
64e jaargang no. 20 dinsdag 16 mei 1995 UITGAVE:
DRL'KKKKIJ WOLTKRS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (J ld
Telefoon 05753-1455, b.̂ . 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Haak, Kronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

kakelaanbieding

"KIP MET
4 POTEN"
IN BRAADZAK

Speklappen

2Q5SOOgram faivv

9.95
Mager gez. spek Spare rib

500 gram 4.95 500 gram 3.95
Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST

(fijn of grof) 500 gram 4.C/O

GEHAKT

(half-om-half + kruiden) 500 gram 4.C/O

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram O. C/D

MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 4.9%)

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo GId.

Tel. 05753-1269

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

Deze week:

volop Perkgoed
PetUnJa 'S div kleuren 24 stuks 8.95

Vlijtige Liesjes div kleuren

24 stuks

Fuchia's 4 voor 10,--

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Meimaand
Klein broodmaand

Deze week:

Wiekjes 6 voor 2.95
Vruchtenbollen 4 voor 5.95

Doe meer met broodjes van
Bakkerij Hekkelman.

Bakkerij

H. Hekkelman

Raadhuisstraat 35
Hengelo GId

NNINC ÎOLENMKKERS Te|. 05753-1200

Hamlappen SOOgram 6.45
Gegr. worst 100 gram 1.40
Gek. lever 100 gram 1.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

«Hoogste tijd tooK. e.en

ORIGINEEL
Zitten is hard werken:
het beiast de mg twee
keer zoveel als staan.

Als u zit kunt u dat
dus maar beter

goed doen.

- juiste zithoogte
- juiste zitdiepte
- juiste lendesteun
- juiste zithoek
- juiste armlegger-

hoogte

Bij ons vindt u de
unieke collectie Fitform fautetils
welke met hun eigentijdse
vormgeving, kostenloos voor u op maat
worden gemaakt.

KOM GERUST EENS LANGS EN NOEM EEN PROEFZIT

Zitten uroiidt gemeten,

in uu; eigen
ERKEND FITFORMDEALER

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 - Hengelo GId - tel. 05753-1484

Baich«m»«w<>g 40 - Ruurlo - tel. 05735-3193

FITFORM FAUTEUILS VOLDOE

ZOALS WETENSCHAPPELIJK

SEN VOOR VERANTWOORD i

.D VRAAG HET UW ARTS OF

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:

kilo Chiquita BANANEN 2.98
2 kroppen ZWARE SLA 1.75

Rauwkost reklame:
WESTLAND SALADE

100 gram 1.25
KOOLRABI HAM SALADE

100 gram 1.25

vrijdag PIZZADAG
2 pizza's 1 2.50

65+ LAAT U RIJDEN DOOR
DE SENIOREN TAXI

Van Huis naar Huis.

Vervoer binnen de "bebouwde kom"

(Hengelo en Keijenborg als een geheel)

per persoon per rit ƒ 2,50.

U wordt gehaald en gebracht wanneer

u wilt.

U behoeft niet meer te vragen.

Wordt lid voor informatie

tel. 05753-3005 of 2263 of 1864.

supermarkt vd Mondt

Belegen

10.95
Red Band Party

Gums 2.95

Zie elders in dit blad de rebus, vul deze
in en geef hem af in onze winkel.

Venz Chocoladevlokken

1•

Verkade Sultana's
2.49

Bij elk pakje Royco Cup soep
1 pakje Cup saus (kerry of peper)

voor 60 Cti

Karvan Cevitam
op elk blik

ƒ 1,-- korting

Elke morgen verse Coberco Zuivel-
produkten in flessen en pakken.

Sisi
2x1,5 liter

"van de warme bakker"

Koffiebroodjes, roombroodjes

of chocoladebroodjes 1ii

MEGAPERLS

SOOgram

Spaar onze gratis munten.
Zaterdag 27 mei a.s.
grote ballonwedstrijd

Ruurloseweg 52 - 7255 DJ Hengelo GId
tel. 05753-1392

De Supermarkt die de hele week elke dag geopend is.

Bestellingen worden gratis thuisbezorgd.

Verbouwingsopruiming

Behang

25% korting

Regelink's
Schildersbedrijf

Raadhuisstraat 40
Hengelo GId
Tel. 05753-1655

VOOR UW

BLOEMENTUIN
VOLOP

* bloeiende tuin-, perk- en
balkonplanten

* geraniums - hang
fuchia's - stam

* chrysanten-
stekken

* paprikaplanten
* tomatenplanten

enz.
OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg - 05753-1395

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

Banninkstraal 4 - 7255 AW Hengelo (GId.) - Tel. 05753-1220

• Bruidstaarten (de lekkere)
• Kindertaarten (de leuke)
• (icboortetaarten

(de bijzondere)
• de Taartenbon

(de m a k k e l i j k e )
Dit alles en nog veel meer

vind je n a t u u r l i j k bij

BAKKERIJ KREUNEN

Tel. 05753-1474
Hengelo CM

-» /.ie ook ons Taarten-
infoboek «-

Te koop ± 2,5 ha kuilgrus.
Joh. Abbink, Heidewevers-
weg 6. Hengelo GUI.

Heeft u nog materiaal voor

de Rommelmarkt op/.aterdag
IQjun i van deehr. mu/.iekver.
Crescendo, bel dan tel.05753-
17X2. Ook 2e hands kleding
is van harte welkom (graag
wel gewassen).
P.S. het mater iaa l wordt t/m
/aterdag 3 j u n i opgehaald!!!

