kadotips voor

moederdag
Aanbieding

streekromans

Van 37,50 voor

Callgraphy-sets

Van 53,50 voor

Luxe post

In diverse uitvoeringen

12,50

39,95

WOLTERS
BOEKHANDEL

Spalstraat 14 Hengelo Gld

Telefoon 05753-1253

Friesche Stoeterij
De
eiiïriit''

) TeLJ5753-722*

* Pensionstalling en Weidegang
* Verhuur van pony's paarden en Friesche paarden
* Verhuur van kar en wagen, ook huifwagen
* Rijlessen en buitenritten, ook met Friesche paarden
* Uitrijmogelijkheden in mooie bosrijke omgeving

Voor moeder een
keur aan likeur

speciale aanbiedingen

zie de etalage!!

Uw slijterij

LEEMREIS
Spalstraat 40

Hengelo Gld

Tel. 05753-1274

Ter kennismaking: Schouder-
Megaburger .karbonade

7 95 2 99f IN/W 500 gram faivv4 stuks 500 gram

(max 2 kg per klant)

Gebraden gehakt Varkensrollade

5.95100 gram

met de hand
geknoopt

500 gram

4.95

4.95

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST

(fijn of grof) 500 gram

GEHAKT

(half-om-half + kruiden) 500 gram

donderdag en vrijdag:

MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

14 mei Moederdag
Verwen moeder met een

heerlijk ontbijt ofbrunch.

Deze week;

Hartesneetjes

krenten, bruin of wit .L • / O

heerlijke Kersenvlaai
lopers. y.yo
Ook hebben wij natuurlijk diverse

kadotips, zoals broodmanden,

bonbons uit eigen bakkerij.

Maak er wat moois van en

zet moeder eens extra in

het zonnetje.

Bakkerij

H. Hekkelman

Raadhuisstraat 35

Hengelo Gld

Tel. 05753-1200NNIND^OLENMKKERS

VOOR UW

BLOEMENTUIN

VOLOP

* bloeiende tuin-, perk- en

balkonplanten

* geraniums - hang

fuchla's - stam

* chrysanten-

stekken

* paprikaplanten

* tomatenplanten

enz.
OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg - 05753-1395

Snitzeis
100 gram 1.5 O

Malse runderbaklappen

500 gram O»25

Boterhamworst

200 gram 1.5O
14 dagen geldig

Erkend Ambachtelijk Euroslager

Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

ZWEVERINK adviseer,

„.„r MOEDERDAG 1995.

Verwen moeders eens met een fiets, of iets

voor de fiets, b. v. een tas, mandje of teller.

Mocht het fietsen wat moeilijker gaan, denk

dan eens over een SPARTAMET.

ZWEVERINK
Uw fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

14 mei-MOEDERDAG
kwaliteitsscharen

vleesmessen

geldkisten

kluizen

VOOR DE TUIN:

snoeischaren

graskantscharen

gazontrimmers

zelfbouw horredeuren

droogmolens

bloembakken

tuinverlichting enz.

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

Banninkstraat 4 7255 A W Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1220

Slijterij

'T HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

MOEDERDAG 1995

Likeurendaa!
Haal het likeurtje bij 't Hoekje,

Ook in streek- en exclusieve

wijnen zijn wij ruim gesorteerd.

Bezorgen?

even 1252 bellen

VERRASSENDE
MOEDERDAG-
GESCHENKEN

L U B B E R S

W O O N W I N K E L
t.ia««innt.-««ii'»vi»ii.

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld

Telefoon 057 53 -1286

INKOGNITO zonnebrillen bieden:

100% bescherming tegen schadelijk

UV-licht

Géén hinderlijke schittering

Juiste weergave van kontrast en kleur

Licht, krasvast, breukbestendig en

splintervrij materiaal

Speciale coating om nikkelallergie te

voorkomen

Verkrijgbaar bij:

' GROOT KORMELINK
^ brillen en contactlenzen
Hengelo G. Spalstraat 27 -Telefoon 05753 1771

.̂Polaroid Zonnebrillen

Ervaar het verschil

Braun epileerapparaat Sittc

EpilDuoEEIOO
Epileerapparaat met het multi-disc sys-

teem, regelbare klemkracht en i n voer-

kam. Hiermee epileert u moeiteloos en

snel met een langdurig glad resultaat.

Wordt geleverd met een tube vocht-

regulerende crème en een opbergetui.

Braunprijs:
169,00 139,-

Winters
SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1280

| De mooiste kado's voor elke beurs in |

de prachtige kado-shop van de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - tel. 05753-1484
Barchemseweg 40 - Ruurlo - tel. 05735-3193

SPEKLAPPEN

500 gram 4.10

1.7O
RUNDERVINKEN

per stuk

GRILLWORST

100 gram

BOTERHAMWORST

100 gram 1.2O

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TKL. 135S

Aanbiedingen week 19

(van maandag 8 t/m

zaterdag 13 mei)

Maisbollen van o.eo voor 0.50
Oatbran bollen van o.eo voor 0.50



^t naltiar openl öeslolen deuren,

laaf loondtrcii gcBeuren,
$ok u>ij moMin "htl" fceleuen,
ons lueró uu won entnroerijft
&4rnoti ku?am nati ver,
jij u?as sleeds dichTbiij,

aaviertn,
"r^V x^t

eaKij tijtt un$

mei <Je defcooi'le

05J53 - 330>t

DANKBETUIGING

Daarliet ons onmogelijk is U allen dank te /

willen wij U, langs de/e weg. oprecht bedanken

voor de overweldigende belangstelling na het

overlijden van on/e lieve dochter, mijn /usje en

vriendin

SILVIA KONDKKL

Hel heeft ons gesterkt en getroost dat U /ich /.o

betrokken voelde, bij dit voor ons /o grote verlies.

Hengelo (Gld.). Harrie Rondeel

Dinie Rondeel-Hmans

Maureen - Erik

Lichten voorde, Jasper

Hengelo ((i ld.). mei IW5.

