
64e jaargang no. 23 woensdag 7 juni 1995 UITCÏAVE:
DRUKKERIJ WOLTKRS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Haak, Bronkhorst, Olburgen, Kha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

ZATERDAG 10 JUNI ROMMELMARKT HENGELO GLD
AANVANG VERKOOP 10.30 UUR

Runder
Verse Worst

5.95500 gram

Verse
Kippenpoten

4.95ikg

Magere Runder Kipfilet
Stooflappen

6.95
500 gram 7.95

500 gram

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram 4.

donderdag, vrijdag en zaterdag:
SCHOUDERKARBONADE

500 gram O.<7O

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4.95

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

Voorjaars aanbieding
ƒ 5,-- korting op harsen

met natuurhars!
Tevens algehele

voetverzorging, ook

voor diabetici!

Na tel. afspraak

05753-3435
Mevr. H. Offenberg

Trouwringen
volgens jouw
eigen smaak

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

NABIJ WELKOOP WINKEL

Wat betekent
een permanent

voor u?
VOLLJ/VtE

De permanent van Frans Passchier
Haarmode geven uw haar volume,
ideaal als u uw haar wat voller wilt.

Een permanent geeft uw haar naast
volume een comfortabel onderhoud.
Gemak in verzorging dus!

ÖL/VfxIS

Volume, gemak en als u wilt ook
meer glans met onze speciale verzor-
gingsprodukten.

GRATIS^
AIR-STYLER

Bij iedere permanent.

d strekt.

Fran/PctTdiier
hoormode

Spalstraat 10 Hengelo Gld. Tel. 05753-4017
Kerkstraat 9a Keijenborg. Tel. 05753-1604

ORG. CHR. MUZIEKVER. CRESCENDO

Damdag in
Hengelo

DCH viert zijn 60-jarig jubileum.

Vrienden, familie, buurt, bedrijven,
scholen, etc. vorm een team van 4

personen en kom dammen op

zaterdag 17 juni
in zaal Wolbrink om 13.30 uur.

Welk team wordt kampioen van Hengelo?

Voor iedere deelnemer is er een leuke attentie.

Opgave voor 15 juni bij:
Harry Vos, Kreunenskamp 19,7255 WC Hengelo Gld, tel. 1113.

Maximaal 1 lid van een damvereniging per team.

WIN MET.IE FAMILIE EEN DAGJE APENHEUL!

Wist u dat u cc n levende aap kunt sparen? Bij de N MS Spaarbank is dat

mogelijk met een Apen-Klimrekening. Als u een Apen-Klimrekening
opent voor uw kind, krijgt u van ons een leuke knuffelaap cadeau. En u
draagt tevens bij aan het in stand houden van de aap in de vrije na-
tuur. Voor elke door de N MS Spaarbank verstrekte knuffel aap gaat een
donatie naar de Stichting Pro Primates. Deze stichting iet zich in voor
de instandhouding en bescherming van apen in de vrije natuur.

Apen gedijen het best in de vrijheid. Dat geldt ook voor spaargeld.

Daarom biedt de N MS Spaarbank u met de Apen-Klimrekening een aan-
trekkelijke rente en alle ruimte: geen spaarverplichting en het spaarte-
goed is direct opneembaar.

De N MS Apen-Klimrekening is bestemd voor kinderen van O tot 15 jaar.
U ontvangt de lieve knuffelaap bij een eerste inleg van minimaal f 50,00
of een vaste kwartaal overboeking van f 25,00.

Dus maak uw kind gelukkig met zo'n lieve knuffelaap en help tevens de
natuur een handje.

Kleur de apentekening zo mooi mogelijk, knip deze uit en lever de kleur-
plaat in bij ons op kantoor. Je maakt dan kans op entreekaartjes (max.
4) voor de Apenheul in Apeldoorn. Zijn er meerdere kleur liefhebber s in
de familie dan ligt er voor hen een kleurplaat op kantoor klaar. De uiter-

ste inleverdatum is dinsdag 13 juni a.s. Op vrijdag 16 juni zullen de
kaartjes aan de prijswinnaar overhandigd worden.

UW N MS TUSSENPERSOON.

GERRITS-LAMMERS
GROEP B.V.
SPALSTRAAT 31
7255 AB HENGELO GLD

TEL. 05753-3000

Naam Voornaam

Adres Postcode

Tel Leeftijd.



Op zaterdag K) juni a.s. zijn wij 40 jaar getrouwd.

Dankbaar en blij hopen wij dit samen met onze

kinderen en kleinkinderen te vieren.

G. HEBBINK
W. M. HEBBINK-GERBSCHEID

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot 17.30 uur

in /aal A. (Jarri tsen, Varsselseweg 55 te Veldhoek,

gemeente Hengelo Gld.

Varsselseweg 4()a,

7255 NR Hengelo Gld.

Wegens familiefeest is
onze kapsalon donderdag 8 juni
de gehele dag gesloten.

Kapsalon Wuestenenk
Spalstraat 2 - Hengelo Gld. - tel. 1287

Hoera, hoera,

Ton Stortelder wordt op 7 juni 50 jaar.