KAMERS TE HUUR
Tel. 05754-12X5

Te koop tegen elk aanneme
l i j k bod: trapnaaimachine,
hadgeijser, 4 barkrukken,
Kaskacheltje
l e l . 05754-1971



Dankbaar en hl ij / i j n wij niet de geboorte van on/e
dochter en mijn /usje

RIYAN ANNKRIE

We noemen haar RIYAN

7 mei

Annemieke. Riehard en
Yvet Berendsen

St. Bemardusstraat 15
7256 AP Keijenhorg

IVter : Wi l l red Rondeel
Meter: M ar j a Olthof-Verstege

Om niemand te vergeten en
niemand te verplichten.

K R K K K JOLINK
en
ILONKASC HOOLTINK

Wij maken van on/e t rouwplannen werke l i j khe id
en wel op woensdag 24 mei 1995 om l l .00 uur in
het gemeentehuis van Steenderen.

U bent van harte welkom op on/e receptie tussen
14.30 en 16.00 uur in /aal ..De Hngel". Dr. A.
Ariénsstraat l te Steenderen.

Ons adres b l i j f t :
Molenweg 6a
7223 DN Baak

Op zondag 28 mei a.s. word ik 80 jaar.

Gelegenheid tot feliciteren op zondag

28 mei a.s. van 15.00 uur tot 16.30 uur

in zaal Leemreis, Spalstraat 40

te Hengelo Gld.

R.A.M. Köhler-Wissink
Asterstraat 22 - 7255 XW Hengelo Gld.

Voor de overweldigende belangstel l ing, de

vele bloemen en kado's, die wij mochten ont-

vangen bij de herdenking van het 60-jarig

jubi leum van onze supermarkt en ol iehandel ,

/.eggen wij u al len on/e har te l i jk dank.

Het is voor ons een heel feesteli jke dag ge-

worden.

FAM. V.D. MONDT

Hengelo CJ ld . mei 199.S

Ruurloseweg 52

THUIS BEST

Ons kantoor is op vrijdag 26 mei a.s. ge-
sloten.
Voor dringende reparatieverzoeken kunt u
bellen met telefoonnummer 05753-1400.
U krijgt dan het antwoordapparaat waarop
u uw reparatieverzoek kunt inspreken en u
wordt z.s.m. teruggebeld.

ATTENTIE ATTENTIE |

Voor DE RECLAME
die verschijnt OP

dinsdag 30 mei a.s.
dienen de advertentie's

uiterlijk dinsdag
23 rnei 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

HUURDERSVERENIGING

MEDEDELING
De Huurdersvereniging Hengelo-Vorden houdt haar tweede

LEDENVERGADERING
op 30 mei 1995

in het Dorpscentrum Vorden

Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Aanvang 19.30 uur.

Aan de orde komt o.a. huurverhoging 1995.

Jaarverslagen ter inzage vanaf dinsdag 16 mei 1995 in de

Openbare Bibliotheken in Hengelo Gld en Vorden.

"HAUTE COUTURE" VAN PBS!

HET PLV KWALITEITSLABEL

IS DE GARANTIE VOOR

EERSTEKLAS ZONWERING!

Exclusieve Zonwering en Rolluiken.

DISBERGEN
babymode
woninginrichting zonwering

OFFICIAL PBS DEALER

Ruurloseweg 17 - Hengelo (Jld - Tel. 05753-1425

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

VAKWERK IN UW TUIN
aantrekkelijke prijs

HOVENIERSBEDRIJF

MARCO BESSELINK
Tuinaanleg/onderhoud

interieurbeplanting/

hydrocultuur

Covikseweg 11
Steenderen

Tel. 05755-1472

Zaterdag j.l. was het feest:
Een TAARTKNBUFFKT

met 14 sehitterencle erealies
van B a k k e r i j Kreunen
luisterde hel geheel op.

De /.aak voor taarten met
smaak.

BAKKERIJ KRKUNKN
Tel. 05753-1474

Hengelo Gld.

Te koop groen voor bruilof-
ten en een aanhangwagen.
Vordenseweg 36, Hengelo
Gld. tel. 05753-2468.

RAAD HET AANTAL

KROONKURKEN

Bij Vrije Vogel v.d. Mondt te

Hengelo ontvangt u van

maandag 8 mei t/m zaterdag

20 mei 1995 bij aankoop

van elke ƒ 25,= aan bood-

schappen een kanskaart.

De te winnen prijzen zijn:
1e prijs Gratis boodschappen t.w.v. ƒ 150,-
2e prijs Heineken koeltas
3e prijs Heineken parapluie
4e prijs Heineken badlaken
5e prijs Heineken Delftsblauwe bierpul

Doe mee en maak kans op diverse
Heineken prijzen!

Vrije Vogel v.d. Mondt

Ruurloseweg 52, 7255 DJ HENGELO, telefoon 05753 - 1392

HEERLIJK HELDER HEINEKEN

Trouwringen
volgens jouw
eigen smaak

JUWELIEROPTIC IEN
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753 1374

Te koop Jack Russell-pups.
Tel.O.S753-2Sl() .

Te koop bankstel, leer. in
goede staat. Tel. 05753-2414.

Elke maandag

BINGO
in zaal „de Eikeboom"

te Keijenborg

Kaart/ 10,»

Volle kaarten ƒ 100,-

Hoofdprijs ƒ 500,--
t.b.v. B.V. „de Eikeboom"

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455 - Fax 05753-3521

Agentschap voor Steenderen en

omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN
TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK

' geboorte-en huwelijkskaarten

« jubileum- en gelegenheidskaarten

Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,
huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen
om thuis uw kaart uit te zoeken.