ATTENTIE ATTENTIE

Voor DE RECLAME

die verschijnt op

dinsdag 30 mei a.s.

dienen de advertentie^

uiterlijk dinsdag

23 mei om 14.00 uur

in ons bezit te zijn!!

Dit i.v.m. Hemelvaarts-
dag, (donderdag 25 mei)

Gelieve hiermee de nodige
rekening te houden!

DRUKKERIJ WOLTERS

Moederdag

BLOEMENDAG
Grote sortering gemengde Boeketten

Bloembakjes
Bloeiende planten

Tuinplanten:
geraniums, fuchsia's enz

In de groente-afdeling:

3 kg mooie ELSTAR 4.98

1 kg WITLOF 1.75

ibakjeCHAMPIGNONS1.25

Zie reclame in de winkel.

BLOEMEN-, GROENTE- EN FRUITHUIS

Joop Kuipers
Hengelo Gld. tel. 1227

L U C H T E L I N G E N

Vluchtelingen worden door onderdrukking en oorlogsgeweld verdreven uit

hun land. Zij hebben vaak persoonlijke opvang en ondersteuning nodig.

Zoekt u boeiend en zinvol werk waarbij u kennis kunt maken met mensen

uit andere culturen? Dan is uw hulp welkom.

Vluchtelingenwerk groep Hengelo (Gld) zoekt mensen die 1 dagdeel of

meer asielzoekers en vluchtelingen willen begeleiden. Dat betekent:

wegwijs maken in de gemeente, meegaan naar instanties en signaleren

van problemen. Werken voor Vluchtelingenwerk is afwisselend, niet altijd

gemakkelijk, maar altijd een uitdaging, omdat het een organisatie in

ontwikkeling is.

Bent u die onbetaalbare hulp? Bel Janke Meeske, dagelijks van 19.00 tot
21.00 uur, telefoonnummer 05753-7401 van de Vluchtelingenwerk groep

Hengelo (Gld).

grote Krentebollen verkoop
m.m.v. bakkerij Hekkelman te Hengelo

De krentebollen worden in Hengelo en
Keijenborg huis aan huis verkocht

op zaterdag 13 mei.

Koop een zak van 6 krentebollen voor ƒ 4,50

Voor meer informatie zie het persbericht elders in dit blad.
J

V V
14 mei Moederdag

Mfees eens extra lief voor moeder!

' Boeket Geurende rozen
9•

volop keus aan dïv. Perkplanten.

Speciaal voor moeder:

Nieuwe collectie zeep- en bad-
artikelen van Marjolein Bastin.

Tevens zijn we Uw adres voor:
bloemen, planten, cadeau-artikelen,
rouw en trouwarrangementen.

Tot ziens bij

Bloemsierkunst

„Jolanda"
Kerkstraat 20a

Keijenborg

tel. 05753-2977

LANDELIJKE FIETSDAG, OOK IN HENGELO GLD.
De landelijke fietsdag. die plaats vindt op l 3 mei a.s. biedt

dit jaar een keu/e uit maar liefst 222 routes van 30-35 km.

met 365 startplaatsen verspreid over het hele land. Bij de

VVV te Hengelo (ild kan men vanaf l mei voor ƒ 5. een

routebeschrijving kopen.

Op l 3 mei kan men tussen °.0() en l 3.00 uur starten bij het

VVV kantoor, waar voor de kinderen die mee doen een

leuke verrassing klaar ligt die hen wordt aangeboden door

de Nationale Postcode Loterij. Hvenals de 2\ voorgaande

jaren wordt er in l°95 ook gefietst vooreen goed doel. De

Nederlandse H art sticht ing doet dit jaarspee i f iekonder/oek

naar vrouwen en hart- en vaat/iekten. Een deel van de

opbrengst van de Landelijke Fietsdag wordt aan dit projekt

"Hartenvrouw" besteed.

Het is de bedoeling van de VVV's en de ANWB vestigin-

gen om een iedereen dagje uit aan de bieden. Het gaat niet

om de kilometers, maar om de ontspanning. Bij een van de

controlepunten. Stalhouderij Karjol in Baak, is er gelegen-

heid een eonsumptie te gebruiken. Als men na de toe In weer

bij het VVV kantoor terugkeert (voor 16.(K) uur) ontvangt

men een herinneriimsmedaille.

WAARDIGE CONCERTEN RON» JUBILEREND

PROPER-ORGEL

Stichting "Kerk en Cultuur" /oekt nieuwe donateurs.
De grote kerk in het centrum van Hengelo Cild. beter

bekend als Remigiuskerk. is een cultureel monument. In

dit kerkgebouw staat sinds jaren ook een cultuur-historiseh

monument, in de vorm van het jubilerend Propei--orgel.

Het kerk-orgel werd met een concert op 13 april 1895

ingewijd door dhr. J. van Dissel. Vanwege het 100-jarig

jubileum in 1995. /ijn er door de Stichting "Kerk en

Cultuur" een twee ta l concerten georganiseerd.

De eerste was op donderdag 21 april j.I. Op be/oek kwam

de vermaarde organist Klaas Jan Mulder uit Kampen. Met

het omvangrijke Mannenkoor "de Lof/.ang" we ril /ang van

hoog niveau ten gehore gebracht. Naast /ijn grote kwal i te i -

ten als dirigent, liet Klaas Jan Mulder ook horen dat hij als

organist grote naam heeft gemaakt. Helaas bleef de belang-

stelling nog wal achter.

Het tweede jubileumconcert wordt gehouden op /aterdag

23 september a.s. Het programma van het inwijdings-

concert (1895) wordt dan opnieuw uitgevoerd. Daartoe

werd de huidige organist Klaas van Marie aange/ocht.

Medewerking verleent het Achterhoeks Vocaal Kwartet.

Voor informatie over de Stichting "Kerk en Cultuur", kan

men contact opnemen met L. Wentink. tel. 2104.