*•••' visitekaarten

' rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK

' rekeningen, briefpapier

' circulaires, folders, prijslijsten

' enveloppen, briefkaarten, sets

' ketting formulieren enz. enz.

Advertenties voor het weekblad

"DE RECLAME" kunt u hier ook opgeven.

RIBLAPPEN

500 gram 8.45
COTELETTO'S
per stuk 1.5 O

FIJNE LEVERWORST

100 «ram O.9O

PLOKWORST
I00«ram 1.65

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

/mikkel-corner
Spalstraat 3

7255 AA Hengelo (G)

Tel. (05753) 3864

Deze zomer zijn we zeker onbetwist uw

ijsspecialist.

Onze nieuwe soft ijsmachine levert
maar liefst vier smaken natuurgetrouw

vers soft ijs.

Verder hebben we u te bieden maar liefst
veertien verschillende smaken hoog-

waardig Italiaans schepijs.

And last but not least:

water-ijs en verpakt ijs
in diverse smaken.

+

MILKSHAKES (losmaken)

Wij van "Smikkel-corner" staan
klaar voor uw order.



1 laar De Spannevoge/ /n Ruurlo
dHWWWHWHMMWWWWWWMWWs

Uw speciaalzaak in vloerbedekkingen,
gordijnen, vitrages en zonweringen.

Dit feestelijke feit laten wij natuurlijk niet
ongemerkt voorbij gaan.

Wij willen u graag mee laten profiteren

van onze jubileumkortingen.
Op vloerbedekking, gordijnen en vitrages

10% korting-
Voor een komplete woning zelfs

15% korting-
Deze kortingen gelden vanzelfsprekend ook voor

onze vestiging in Hengelo Gld en zijn
geldig t/m 31 mei 1995

(niet geldig voor bestaande aanbiedingen)

Kom vrijblijvend binnen en profiteer van dit voordeel.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

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

L E N T E F E E S T
i n«̂

195 20 en 21 mei
Jeugdsoos Flophouse

Verwarmde tuintent met terrassen,"
barbeque, cocktailbar, 10 popgroepen.

Vrijdag 19 mei:
Muzikale reis door 25 jaar Flophouse
met de topformatie MONTE VIDEO

Zaterdag 20 mei:
NORMAALMARKT

veurverkoop Hoken in Toldiek

Zaterdag 20 mei:
LENTEFESTIVAL

Zeven popgroepen + ?
zie elders in dit blad.

Zondag 21 mei
Koffieconcert met BOH FOI TOCH.

Kaarten in voorverkoop bij jeugdsoos Flophouse

en café „DE ENGEL", Steenderen.

Vrijdag 26 mei: grote reünie

Zondag 28 mei: Verenigingenbeurs en Sterkste

Team van Steenderen.

ZETJE OGEN OP SCHERP

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Hengelo G. Spalstraat 27 -Telefoon 05753 -1771

Het wordt pos écht leuk

met 'n

huwelijkskoart.

Kom kijken bij

DRUKKERIJ WOLTERS

Oproep Algemene Vergadering

van de Rabobank te Hengelo Gld.
De Rahohank is cc// (oii^eratieve

hank. mei als doelstelling leden

ondernemers te fmaneieren le^e/i

/</(, '<• rente en ^imsti^e voorwaarden.

De Rahohank is een hank mei leden,

betrokken mensen, die via een xckn-

eii hi'sii/iir en de ledenvergadering

invloed kunnen uitoefenen op hel

heleid van IIK/I plaatselijke hank.

/.(> is gegarandeerd dat hij elke

dienst die de Rahohank verleent

het helmi» van leden en iliënten

: > ! • < / ( / ; • meetelt.

.Hierdoor roept de Coöperatieve Rabobank "Hengelo-Keijenborg" B.A. haar leden

op tot het bi jwonen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op

donderdag l j u n i 1995 om 20.00 uur in /aal Wolbrink. Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.

Verkorte agenda

1. Opening

2. Notulen vorige vergadering

3. Voorstel tot fusie met de Coöperatieve Rabobank "Steenderen" B.A. gevest igt l te

Steenderen en de Coöperatieve Rabobank "Vorden en Omstreken" B.A. gevestigtl

te Vorden en in verband daarmede:

a. v v i j / i g i n g s t a tu ten en het hu i shoude l i j k reglement:

b. benoeming leden van het bestuur;

c. benoeming leden van de raad van toe/icht.

4. Mededelingen en rondvraag

De vol ledige tekst van de agenda, de vvij / . iging van s ta tu ten en h u i s h o u d e l i j k regle-

ment alsmede de no tu len van de vorige vergadering liggen vana t heden voorde leden

ter in/age op de kantoren van de bank.

Het Bestuur.

Rabobank
Hengelo-Keijenborg

Red Band, als je voor pret bent, REBUS.

Hoe doe je mee?

De tekening hierboven is niet echt duidelijk.
Welke zin zit hier verborgen?
Schrijf je oplossing onder op.
Knip ook de streepjescode van een Red Band verpakking uit en plak
deze hierbij.
Vul met duidelijke letters je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd in.
Lever deze puzzel in bij onze supermarkt.
Er zijn prachtige prijzen te winnen.

Oplossing:

Naam: . . Tel.nr. .