Aangeboden:

te huur voor 2 personen een

bovenvvoninj» in Hengelo

(ild. Brieven onder nr. 19 H.

bureau de Reclame.

Gisteren
lachte
de were
me
nog toe.

HALLO LIEVE OMA
( iu/vlk 1 maakt fietsen voor

. Van pcuk-r tot oma

/uilen \ve maar xe^en.

Stevig, safe en soepel rijden

/e. die Ga/elles voor moeders.

Fn denk erom, oma's /ijn

ook moeders!

U /ocht 'n omadagcadeautje?

GAZELLE FIETSEN RIJDEN OP VREDESTEIN BANDEN.

Kiettendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. - Tel. 05753-7278
GAZELLE

R I J N I E T M I N D E R . F I E T S G A Z E L L E

Nationaal Reumafonds
Om Hui Hink 70 70 70 MB

Advertenties van marktkooplieden van de
Hengelose vrijdagmarkt.

Ben Agterbos
wenskaarten - zijdebloemen

Aanbieding:
Tegen inlevering van deze advertentie

op een mooie zijden hanger of bij aan-

koop van 10 wenskaarten met envelop.

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

5 Helmuth Wolthuis ?
BEENMODE

jjS KWALITEIT VOOR LAGE PRIJZEN - Telefoon 074 - 43 56 35 -*

£ EN ALTIJD 10% KORTING ?

^ d.m.v. onze vaste klantenkaart. o
-^O

Tot ziens op de markt.
S AANBIEDING: 3 paar Dames Beeren Sokjes o
^" O^

s? normale prijs 12.50 NU voor 1 0.00 o

de warme Marktbakker
uit Spakenburg

voor Moederdag 14 mei:

een grote Cake (natgebakken)

5.OO
een super grote Appeltaart

(±12 stukken) 8.75

Edwin Hagen
Drop en Chocola

Mix drop
3 .

Kersen bonbons
200 gram 3.95

Tot ziens OP de markt in Hengelo.

POELIER

MOFFMAN
Filet kilo 11.
Rollade kilo 11.
kalkoen-kip / kalkoen / kip

Haantje kilo 5.

Bij vishandel R.

voor Moederdag niet alleen
een roos kado.

Ook bieden wij U een

.grote Makreelaan

normaal 2.75 nu voor l •

Vergeer Kaas

500 gram Belegen N.H. 5J
500 gram Bio Garde Kaas 7.90
100 gram Roombrie 1.75
3 MetWOrSten zonder kleurstof

11.OO



PffLITIE
• Noord- «n Oost-Gelderland

POLITIE-INFORMATIK AFDKLING HENGELO GLI)
10e jaargang nr. 16 - periode van 25 april t/m l mei '95

Dinsdag 25 apr i l - Klacht ontvangen van een omwonende
in-ui t s tapplaa ts discobus hij Super. Hr waren hiertlessen

kapot gegooid op de parkeerplaats terplaatse. Tevens was

er weer veel herrie. Er circuleren in hestuurderskringen

geluiden de discohussen al te schaffen. Een bepaald groep-

je jeugd kent de u i t d r u k k i n g nog nie t dat een soldaat zijn

eigen nest besch .....
In een /aak aan de Kerkstraat werd door 2 Duits sprekende

jonge donkere knapen, l niet staartje en een met s lu ik haar
met succes een wisse l t ruc toegepast. B u i t ƒ 100.--. /e

waren met een Ford Fiesta.

Bij een bedrijf aan de Molenenk werden handen ont-
vreemd. Een nooddeur werd vermoedelijk overdag al "voor-

bewerkt".

Woensdag 26 apri l - Op de k r u i s i n g Hronkhorsterstraat-

Steendcrenseweg een aanri jding. De bestuurder van oen

traktor verleende, komende v a n a f de Steenderenseweg
geen voorrang aan een van l i nks komende motor.

Pogen te bemiddelen terzake telefonisch lastig vallen Bel-

gisch vrouwspersoon door Hengelose vr i jgeze l . Als het

niet geholpen heeft /al er op andere wi j /e bemiddeld
moeten worden.

Donderdag 27 apri l - Aangi f te d iefs ta l inva l ideparkeer -
kaart u i t personenauto.

Overlast loslopende hond in de Keijenborg. Het b l i j f t aan

de gang. De dierenambulance de hond naar het asiel in

Doetinchem laten vervoeren. Vanwege de kosten komt er
vermoedelijk op de/e manier een eind aan.

Op de Sarinkdijk k wam een reebok vooreen personenauto.

De bok werd uit / i jn lijden verlost.

Vrijdag 2S april - Aangi f te opgenomen bekrassen perso-

nenauto in de Zonnestraal. Was in de nacht van /ondag op

maandag gebeurd.

Uit een woning aan de Berkenlaan werd ƒ 200.-- ont-

vreemd. Aangifte opgenomen en onder/oek volgt.
De dierenambulance weer aan la ten rukken vanwege die

beruchte Keijenborgse hond. De/e krijgt nu weer t i jdel i jk

asielvoeding.

Het weekend verliep rustig.

GEVONDEN: 2 huissleutels met houten w a l v i s (groen)
l kinderjas groen/geel/blauw, gele b innenzi jde

l portemonnaie blauwe spijkerstof, rode binnenkant,
ƒ l ,25 inh.
Kinderhorloge "Black en Decker" Quartz k leur groen
l s leu te l merk cea

JONCÏERKN WKRK(;ROF:P ROEMENIË
Jongeren werkgroep Roemenië is een groep die met behulp

van de Oost Europa Commissie Hengelo wil helpen met de

bouw van een /uivelfabriek in Ocna M u re s.

Om in Roemenië echt te kunnen helpen is er mater iaal

nodig, /oals o. a. vloer- en wandlegels. Door middel van

acties probeert men geld binnen te halen om /.o een deel van

het project te kunnen financieren. In de /omervakantie gaat
dan een deel van de groep naar Roemenië om samen met

enkele Roemeense jongeren met de bouw te helpen.
Om aan de gelden te komen houdt de jongeren werkgroep

op/aterdag 13 mei a. s. in Hengeloen Kei jenborg een grote
krentebollen verkoop actie, w a a r b i j men uiteraard hoopt
dat er veel krentebollen verkocht /uilen worden, y.odat men
werkel i jk iets voor de Roemeense pla t te lands bevolking

kan betekenen.
I n d i e n men die dag niet t h u i s is. maar toch krentebollen wil
kopen, kan men bellen met 05753-2238.

ONBETAALBARE HULP QEZOCHT
Vluch te l ingen Werk Hengelo Gld is op /oek naar
'onbetaalbare hulp' . Vri jwil l igers die wil len helpen bij de
opvang en persoonlijke begeleiding van asielzoekers en

vluchtelingen. Onbetaalbare hulp . omdat het niet in geld is

uit te d rukken en toch van onschatbare waarde is. Ook hier

in Hengelo Gld is die hu lp nodig aan mensen die door
onderdrukking en oorlogsgeweld zijn verdreven uit hun

eigen land.
In bijna alle gemeenten in Nederland werken Vluchtelingen

Werkgroepen onderde koepel van de landeli jke Vereniging

Vluchtelingen Werk. Samen tellen zij zo'n 7500 vrijwilligers.

De mensen van Vluchtel ingenwerk /.ijn steeds aanwezig
op het traject dat tic asielzoeker doorloopt. Zij kunnen

praktische hulp geven om de asielzoeker te helpen wegwijs

te worden in onze samenleving. Dat kan veel betekenen.

Bijvoorbeeld meegaan naarde sociale dienst, de dokter, de

tandarts of het arbeidsbureau. Ui t l eg geven over ons
openbaar vervoer. Formulieren invullen. Contacten leggen.

De weg wijzen naar mogelijkheden voor taal, onderwijs en

werk.

Hengelo tel t op dit moment 2l) v luchte l ingen. Er wordt

gewerkt met 8 vrijwilligers en men zoekt nieuwe collega's

voor de persoonlijke begeleiding. Het is heel boeiend en
zinvol werk. U maakt kennis met mensen uit andere culturen,

uw horizon wordt breder, ruimer. Vooroordelen die u

misschien hebt t.a.v. mensen uit andere landen, b l i j k e n

vaak niet te kloppen, wanneer u echt met deze mensen in

contact komt. Het 'goede nieuw s'en het 'slechte nieuws', uit
de klanten en van de T.V., gaan meer voor je spreken,

omdat je met mensen omgaat, die dit 'goede' en helaas vaak

'slechte' nieuws, aan den lijve hebben ondervonden.

Elk mens heeft recht op een menswaardig bestaan, op een
plek op deze wereld om te kunnen leven. Dit is het grondrecht

van elk mens. Door oorlog-onderdrukking-geweld, wordt

veel mensen dit recht ontnomen. Wij zijn als medemens

verplicht hen te helpen. Wij z i jn allemaal wereldburgers:

de wereld is van iedereen.

Geld geven voor het goede doel... Prima! Maar er is meer

nodig, dat is met geld niet te betalen, de waarde ervan is niet
in cijfers u i t te drukken. Het vrijwilligerswerk is onbetaalbaar

maar zeer waardevol, omdat je iets geeft van jezelf aan

mensen die je hu lp hard nodig hebben. Iets onbetaalbaar*

dat meehelpt een beetje leed, van het grote onrecht dat

mensen wordt aangedaan door hen van huis en haard weg

te jagen, een beetje van dit leed voor hen te kunnen

verzachten. Een beetje meehelpen, al is het maar m het

klein, hier bij het Vluchtelingenwerk in Hengelo Gld.

Vri jwi l l iger bij het Vluchte l ingenwerk in Hengelo Gld.

Ook iets voor 11'.'

Ook iets voor jou?

Vast wel!!
Namens Vluchtelingenwerk Hengelo Gld.:

Gerda Schuurman

Voor meer informat ie kan men bellen met Janke Meeske,

tel. 05753-7401.

GERANIUM- en
PERKPLANTENMARKT
Rechtstreeks van de kwekerij:
• vele soorten geraniums
• diverse sporten fuchsia's
• allerlei kuip- en potplanten
• ruim 150 soorten perkplanten
enz. enz. enz.

SPECIAAL voor moederdag:
Bronckhorster Geraniums

Terra Cotta en maleis aardewerk
1500 m2 verkoopruimte

Kwekerij- Tuincentrum

HUBERS
BAAK (bij de kerk). Tel. (05754) 1406

Openingstijden:
ma. t/m vr. 08.00-12.00 en

13.30-18.00 uur. wo. tot 12.00

zaterdag 08.00-12.00 uur
en 13.30-16.00 aur.

5 juni 1995

FLORIJN
BESSENJENEVER

^biedingen geldig

EELAART
puur al voorde

14.95

Amandellikeur

95
VERHUUR

tapinstallaties
SINCLAIR
MEDIUM

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

De stichting organiseert campagnes om brandwon-
den te voorkomen, verbetert de behandeling van

brandwondpatiënten, doet wetenschappelijk onderzoek
en beheert de Nationale Huidbank.

Nadere informatie: 02510-75555.
Postbankrekening 20.21.22 of
bankrekening 70.70.70.643 t.n.v.
Nederlandse Brandwonden
Stichting Beverwijk. mN E D E R L A N D S E

BRANDWONDEN
S T I C H T I N G

Het wordt pas écht leuk

met 'n

huwelijkskaart.

Kom kijken bij

DRUKKERIJ WOLTERS

SCHOOLSPORT
Woensdag 26 april werden de gemeenteli jke schoolvoet-
balwedstrijden gehouden. Ideale weersomstandigheden

lokten vele belangstellenden naarde wedstrijden. Er ont-
stond een ambiance die de laa ts te jaren niet was geweest.