Adres: Leeftijd

Woonplaats:

jaar

plak hier je
streepjescode

supermarkt ^H5T3S$HB^ vd Mond

Ruurloseweg 52 - Hengelo Gld.

op ec

Auto Kemp is een universeel garagebedrijf dat zich bezighoudt met
reparatie en onderhoud van auto's van ieder merk en type.
Daarnaast verkopen wij nieuwe en gebruikte auto's van ieder merk.
Bij ons staan goede service en kwaliteit, after sales en klantgericht
werken hoog in het vaandel.
De groei in modernisering en aktiviteiten gaat gestaag door.
Wij zoeken in ons enthousiaste team een aanvulling.

EEN ZELFSTANDIGE, ERVAREN
EERSTE MONTEUR met APK

Ben je enthousiast én een goede vakman?
Kun je alle voorkomende reparaties en storingen zelfstandig verhel-
pen?
Als je dan ook nog goed met collega's en klanten om kunt gaan
bel ons dan!

Tel. 05753-1977, vraag dan naar Jan Kemp.

Auto Kemp, St. Janstraat 28, Keijenborg

LKNTKFKKST WORDT KAN.JKR
Het inmiddels t r a d i t i o n e l e Lentefeest hi j Jeugdsoos
Flophouse wordt dit jaar heel bij/onder. Ineen schit terende
entourage speelt /.ich m u / i k a a l 25jaarFlophouseaf. Dagen
/ i j n de v r i j w i l l i g e r s doende geweest om van de feesttent
een echte I .entetent te maken: bloemperken, terrassen en
waterpart i jen scheppen een unieke sfeer en de vele hands
doen de rest. Gewerk t wordt weer met 3 podia, /odal een
nonstop programma geboden kan worden. Het f e s t i j n is op
19. 20 en 21 mei.

Vrijdag 19 mei: MONTE VI Dl O
De vrijdagavond is geheel en al voor toporkesl Monte
Video. 1995: 25 jaar jeugdsoos Flophouse en de in on/e
regio /.eer geliefde Duitse showformatie kreeg er ook lucht
van. Na enig overleg werd men enthousiast om op vr i jdag
19 mei een mu/ ika le reis door 25 jaar Flophouse neer te
/etten. Topmu/iek dus door een topformatie belooft een
niet te missen avond. Speciale repeti t ies / i j n in volle gang.
Zaterdag 20 mei: NORMAALMARKT
Zaterdag 20 mei start weerde voorverkoop van Hoken in
Toldiek. De Normaalmarkt is 's middags van l tot 5 uur .
Zaterdag 20 mei: LENTEFESTIVAL
De /aterdagavond is weer ingeruimd voorliet steeds weer
honderden be/oekers t rekkende L c n t e f e s t i v a l . Op dit
moment /i jn er met 7 bands afspraken gemaakt, moge l i j k
w o r d t dit aanta l nog groter. In wi l lekeur ige volgorde:
RA VAGE: On/e p l aa t s e l i j ke trots: - FLFS & THE GANG:
Mr. Rock& Roll Hans Fles doet het weer: - FA1S DO DO:
Tussen Zieuwent en Arnhem swingt het op /'n frans;
VIEZE HARRIE: Twentse rockers in hun moeis laai: -
MFNKVELD & CO.: de h o u t h a k k e r hakt in het r i thm &
blues-bos; - THINK FREE: Hoog Stoevenbelt heeft naast
perfecte mu/ ikan ten nu ook een oog en "ooi"vcrblindcne
/angeres aan / i j n /i jde: - + DOREEN: Juwelen stem dwingt
tot swing. En: GEHEIM dus
een prima verrassing.

Zondag 2 l mei: KOFFIECONCERT mol BOH FOI TOCH
Behoeft Boh Foi Toch nog aankondiging? Al vanaf de
geboorte t rouwe gasten van Flophouse. Het Koffieconcert
begint om elf uur . Kaarten a ƒ l 5.-- b i j jeugdsoos Flophousc
en café "De Engel" te Steenderen.

20 MKI N O R M A A L M A R K T BIJ FLOPHOt SK
Het wordt weer jun i . het wordt weer Hoken in Toldick.
Lang/aamaan wordt iedereen weer besmet met de
Normaalkoorts en de diagnose is dat de t empera tuur op
vrijdag 23 j u n i en /oiulag 25 jun i weer tot het kookpunt /al
stijgen.
Over de datum van het Normaaloptreden bestaat moge l i jk
enige verwar r ing . Tradit ioneel v ind t de Hokeri ' je plaats op
de laatste v r i jdag van j u n i . Dit jaar tevens de laatste dag en
daardoor is er een foutje in de p l ann ing geslopen.
Vr i jdag 23 j u n i doen "on/e jub i le rende jongens" het dus
weeren t rekken hele volksstammen, gepast uitgedost, naar
het Toldijkse voor een ongeëvenaard feest. Ook bij het
koffieconcerl op /ondag 25 jun i / i jn de boerenrockers weer
van de p a r t i j . Een koffieconcert dat een geheel ander
ka rak te r k r i j g t . Er wordt nog druk aan gesleuteld, maar men
kan erop rekenen dat het verrassend apart wordt.
Beide evenementen / i j n t e l k e n j a r e binnen de kortste keren
u i t v e r k o c h t dus is het /aak dat men /ich vroegt i jd ig \ a n
kaarten voor/iet.
Dit kan op /aterdag 20 mei op de Normaalmarkt in de
Lentefeest tent . Om l uur precies gaan de deuren open voor
de voorverkoop van Hoken in Toldiek. Voorgaande jaren
l iep het storm en werden ook de kraampjes met Nor-
maa la t t r ibu ten be/ocht, /odal men in j un i in gepaste k l e d i j
daldeejen kan. Ook hel Anhangerschap is weer present en
/al graag al le in format ie over de fanc lub vers t rekken.
Bij /onder is de presentatie van de videoband, welke door
Normaal op professionele w i j / e werd opgenomen t i j d e n s
Hoken in Toldiek twee jaar terug.
De Normaalmark t 's middags van l tot 5 uur. een aanrader,
want de vraag om kaar ten voor de/c in Nederland en
omstreken unieke happening begon ook dit jaar al weer in
j a n u a r i .

SKNIORKN-TAXI
Senioren Taxi wordt na enige aar/eling toch steeds meer
gebru ik t voor de ouderen b.v. vervoer naar de Soos. naar
kennissen. Men behoeft dan n ie t meer te overleggen met
even tue l e kennissen, buur t . en/.
l bel t en de t ax i komt u halen en terugbrengen wanneer u
dat gelegen komt.
R i t t e n bu i t en de bebouwde kom b.v. Veldhoek naai Bekveld
en/ v a l l e n in tic p r i j s van ƒ 4,75 per 2 personen.
Buitengemeenten (aangren/end) ƒ 19,50 per r i t .
Zie verder de folder Senioren Taxi ( o v e r a l v e r k r i j g b a a r )

TRIMLOOI» S . V . Ql IN Tl S
( ) p /ondag 21 mei a.s. organiseert de h a n d b a l v e r . S.V.
Quin tus weer haar j a a r l i j k s e tr imloop.
De afs tanden /ijn 5 en l O km. Fr wordt om l l .00 uur gestart
bij sporthal "De Kamp" te Hengelo Gld. Men kan /ich
v a n a f 10.00 uur laten inschr i jven bij de sporthal. Voorev t .
i n l . tel. 05753-1049 (na IS.OO uur ) .



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!

Zondag 21 mei

GROTE BINGO
met vele geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

„D'n Olde Kriet"
Wichmond, tel. 05754-1285

HALFMAN B.V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo (J ld.
Tel. 05753-1424

De lekkere broodjes van
Bakkerij Kreunen:

* Roomboterbolletjes
heel fijn van smaak

* Fries Suikerbrood
proef hoe lekker

1820 1995

BAKKERIJ KREUNEN
Tel. 05753- 1 474

Hengelo Glcl.

Al 175 jaar de zaak voor
brood met smaak.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

DRUKKERIJ WOLTERS
GLAS -VERF -BEHANG

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZE LH E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

VERANTWOORD ZITTEN, BIJDRAGE AAN EEN
GOEDE GEZONDHEID
W/i van de volwassenen in Nederland heeft weieens last

van rugklachten en 2(V/t /.elfs regelmatig. Klachten van

rugpijn kunnen hun oor/aak vinden in lichaamsbouw,
l i chame l i jke en geesteli jke conditie en leeftijd, maar /ijn

vaak ook terug te voeren op een fout ieve l e e f s t i j l . Tot die

laats te categorie behoren een verkeerde slaap- en /ithou-

ding. Het / i t t en k r i j g t daarbij de mins te aandacht van de

twee. Dat is vreemd, /eker als we in ogenschouw nemen

dat de rugbelast ing bij / i t ten bijna 5 x /o groot is als b i j

slapen! Meubels worden echter veelal op u i t e r l i j k en

vormgeving ontworpen en niet op verantwoord / . i t ten .

Uit onder/.oek is gebleken dat het leetiwedeel van de

Neder landse bevo lk ing verkeerd /.it. Eten verkeerde

/ i t h o u d i n g is een houding waar in lichaamsdelen niet

voldoende ondersteund, o f / e l f s afgekneld worden. Naast

rugklachten kan een verkeerde / i thouding ook nog een

aan ta l andere ge/ondheidsproblemen met /.ich meebrengen

/.oals: /cnuw-/aderafknel l ing. weefsel i r r i t a t i e , stoornissen

in de ingewanden en /elfs ademhalingsmoeili jkheden.

Enige tijd geleden heeft er een onder/.oek plaatsgevonden
op de TU Eindhoven en TU Twente naar 'verantwoord'

/ i t ten in de hu i se l i jke sfeer, met als doel te komen tot een

aanta l basisvoorwaarden waaraan een/ i tmeubel /ou moeten

voldoen. De conclusie van dit onder/.oek was dat een

natuurlijke,gezonde / i t houd ing alleen tot stand kan komen

in een zitmeubel dal is geconstrueerd naar de lichaamsbouw
van een ind iv iduee l persoon.

Concreet kwam het erop neer dat een / i tmeubel moet

voldoen aan 5 basisvoorwaarden: juis te armleggerhoogte.

juiste zithoogte, juiste zitdiepte, juiste lende-ondersteuning,

juiste /i thoek. waarvan er niet l mag ontbreken!

Op/ich is dit eigenli jk niet verwonderlijk. Ineen / i tmeubel

dat voor een persoon te laag en te diep is. /oals b i j veel van

de hedendaagse bankstel len het geval is, kan die persoon

misschien een paar m i n u u t j e s door middel van spierkracht

in een goede houding gaan /.i t ten.

Maar omdat spierkracht niet lang vol te houden is, zal de

persoon snel onderuit /akken om met de voeten bij de grond

te kunnen, of om de armen op de leuningen te kunnen

leggen. Dit komt de houding en dus ook de rug niet ten

goede. Een / i tmeubel moet er /org voor dragen dat men in

een goede houding kan gaan en ook kan blijven zitten. Dit

kan alleen in een /itmeubel dat past bij de lichaamsbouw

van een persoon, volgens de 5 voorwaarden voor een

'ge/onde / i thouding ' .