Kortom, de sporters spanden /.ieh extra in. Het w innen
ging gemakkel i jk . Maar door verlies te accepteren kom je

sterker te staan.

In de A-a fde l i ng werd wederom Ro/engaardsweide

kampioen. Goede tweede werd De Leer; derde werd St.
Bernardus en laatste werd Pierson.

In de B-afdeling werd wederom over tu igend winnaar

Vurssel. die daarmee de n i euwe w isselbekcr gestalte gaf.
Tweede werd Ro/engaardsweide: Bek veld en St. Bernar-

dus volgden.
Bij de meisjes werd na een spannende f ina le St. Bernardus

l winnares voor De Leer. De teams van Pierson l en 2

werden derde en vierde: Ro/engaardsweide en St. Bernar-
dus 2 sloten de rij.

Ro/engaardsweide A en St. Bernardus M l spelen op 13

mei in Win te r swi jk verder om het regionale kampioenschap.

Voorde groepen 7 en 8 volgen op woensdagmorgen 24 mei

op de te r re inen van "Kei jenborg" de eisen voor het

schoolsport-diploma. Hierb i j / i j n al le leerkrachten actief
ingeschakeld, het gehele schoolsport-gebeuren staat onder
le id ing van de Commissie L.O.-Hengelo Gld.

JKU(JI)T()KRN()()I S.V. STKKNDEREN
Op 2()en 2 l mei organiseert de S.V. Steenderen, afd, jeugd
weer haar j a a r l i j k s e Herman Lebbink Jeugdtoernooi.

Hiervoor/ i jn weer vele voetbalclubs aanwe/ig. waaronder

verschi l lende Duitse clubs. Op zatermorgen starten de D-

pupillen en de Meisjes junioren, op zaterdagmiddag de B-
en C-junioren. op zondagmorgen de F-pupillen en op

zondagmiddag de E- en de Meisjes-pupil len.
Dit jaar zijn er ook twee wisselbekers te winnen n. l . de

Molenkolkbeker. besch i k haar gesteld door de heer H ui shot.

voor de F-pupillen en de Bijenhof Stratenmakersbeker,

beschikbaar gesteld door André Bijenhof, voor de D-

pupi l len (e l f t a l ) .

PONY HELPT GELD INZAMELEN VOOR WORLD

SERVANTS
Het raden van het gewicht van een pony leverde de

Steenderense World Servants-groep ruim 600 gulden op.
Deze actie vond plaats op de v r i j m a r k t die op 29 april in

Steenderen gehouden werd.

Het gewicht van de pony is l°2 ki lo . Twee deelnemers

raadden het j u i s t e getal . Onder hen werden beide prij/.en

ver loo t . De eerste prijs gaat naar Ben Harmsen uit
Steenderen. Hij krijgt een dinerbon ter waarde van 100

gulden. De/e bon kan besteed worden hij restaurant "De

Roskam" in Drempt. De tweede p r i j s , een Aviko-pakket ,

gaat naar Luuk van de Berg uit Olburgen.

De World Servants-leden hadden Shetlander met veulen

meegenomen naarde markt . Daar vroegen zij de aanwezigen

het gewicht van de grootste pony te raden. De getal len

ve r sch i lden van meer dan 300 tot slechts 50 kilo. Ook voor
de kinderen waren de pony's een a a n t r e k k e l i j k gebeuren.

Zij vermaakten zich dan ook prima met het aaien van de

twee makke dieren.
De World Servants gebruiken de opbrengst voor de bouw

van een school in Ghana. Zij vertrekken de/e zomer, op l 5

j u l i . met een groep van 40 jongeren om de/e school zelf te

bouwen. De World Servants gaan door met het voeren van

acties om de laatste 7500 gulden bijeen te brengen.

Zonder drukwerk
geen geboortekaartjes.

Rare wereld, zonder drukwerk

BRANDENDE VRAGEN

OVER MAAGKLACHTEN?

VRAAG DE GRATIS BROCHURE!

Speelt uw maag regelmatig op of kent u iemand die daar last van heeft?

De nieuwe brochure van de Nederlandse Lever Darm Stichting geeft

antwoord op de meest gestelde vragen over maagklachten zoals:

Hoe krijg je brandend maagzuur? Hoe voorkom je een maagzweer?

Welke medicijnen zijn er? Is warme melk wel zo goed voor je maag? Wat

is een luie maag?

Haal de brochure "44 Brandende vragen over maagklachten"

bij huisarts, apotheek of drogist. U kunt de brochure ook bestellen bij:

De Nederlandse Lever Darm Stichting

Postbus 430, 3430 AK Nieuwegein, tel. 03402-55881.

De Nederlandse Lever Darm Stichting



Bloemen kleuren
Moederdag (14 mei)

Speciale Moederdag-aanbiedingen:

voor buiten op het terras:

Struikmargrietencompieetmetsierpot kiem 14.95

groot op stam

Verder ruime keus in:
- Maleise potten - Terra cotta potten - Wilgenmanden

- Buitenplanten - Chrysantenstekken 1O voor 2.5O
- Koolplanten - Zaden

voor binnen:
- leuke Boeketten - Rozen in kokers - Plantenbakjes

- Bloemstukjes - B iedermeijers - Bloeiende / groene planten

Vlijtig Liesje 3.95 per stuk div. kleuren 3 voor10.00

Wijnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:

zoete blauwe DRUIVEN
kilo 3.98

geschrapte WORTELTJES
zak 79 et

Rauwkost reklame:
KERRIESALADE

100 gram 1.25
HONOLULU SALADE

100 gram 1.25

vrijdag PIZZADAG
2 stuks 12.50 • per stuk 6.95

Met Moederdag gratis naar

Grandioze moederdaqstunt!
Bestel nu een moederdagtaart en U

krijgt een toegangskaan voor Pony-

park Slagharen ter waarde van f 90,--

(4 personen) gratis en voor niets.