Om ge/ondheidsproblemen te voorkomen is het a ldus van

groot belang dat men bij de aankoop van een / i tmeubel

alt i jd let op de 5 voorwaarden en dat men ervoor /orgt een

/ i tmeubel wordt gekocht waarin men niet alleen lekker /.it.

maar waarin men ook in een goede houding kan / i t ten .

In Nederland / i j n sinds enkele jaren /elfs f a u t e u i l s op de

markt die /onder meerprijs exact op maat worden gemaakt

voor de eindgebruiker volgens de criteria /oals weten-

schappelijk vastgesteld. De f a u t e u i l s / i jn er voor ver-

schi l lende smaken: klassiek, rus t iek , romantisch, tijdloos

en modern, /odat een ge/onde / i thoud ing niet ten koste

hoeft te gaan van vormgeving en prijs. Via een speciale

aanmeet fauteui l worden de ju i s t e maten bepaald, /.odat u in

ieder gewenst model de voor u j u i s t e / i thouding k u n t

krijgen.Wanneer men interesse heel t om meer te weten te

komen over ge/ond / i t t en of over de/e / i tmeubelen op

maat. dan kan men terecht bij De Spannevogel. meubel- LMI

t ap i j tenhuis aan de Ruurloseweg 2 te Hengelo Ci ld . /.ie

verder de adver ten t ie elders in dit blad.

L I T I E
• Noord- «n Oost-G«ldtrland

POLITIE-INFORMATIK AFDELING H K N G K L O G L D
UK' j aa rgang nr. 17 - periode van 2 t/m 8 mei 1995
2 mei heeft er een aanr i jd ing plaatsgevonden op de

Varsselseweg. Een motorrijder is onderuit gegeleden.

Op 3 mei vond er op de kruising Rond weg-Wichmondse weg
een aanrijding plaats. Cïeen gewonden.

Op de Ha/enhutweg is een drachtige reegeit met 2 kal-

veren doodgereden.

Op 4 mei een gewonde reiger aan de Berendschotstraat op

laten halen.

Op 4 mei heeft een vrachtwagentje een aanta l tuinstoel-

kussens verloren. De/e waren door een inwoner uit Arnhem

gevonden en dacht /o een aanta l goedkope kussens te

hebben. Door een getuige was dit ge/ien. Proces-verbaal

ter/ake verduistering c.q. d iefs ta l /al tegen de Arnhemmer

worden opgemaakt.

( ) p /aterdag 6 mei een snelheidscontrole gehouden op de

Vordenseweg te Hengelo Gld. In totaal toch weer 47

proces-verbaal opgemaakt. Hoogst gemeten snelheid 131

km/u.

Op /ondag 7 mei een kleine aanrijding afgehandeld op tic

Pastoor Thuisstraat .

Plus afgelopen week nog bemiddeld bij een aantal sociale

en maatschappelijke problemen.

C.P.B. NIKUWS
De paasbijeenkomst van 5 april j.l. was goed be/ocht. De

broodmaaltijd en het volgen van de paasli turgie m.m.v. het

koor gaf iedereen een fijne avond. Op 25 april /ijn er

verschillende dames naar de prov. ledenvergadering ge-

weest. Ondanks de warmte was het een interessante dag.

De laatste ledenavond voor de /omertijd wordt gehouden

op woensdag l 7 mei a.s. in "Ons Huis". De/e keer staat er

een modeshow op het programma. De firma Lammers uit

Vorden /.al dan de laatste nieuwtjes op modegebied tonen.

Als a f s lu i t i ng van het sei/oen is er op donderdag S j u n i een

"verrassingsfietstocht". Er wordt gestart om 10.00 uur bij

"Ons Huis" . De terugkomst is om ongeveer 16.30 uur. Bij

slecht weer wordt het uitgesteld tot 15 jun i .

STICHTING BELANG OLBURGKN/RHA
In het kader van de vier ing 1000-jarig bestaan Olburgen/

Rha in mei 1996, gaat de st icht ing Olburgs Belang op

Hemelvaartsdag 25 mei a.s. diverse akt iv i te i ten organise-

ren in het centrum van het dorp.

Men kan deelnemen aan een prachtig ui tge/et te fietstocht

in de gemeente Steenderen. Start tussen S.00 en 10.00 uur

vanaf het kerkple in te Olburgen.

De kerk wordt opengesteld waarin een expositie van oude

parochie-eigendommen. Aan de hand van een brochure

kan men de verschillende afbeeldingen bekijken en hun

betekenis Ie/en. Er /u i l en voldoende mensen aanwe/ ig /ijn

voor toel icht ing. Er wordt een bijdrage gevraagd. Kinderen

tot 12 jaar gratis.

Rondom de kerk /ijn leuke a k t i v i t e i t e n gepland, /odat jong

en oud /.ich /al kunnen vermaken. Tevens i serde mogelijk-

heid een kopje kof f ie te dr inken .

De a k t i v i t e i t e n in en rondom de kerk te Olburgen beginnen

om 8.00 uur en de sluiting is om 16.00 uur.

In l i ch t ingen bij mevr. Horsting te Rha. tel. 05755-1243.

THUIS BEST
HUURVKRHO(; iN<; PER l JULI
Op l ju l i a.s is het weer t i jd voorde jaarl i jkse huurverhoging.

Evenals vorig jaar heeft woningst icht ing Thuis Best de

vri jheid om binnen bepaalde g ren/en /.elf de verhoging

vast te stellen,/.olang die maar niet boven de 6'/v komt.