Actie in het kader van 175 jaar.

1820 Bakkerij Kreunen 1995
Tel. 05753-1474

p.s.
* Wij hebben 100 vrijkaarten, dus wie het eerst

komt !
* Vrijkaarten zijn geldig in mei en juni
* Grote keuze in slagroom, vruchten, kwark,

schuim, chipolata, schwarzwalder;
Nieuw: Beierse appeltaart
vlaaien enz en lekker!

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

-rffesteTokkef

Elke week weereen tikkeltje meer.

Nieuw in ons assortiment:

Breugelbrood
ter kennismaking

en voor Moeder:

Bosbessen kwarksnit
per stuk /.OU

pracht Slagroomtaart met

héél véél slagroom per stuk l /.OU

Bakkerij Jozef Schabbink
Spalstraat 21
Hengelo (Gld)
tel. 05753-1250

Markt 1
Zelhem

tel. 08342-2700

Socks&

EBASSETE

J.F Oltmansstraat 2 Steenderen Telefoon: 05755-1264

VRUCHTBOMEN

CONIFEREN

BOMEN IN POT

ROZEN

VASTE PLANTEN

SIERHEESTERS

COMPOST

TUINTURF

BOOMSCHORS

Etf

GAZONGRASZAAD

VELDKEIEN

VOLOP PERKPLANTEN
Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

HALFMAN BV
Rondweg 2a • Hengelo Gld - Tel. 05753-1424

Verse worst 500 gram 4.50
Snijworst 100 gram 1.50
Gebr. runderrollade 100 gram 2.95

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Te koop sta-caravan, d hij 3

nieter. Tel. 05754-135S,

05753-1525.

1820 - 1995

175 jaar

Bakkerij Kreunen
Denkt U aan de grandioze

moederdag-actie:

gratis vrijkaarten

Ponypark Slagharen??

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1424

KLOMPEN!
dan moet U bij Sueters / i jn.

Goede k w a l i t e i t !
Fabrieksprij/en!

ook /aterdags open
nu ook a l le soorten

klompschoenen

werkschoenen en

laarzen

Klompenmuseum

Uilenesterstraat l ( )a .
Kei jen borg.

Tel. 05753-3030

Ontbijt op bed... en dan pakt ze uit!

Extra brede Icoele-wand" broodroos-
ter met electronische temperatuur-
regeling en handige kruimellade.

PHILIPS HR6804

Handige kruimelzuiger met lader-/
wandbevestigingsunit. Ideaal om
erbij Ie hebben! TOPKWALITEIT! SAMSUNGPRIJS: 34?;-

SAMSUNG M6244

Ontdooien, verwarmen, koken,
warmhouaen... Met deze fraaie
magnetron kan het allemaal!
Met een inhoud van 17 liter,
digitale klok, tiptoetsen, een
vermogen van 750 Watt, een
ontdooiprogramma, een glazen
draaiplateau en ingebouwde
verlichting.

279

PHILIPS HP2715C TEFAL
T1480

_
Fraaie, compacte 6-kops koffiezetter
met zwenknlter druppelslop niveau-
indicator en verlichte schakelaar.

PHILIPS
HD4391

Dit is de waterkoker die u op N zag.
Met het unieke kalkfilter. Snoerloos
te vullen en uit te schenken.

^79.-
Luxe, waterdichte lodyshove Werkt
snoerloos en kan onder de douche
worden gebruikt.

ROWENTA MH2

49.'5
Gezien op TV? Dé manier om tondbe-
derf tegen te gaan. Compleet met op-
hangunit en verwisselbare borsteltjes.

Uitstekende strijker met sproeinevel,
extra stoomstoot, het anti-kalkstoafje
en een superglHs active strijkzool.

NOVA
FR431

59
Handige "kode-wand" (rileuse met
een grote inhoud en 2000 Watt ver-
mogen. Met afwasboar antireukfilter.

BRAUN
MR300CA

Ideaal om erbij te hebben voor hel
maken van sausen, milkshakes of
babyvoeding. Met extra hokmolen.

Hiermee schrapt moeder in een paar
minuten de aardappels. Inhoud 4 liter.]
Makkelijk schoon te maken.

ze worden ingepakt bij: VjBESSELINK
l ELEKTRO INSTALLATIEBEDRIJF

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
Hengelo Gld - Tel. 05753-1215



BIJENHOF STRATENMAKERS BE DRIJF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

Tel. 05755 - 1944 / 05753 - 1136
06-53212132

ROOZEGAARDE
SPALSTRAAT13
HENGELO GLD

ATTENTIE ATTENTIE
Voor DE RECLAME die

verschijnt op

dinsdag 30 mei a.s.

dienen de advertentie's

uiterlijk dinsdag

23 mei om 14.00 uur

in ons bezit te zijn!!

Dit i.v.m. Hemelvaartsdag,

(donderdag 25 mei)

Gelieve hiermee de nodige
rekening te houden!

U kunt bij ons tegen aantrekkelijke prijzen terecht met al Uw

familie-,
handels-,

verenigings-,
reklame en

vierkleurendrukwerk
Vraag vrijblijvend een prijsopgaaf.

drukwerk
Kampstraat 13

7255 XC Hengelo

Tel. 05753-3818

Klokken voor
ieder interieur

J U W E L I E R O P T I C I Ë N
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753 1374

DRUKKERIJ WOLTERS

Heeft u nog materiaal voor
de Rommelmarkt op/alerdag
I Q j u n i van tic chr. mu/.iekver.
Crescendo, bel dan tel. 05753-

17X2. Ook 2e hands kleding
is van harte welkom (graag
u el gewassen),
l'.S. het ma te r i aa l wordt l/m
/aterdag 3 j u n i opgehaald!!!

Philips
12 kops
koffie-
zetter
HD7215
Met deze koffie-
zetter zet
moeder
binnen een
paar minuten
tot 12 kopjes
heerlijk geurende
koffie (1 liter).
Uitgerust met een waterniveau-indicator
en een verlichte aan/uit-schakelaar.
Leverbaar in de kleuren wit, zwart, blauw
en graniet.

Philipsprijs:
69,00 59,-

winters
SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1280

Moederdag
Bekijk bij ons in de winkel de

vele leuke kado-artikelen

Of verwen moeder met een
mooie badhanddoek.

Raadhuisstraat 11-13 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1469

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

Kapsalon
Memelink

Dames en heren \ï*
V s

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

Behandeling op afspraak.

Voor een zonnebankkuur uw adres!

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

ASTMA FONDS COLLECTE 15-20 MEI

"Sponsor de vechters"

Van 15 tot en met 20 mei houdt het Astma Fonds de
j a a r l i j k s e collecteweek onder het motto "Sponsor de vech-
ters". Via de huis-aan-huiscollecte of via een acceptgiro
kunnen mensen het Astma Fonds dan f inanc iee l steunen.
Dat is belangrijk,omdat er nog steeds veel geld nodig is om
( ' a r apa t i ën t en een heter leven te bieden. Medicijnen ver-
l ich ten al veel. maar de oor/aken van astma, chronische
bronchit is en longemfyseem /.ijn nog niet achterhaald.
In Nederland hebben maar l iefst 1,6 miljoen mensen last
van astma, chronische bronchitis of longemfyseem. Voor
al de/e mensen /et het Astma Fonds /ich in. Astma
veroor/aakt vaak onverwachte aanval len van e-rustige
benauwdheid. Hen pa t iën t met longemfyseem heeft het
zelfs doorlopend benauwd. H i k jaar komen er nog pat iënten
b i j . Met geld van het Astma Fonds is inmiddels belangr i jke
vooruitgang geboekt in de behandeling van ( 'arapat iënten.
Het As tma Fonds heelt dit jaar ru im 25 mi l joen gulden
nodig. Veel geld gaat naar wetenschappeli jk onder/oek om
de oor/aken van de / iek tes te achterhalen . Ook is geld
nodig voor directe patiënten/org. /oals f inancië le hu lp ,
vakant ies voor e rns t ig / ieke ( ' a rapat iënten en het beoefe-
nen van aangepaste sport. Verder organiseert het Astma
Fonds cursussen voor artsen en verpleegkundigen, /odat
/ij pat iënten nog beter kj.mnen behandelen. Bovendien is
veel voorl ichting nodig, aan patiënten en aan hun omgeving.
Bijvoorbeeld over hoe / i j met de / iekte kunnen omgaan.
Iedereen kan een bijdrage leveren om ( 'a rapat iënten te
helpen. Dat kan door aan de collectant te geven of geld te
storten op giro 55 O 55 of bankrekening 33.59.58.SS5.

Moederdag -aeschenkendaa!

De Spannevoqel
het adres voor al Uw geschenken!

Naast kleinmeübelen, kleden e.d. een schit-

terende KADO-SHOP met leuke kado's

voor moeder.

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - tel. 05753-1484
Barchemseweg 40 - Ruurlo - tel. 05735-3193

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

J"
GERARD BRANDENBARG

„Z E L H E

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

Kerk- en andere diensten
Z()M)A<; 14 VIKI 1995

10.00 u u r ds. K. N o l t u s
Remigiuskerk

in. m. v. Looft den Heer
Kindemevendienst

Verzorgingscentrum "Ik- Itlcijke"
10.00 u u r m w . D. J. R e k s w i n k e l

Herder Kapel

10.15 uur ds. C. van Dorp

K. K. Kerk Hengelo Gld

/aterdag 13 mei l1). 00 uur Euchar i s t i ev ie r ing
/omlag 14 mei 10.00 uur Woord en ( ' ommuniev ie r ing

m. m. v. het gemengd koor
Dinsdag Ui mei l1). 00 uur Avonddienst

R. K. Kerk Keijenborg

K. K. Kerk Keijenborg: /aterdagsom l1). 00 uur WeekeiuK iering;
/ondags om 10.00 uur Hoogmis; \\oensdagsavonds 19.30 uur
Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 1 9.30 uur Eucharistieviering.

H u i / e Mar ia Poslel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;
d a g e l i j k s Ro/enhoedje om l S. 30 uur.

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van v r i j dagmiddag 14.00 uur tot
maandagochtend 08.00 u u r e n is uitsluitend bedoeld voor spoed-
geval len .
Op /aterdag- en zondagochtend wordt om l 1.00 uur een vrij
spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!
B u i t e n hel weekend spreekuur is het sterk aan te bevelen voor U
komt, eerst te bellen; de arts kan dan rekening houden met Uw
komst.

1 2 - 15 MEI

Dr. Eyek . t e l . 1277

Avond- en nachtdienst

De avondd iens t loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende
morgen 08.00 uur en is u i t s lu i tend bedoeld voor spoedgevallen.
Maandag: dr. E i jke lkamp . Koldeweiweg 2. Keijenborg. t e l .
2262.
Dinsdag: dr . Koning, Kas t an je l aan I . Hengelo Ci ld . te l . 12dft.
Woensdag: dr. K l e i n Horsman, tel . 4550.
Donderdag: dr. Eyek, Kas tanje laan 7, Hengelo Gld. t e l . 1277.

Apotheek Hengelo (Jld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010

Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00- 1 2.30 uur en 13.30-
18.00 uur , /a., /o., feestdagen l 1.00-12.00 uur .
Spoed- en specialistenrecepten k u n t u in het weekend, bui ten de
openingst i jden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo (J ld , Koepelberg 2, tel. 05753-1420

A. R. J. van Ingen. H. J. Ormel, H. Salomons
Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00
uur , maandag en donderdag 1 9.00- 1 9.30 uur en volgens afspraak.
Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden
met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo (ild

Maandag t .e .m. v r i j d a g v a n 9.00 tot 12.00 uur.