Daarhi j geldt wel dat de stijging van de totale huurinkomsten,

de /ogenaamcle huursom, minimaal 3.5f/r moet bedragen.

Thuis Best heeft een voorstel gedaan aan de huur -

dersverenigingen over een gemiddeld huurverhogings-

percentage. Dat bedraagt 4A5'/<. Dit percentage is voor-

gesteld v a n u i t het oogpunt van haar f inancië le cont inuï tei t .

Daarb i j lag te grondslag dat voor ruim MY'/t van haar

woningen een r i jksbi jdrage wordt ontvangen. Die bijdrage

wordt per l j u l i met 5 procent verlaagd. Ook is gekeken

naarde gemiddelde kostenstijgingen voor groot-, planmatig

en klachtenonderhoud. Rekenkundig kwam men uit op

4,4478%, a fge rond 4,457r . Hoewel de h u u r d e r s -

verenigingen opteerden voor de minimale verhoging van

3,5'/< is toch besloten voor een gemiddelde verhoging van

afgerond 4.417 tegen 5,037 in 1994 en 5.277 in l'W.

l )aarbij is tevens met de huurdersverenigingen afgesproken

dat in principe de verhoging per l j u l i 1996/.al u i tkomen op

3.57 en dat alsdan de verhoging plaatsvindt op basis van

een huurbele idsplan.

De huren /ui len per l j u l i a.s. als volgt worden aangepast:

1 . de huurprij /en van woningen die na l j u l i 1994 voorde

eerste maal / i j n verhuurd, /uilen niet worden verhoogd;

2. de huur van woningen die in 1994 met 67 werden

verhoogd, omdat /ij nog onder de min imaa l redelijke

huurprijs / i t t en , / u i l en ook nu met 67 worden verhoogd,

totdat het m i n i m u m wordt bereikt ;

3. de h u u r van duurdere seniorenwoningen wordt met 3.57

verhoogd;

4. huurprij/en van gelijksoortige (senioren)woningen
worden op el kaar afgestemd (kan /onodig tot 67 oplopen);

5. kleine verschillen in huur van gelijke woningen worden

gecorrigeerd (verhogingen van 1,5 tol circa 5,757 ):

6. de h u u r p r i j s van de overige woningen worden verhoogd

met 4.457;

7. van een gering aantal woningen die voor verkoop in

aanmerking kunnen komen /al een verhoging van 67

worden toegepast.

Daarbij moet wel bedacht worden dat dus lang niet a l le

aanpassingen met 67 voor verkoop in aanmerking komen.

Over de te verkopen woningen /al binnenkort nadere

mededeling worden gedaan.

Voor l j un i /u i len alle huurders persoonlijk in kennis

worden gesteld van hun huurverhoging. Daarbij /u i len / i j

tevens een Huurkrant ontvangen en wordt aangegeven hoe

men be/.waarmoet maken tegen het huurverhogingsvoorstel.

MUZIKALE MANIFESTATIE IN HENGELO GLD
Zaterdag 20 mei a.s. staat Hengelo een groot mu/ikaal

gebeuren te wachten.

Deze avond wordt de s lo tmani fes ta t i e in het kader van het

25-jarig jubileum van Woon- en /orgcentrm "De Bleijke"

en zal het karakter van een taptoe met /ich meedragen.

Omdat de /orgcentra "De Bleijke" en "Maria Poste!" een

sociale lune t ie vervullen voorde senioren uit de gemeente

Hengeloen Steenderen, /u i len al le muziekverenigingen en

schutterijen uit genoemde gemeenten medewerking aan

de /e avond verlenen.

Om 19.15 uur wordt door de deelnemende" mu/ iek

verenigingen, d. m. v. verschillende routes, een rondgang

gemaakt door Hengelo.

Om 19.30 uur /al ge /amenl i jk door de deelnemende ver-

enigingen het openingsnummer Royal Jubilee worden ge-

speeld.

Hierna /.uilen vervolgens optreden:

( oncordia Hengelo met hoogtepunten uit "The Phantom of

the Opera".

E.M.M. Hengelo incl . optieden majorettcs met A go go.

Emmamars en Linie Show.

Harmonie St. Jan, Keijenborg met James en Excellence.

Vendeliers van de Drumfanfare St. Jan Keijenborg mu/.i-

kaal begeleid door de Harmonie.

Drumfanfare St. Jan Keijenborg met Au Revoir en de

Juniorenmars.

Crescendo Hengelo incl . tamboer-lyrakorps met o. a. Big

Fun in the Sun, Tropicana, Streetband en Railway T ra f f ie.

De Mallet Band van Nieuw Leven Steenderen.

Aansluitend wordt het programma rond 21.30 uur ge/a-

m e n l i j k algesloten met het Hengelo's Volksl ied en het

nummer Graaf Waldersee.

Deze avond is voor iedereen gratis toeganke l i jk en ge/ien

de entourage op "De Bleijke", kan het haast niet anders dan

dat de avond moet slagen. Er is ge/orgd vooreen geluids-

i n s t a l l a t i e en verl ichting. Muziekliefhebbers uit Hengelo.

Keijenborg. Steenderen en alle andere geïnteresseerden

/ i j n van harte welkom zaterdag 20 mei a.s. bij de Bleek in

Hengelo Gld.

P.V. "STEEDS SNELLER" - HEN(ÏEL() (iLD.
Wedvlucht vanaf Quiévrain, d.d. 29-4-1995, afstand 267

km. Gelost om 10.20 uur , aankomsttijd Ie duif 13.58 uur,

laatste 14.30 uur.