Polaroid zonnebrillen blokeren schadelijk UV-licht.
Heter /icht, draagcomfort en oogbescherming samen-
gebracht in polariserende zonnebril.
Het groeiende gat in de o/onlaag, de snel toenemende UV-
st ra l ing en de fe l le schi t te r ingen die l e t t e r l i j k de ogen
kunnen pijnigen, maken vandaag de dag een goede zonnebril

onontbeerl i jk . Niet alleen /omcrs op het strand, maar ook
in andere s i t u a t i e s , /oals in het verkeer , / i jn en b l i j v e n
Polaroid /.onnebrillen de beste bescherming voorde ogen.
Alle /onnebr i l l en die bestaan, / i j n ontworpen om de
i n t e n s i t e i t van het / iehtbare l i ch t te ve rminde ren . Dit wordt
bereikt dooreen ve rminder ing van de l ichtdoor laa theid via
k leu r s to f fen of donkerklenrende middelen in de len/en.
y .onl icht en s c h i t t e r i n g worden door gewone len/en
w e l i s w a a r weggenomen, maar echt doeltreffend is dit vaak
niet . De werking van de Polaroid /onnebr i l len . laten echter
het / on l i ch t dat beschadigingen aan het oog veroor/aakt,
niet door. Aan de ongeveer /estig jaar geleden door de
Amerikaan Edwin H. Land on twikke lde polariserende
len/en, l i g t een i n g e w i k k e l d t echn isch procédé, ten
grondslag. De lens bestaat uit /even lagen, die nauwge/et
op elkaar /ijn afgestemd. Door die lagen wordt, eenvoudig
gesteld, het goede l i ch t doorgelaten t e r w i j l de s c h a d e l i j k e
/onnestralen worden buitengehoudeii.
Door middel van een eenvoudige handel ing kan een echte
Polaroid /onnebril worden onderscheiden van normale
/ o n n e - l e n / e n . Door de len /en van t w e e Polaroid
/onnebri l len 90 ten op/ichte van elkaar te draaien, is het
b i j n a onmogelijk om er doorheen te ki jken. Dal komt
doordat de l i j n e n die in de lens / i t i en e lkaar dan /odanig
kruisen, dat al het schadelijke licht wordt tegengehouden
en het bruikbare l icht wordt doorgelaten. Bij /onnebril len
/onder polariserende len/en. b l i j f t dan a l t i jd l icht door do
len/en komen. Het doel van de/e polariserende len/en is
om de ogen te beschermen tegen hinderlijke schittering.
UV- l i ch t wordt w e r e l d w i j d beschouwd als de grote
veroor/aker van permanente oogbeschadigingen. De/e
schadeli jke l i c h t s t r a l i n g komt steeds vce lvu ld iger voor,
vooral door het groeiende gat in de o/onlaag. Slechte
/onnebri l len doen meer kwaad dan goed. Door het dragen
van een /onnebri l . vergroten de p u p i l l e n / ich. Wordt opdat
moment e v e n w e l het U V - l i c h t niet volledig gef i l te rd (.looi-
de donkere /onne- len/en , dan raken de ogen j u i s t
beschadigd.

Polaroid heeft in de loop der jaren het funct ionele aspect
a l t i j d weten te combineren met de modicu/c wensen van de
gebruiker. Door steeds nieuwe, s t i j lvol le modellen te
in t roduceren worden oogbescherming, beter / icht en
draagcomfort op ongeëvenaarde w i j / e samengebracht.
Polaroid /onnebri l len/ i jn verkrijgbaar b i j (J root Kormelink
( b r i l l e n en contact len/en) aan de Spalstraat 27 te Hengelo
Gld.

Dag en nacht bereikbaar, t e l . 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - l l

Hulpdienst

mevr. R i j p k e m a . t e l . 2439 en mevr. Lubbers.tel. 2766. In Kei jen-
borg mevr . Hakvoort . tel. 2317 en mevr . van Aken. t e l . 2627.

Netwerk Thuis/org Nederland

24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t bellen lussen 09.00 en 12.00
uur) , /r. J. A. v a n tien H e u v e l - regio Midden-IJssel - tel . 05750-
16463.

/org(iroep Oost-(Gelderland

Kraam/org. k r u i s w e r k en gezinsverzorging. 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 06-8806 (20 e t /min )
U i t l e e n van verpleegartikelen en hulpmiddelen :
Thuis/.orgwinkel Doetinehem. Ro/engaardseweg 19. Doetincliem
Thuis/orgwinkcl /utphen. Laarstraat 15.Zutphen
Telefoon 06-8806 (20 ct/min)

- Maatschappeli jk Werk voorde gemeente Hengelo (Gld);
Zutphenseueg Ie . Vorden. lel. 05752-2129
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappel i jk Werk voor de gemeente Stecnderen:
J. F. Oltmansstraat 7. Sleemleren. t e l . 05755-1659
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappeli jk Werk Zelhem:
Stationsplein 12. /elhem. tel . 08342-2151
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

in de ge/ondheids/org. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij
problemen, bel (dage l i jks van 19.00-20.00 u u r ) te l . 08330-
21025. 08340-41275 of (maandag t.e.m. v r i j dag ) 0X343-1214.
V r i j w i l l i g e Thuis/org. tel . 08340-35000, dage l i j k s van 9.00-
10.00 u u r en van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:

R. Haggeman-Withaar. lel . 05754-1351

Pedieure

Y. Abbink. Toldijk. tel. 05755-1386
L. Evers-Jansen. tel. 2515
H. Offenberg. te l . 3435

Diëtiste

H. Zweerink-Stege. Bakermarksedijk 15. 7223 KJ Baak. tel .
05754-1809. Voorafspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hu lpd iens t : 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 0X346-65000, d a g e l i j k s bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo (ild.

dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur
woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur
vr i jdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo (ïld.

maandag t/m /.aterdag 10.00-16.00 uur.