2. A. Kamperman

4. J. Mei je r

6. B. Ankersmit

E. Koers

1. L. te Stroet

3. G. Kempers

5. A. Peters

7. A. C. Jansen

9. W. Jansen

X.

10. J. Tennissen

Wedvlucht vanaf Chimay, d.d. 6-5-1995. afstand 261 km.

Gelost om 07.45 uur, aankomsttijd Ie duif 1 1 . 1 0 uur,

laatste l l .40 uur.

1. L. te Stroet

3. A. Kamperman

5. J. Meijer

7. G. Kempers

9. G. Braakhekke

2. A. Peters

4. W. Jansen

6. B. Ankersmit

8. J. Achterstraat

K). J. Bergervoet

Gisteren
lachte

de were
me
nog toe.
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Kerk- en andere diensten

ZON I) A ( J 21 M KI 1995

Remighiskerk
10.00 uur ds. A. B. Elhert m.m.v. Concordia

Kindernevendienst

"Ons Huis"
10.00 uur Jeugdkerk voor 12 l/m 15-jarigen

Verzorgingscentrum "De Bleijke"
Hemelvaartsdag - donderdag 25 mei - 10.00 uur ds. E. Nol lus

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. E. Nol tus

R.K. Kerk Hengelo Gld
/.aterdag 20 mei 19.00 uur Euchar i s t i ev ie r ing m.m.v. het ge-

mengd koor

/ondag 2 l mei 10.00 uur Eucharist ieviering

Woensdag 24 mei 19.00 uur Eucha r i s t i ev i e r ing m.m.v. het ge-

mengd koor

Donderdag 25 mei 10.00 uur Woord en Communieviering

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: /aterdagsom 19.00 uur Weekendviering;

/.ondags om 10.00 uur Hoogmis: woensdagsavonds 19.30 uur

Rozenhoedjebidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.

Hui/e Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;

dageli jks Ro/enhoedje om l S.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot

maandagochtend 08.00 uuren is u i t s lu i t end bedoeld v oor spoed-

gevallen.

Op /aterdag- en zondagochtend wordt om 11.00 uur een vri j

spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

Bui t en het weekend spreekuur is het sterk aan te bevelen voor U

komt. eerst te bellen; de arts kan dan rekening houden met Uw

komst.

19 - 22 MEI
Dr. Eijkelkamp, te l . 2262

Avond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende

morgen 08.00 uur en is u i t s l u i t e n d bedoeld voor spoedgevallen.

Maandag: dr. E i jke lkamp. Koldeweiweg 2. Keijenborg. te l .

2262.

Dinsdag: dr. Koning. Kastanje laan l , Hengelo ( i ld . te l . 1266.

Woensdag: dr. K l e i n Horsman, t e l . 4550.

Donderdag: dr. Eyck, Kas tan je l aan 7. Hengelo C.ld. t e l . 1277.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28. tel. 05753-1010
Openingstijden: maandag t.e. m. vrijdag 8.00-12.30 uur en 13.30

18.00 uur . /a.. ZO., feestdagen l 1.00-12.00 uur.

Spoed en specialistenrecepten k u n t u in het weekend, bu i ten de

openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo (Jld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420

A. R. J. van Ingen , H. L Orinel. H. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vri jdag 13.30-14.(K)

uur . maandag en donderdag 19.00-19.30 uur on volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld
Maandag t.e.m. vri jdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar, te l . 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - l l

Hulpdienst
me\ r. Rijpkema. tel. 2439 en mevr. Lubbers. tel. 2766. In Keijen-

borg mevr. Hakvoort. tel. 2317 en mevr. van Aken. tel . 2627.

Netwerk Thuis/.org Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t bellen tussen 09.00 en 12.00

uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel . 05750-

16463.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraam/org. k r u i s w e r k en gc/insver/orging. 24 uur per dag

bereikbaar via telefoonnummer 06-8806 (20 c t / m i n )

Ui t leen van verpleegart ikelen en hulpmiddelen:

Thuiszorgwinkel Doetinchem,Rozengaardseweg l9,Doetinchem
Thuis/ .orgwinkel /u tphen . Laarstraat 15, Zutphen

Telefoon 06-8806 (20 ct/min)
- Maatschappeli jk Werk voorde gemeente Hengelo (Gld);

Zutphenseweg Ie. Vorden. tel . 05752-2129

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Steenderen:

J. F. Oltmansstraat 7, Steenderen. tel . 05755-1659

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:

Stat ionsple in 12. /elhem. tel. 08342-2151

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiënten ver. (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging
in de gezondheidszorg. Voor vragen, h u l p of bemiddel ing bij

problemen, hel ( d a g e l i j k s van 19.00-20.00 u u r ) tel . 08330-

21025. 08340-41275 of (maandag t.e.m. v r i j d a g ) 08343-1214.

Vrijwillige Thuis/.org, tel. 08340-35000. d a g e l i j k s van 9.00-

10.00 u u r en van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:
R. Haggeman-Withaar. te l . 05754-1351

Pedicure
Y. Abbink. Toklijk. tel . 05755-1386

L. Evers-Jansen. te l . 2515

H.Offenberg. te l . 3435

Diëtiste
H. Z\ \eei ïnk-Sie«e. Bakermurksedi jk 15. 7223 KJ Baak, t e l .

05754-1809. Voor afspraken lussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hu lpd i ens t : 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000. dagel i jks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo ( i l d .
dinsdag l 5.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur

woensdag l ( ) . ( ) ( ) -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.