Indien u hem wilt feliciteren,

kunt u dit telefonisch vanaf 17.00 uur proberen.

Hij vindt het vast erg fijn,

om één dag een beroemdheid te zijn.

Tel. 05753-1704

Wij willen een ieder die ons met cadeau's, bloemen

of anderszins geluk wenste met ons huwelijk, hier-

voor h a r t e l i j k bedanken.

Het is voor ons een onvergete l i jke dag geworden.

ALBERT en YVONNE
WILLEMSEN-ABBINK

Hoogstraat 13

7227 NDToldi jk

Aan iedereen, die op welke wijze dan ook ons

50-jarig huwel i jk voor ons tot een onverge te l i jke

dag hebben gemaakt, on/e h a r t e l i j k e dank.

echtpaar LOSKAMP-HOLTSLAG

Beekstraat 6

Hengelo Gld

Friesche St

* 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

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:

JONAGOLD 3 kilo 5.98
grote Hollandse BLOEM-
KOOL per stuk 2.98

Rauwkost reklame:
BLEEKSELDERIJ-KAAS
SALADE 100 gram 1.25
OOSTERSE SALADE

100 gram 1.25

vrijdag PIZZADAG
2 stuks voor 12.50

Op 10 juni 1995 is het 25 jaar geleden,

dat onze medewerker

Bennie Besselink
bij ons bedrijf in dienst kwam.

Om hem met dit heuglijke feit te kunnen

feliciteren, nodigen wij U van harte uit op

de receptie, die zal worden gehouden

op zaterdag 10 juni a.s. van 15.00-17.00

uur in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3,

Hengelo Gld.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

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

Gevraagd:

Jongelui
voor het koppen van lelies.

Leeftijd tot plm. 18 jaar.

Van half juni tot half juli.

E. Menkveld
Banninksstraat 41 - Hengelo Gld. - tel. 05753-1567

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Aanbiedingen week 23

(van dinsdag 6 t/m
zaterdag 10 juni)

Krenten of Rozijnen plakken
van 3.25 voor 2.75

Waldkorn, Oatbran, Bruggenbol
450 gram ongesn. van 2.10 voor 1.50

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic
Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47- Keijenborg - tel. 05753-1307

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

Bij ons blijft het volop kiezen
uit een groot assortiment

Tuinplanten.
Deze week speciale

aanbiedingen!

Let op ons bord!

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Frikando 500 gram 6.45
Grillworst 100 gram 1.45
Eigengem. Boterhamworst

100 gram 1.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

supermarkt vd Mondt

Krentebrij

pak 1.69
Blue Band

pakje

Nutricia chocomel
liter 1i99

K en G koffie
500 gram

Nieuw
Toefjesroom
advocaat en amaretto

3.98bus nu

oetker

Dr. Oetker Mix voor mousse

verschillende smaken l •

coberco zuivel

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

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

De Supermarkt die de hele week elke dag geopend is,
Bestellingen worden gratis thuisbezorgd.

Te koop Tuinbanken
hout, kunststof, vele

modellen. Ook uw adres

voor Rotanmeubelen.

BIJ Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld.
tel. 05753-2139

HALFMAN B,V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo (ild.

Tel. 05753-1424

KLOMPEN!
dan moot U hij Sueters /i jn.

Goede kwal i te i t !

Fabrieksprijzen!
ook /uterdags open

nu ook alle soorten

klompschoenen
werkschoenen en

laar/en

Klompenmuseum
Uilenesterstraat l Ou,

Keijenborg.

Tel. 05753-3030

'IV koop vvoucns v e r h u l / i n g

2 \ l pers. stapelbed;
l keukenbuffet, rood/wit;

l dames motorpak, nu 36/

38. Tol. 05753-1 135

Saucijzebroodjes?
On/e specialiteit kwam
onlangs uit een regio-

nale test als beste uit de
bus:

* zéér goed gevuld
* heerlijk gekruid

BAKKERIJ KREUNEN
Tel. 05753-1474

De /aak voor mensen
met smaak.

Komt U even proeven?

' IV koop Honda XR 600 off
the road, bouwjaa r 1°S6, in

tioeile staat, pri js n.o.t .k. Tel.

08344-15S8.

Te koop aanhangwagen,
t.e.a.h. Tel. 05753-1 SS5.

yVl t s t and ige ondernemer, 44

jaar met /.OOM K) jaar, zoekt
met spoed kost/inwoning
bij jonge vrouw (wed.) , leef-

tijd 35/45 jaar ook voor evt.

re la t ie . Brieven onder num-

mer 23H, bureau de Reclame.

vrijdag 23 juni:

H0KEN IN TOLDIEK
== UITVERKOCHT ==

vriendelijk verzoek:
bel geen voorverkoopadressen meer

zondag 25 juni:

KOFFIECONCERT
met Showorkest Connection,

de Deurzakkers, Normaal
nog enkele kaarten beschikbaar

29 juni t/m 2 juli:

INTERNATIONAAL
FOLKLORISTISCH

FESTIVAL
een bruisend folkloristisch feest met

vele hoogtepunten

Festivalkaarten voor vrijdagavond 30 juni en
zaterdagmiddag/avond 1 juli zijn verkrijgbaar bij:

café Broekhuizen, Steenderen - café "Den Bremer", Toldijk

café Sesink, Baak - café Steintjes, Olburgen

Dickens Museum, Bronckhorst - Boekhandel Wolters, Hengelo

FEEST- EN FESTIVALTENT BIJ

JEUGDSOOSFLOPHOUSE
TE TOLDIJK

DRUKKERIJ WOLTERS



Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7
7227 DA Toldijk
Telefoon 05755-1361

NU volop Aardbeien
van de koude grond

Nieuwe Aardappelen te koop

zie ook onze dagaanbiedingen

Tevens gevraagd:

Aardbeienplukkers(sters)
voor de maand juni

Openingstijden;
maandag: 13.30-17.30 uur
dinsdag t.e.m. vrijdag:

9.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
/aterdag: 9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur

MAGERE RUNDERLAPPEN

500 gram 9.45
SATESNITSELS
per stuk

ZURE ZULT
100 gram

PEKELVLEES
100 gram

T

O,

1,

SLAGERIJ
RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

Gisteren
lachte
de were
me
nog toe.

Nationaal Raumafonds
DM Huf l«t 70 70 70 Ml

"CRESCENDO" ORGANISEERT WEER EEN
ROMMELMARKT
Net /.oals voorgaande jaren zal de chr. mu/iekvcr. "Civs
ccndo" uit Hengelo Gld ook dit jaar weer een Rommel-
markt organiseren en wel op /aterdag K) jun i a.s.
De Rommelmarkt /al weer plaats vinden in de nabijheid
van de Welkoop winke l aan de Spalstraat te Hengelo Gld.
De aanvang van de verkoop is geplant! om 10.30 uur.
Bij eventueel slecht weer /.al de Rommelmarkt worden
gehouden op /aterdag 17 jun i .
De supporters van "Crescendo" /uilen weer aanwe/ig /ijn
niet o.a. de bekende wafels.
Tevens /al er een klarinettenverkoop plaatsvinden.

ACHTERHOEKS MUSEUM 1940-1945
Vanaf '4 & 5 juni (P inks te ren) tot en met /ondag 3 septem-
ber is in het centrum van Hengelo Gld het Aehterhoeks
Museum 1940-1945 opnieuw geopend op de /ondag en
woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.
De collectie van Jean Kreunen is na het enorme succes in
1993 nu nog beter en completer ui tgestald in een ruimte
van 400 rrr. Meer dan 40 poppen met authentieke unifor-
men en kledij /.ijn in een chronologisch overzicht opge-
steld. Hen aantal daarvan in /eer realistische diorama's. Tal
van documenten, fo tomate r iaa l , aff iches en gebruiks-
goederen maken een begrijpelijk overzicht van de Tweede
Wereldoorlog in vooral Oost-Nederland kompleet.
Alle belangrijke onderwerpen worden behandeld vanaf de
opkomst van Hit ler via de Mobilisatie in 1939 en de inval
in Nederland naar het dagelijkse leven met al haar beper-
kingen en problemen. Uiteraard worden de arbeid voor de
Duitsers, de N.S.B., de Winterhulp, de I l legal i te i t en alles
wat daar mee samenhing niet vergeten. De Bevrijding
maakt het geheel kompleet.
Kortom een bij/onder boeiende tentoonstelling welke in
dit 50-jarig jubi leum jaar zeker niet gemist mag worden en
nog nergens in een dergelijke op/et is vertoond.
Het Aehterhoeks Museum 1940-1945 aan de Raadhuis-
straat 4 te Hengelo Gld. Geopend t/m 3 september 1995 op

iedere zondagmiddag en woensdagmiddag van 13.30 tot
17.00 uur. Info: tel. 05753-3942 Collectie Jean Kreunen.

SCHOOLSPORT
Woensdag 24 mei j.l. werden onder ideale weersomstan-
digheden op de velden van de v.v. Keijenburgse Boys
gestreden voor het schooldiploma A, B, C, D of E. Daar-
voor moesten de 172 leerlingen van de groepen 7 en K van
de basisscholen zo goed mogelijk presteren op de onderde-
len hardlopen, hoog- en verspringen, handbal- en kastie-
balwerpen en behendigheidsbaan.
Een maximale prestatie leverden Leon Franken en Klaas
Vermeulen met 100 punten; Jaap Hulshoff, Mieke Jansen,
Lars Lent ingen Marieke Milder behaalden 97,5 punten.Zij
allen krijgen tevens een herinneringsspeld voor hun gele-
verde topprestaties.

Aanbiedingen ge»

FLORIJN
JONGE JENEVER

HA F/JN, HA FIJN
als't jonge mag zijn

19.95

van 6 juni t.e.m
. 3 J U U 1 9 9 5

^— —

GORTER
1 JACHTBITTER

ga op lacht

met gorter

OORT6'
if

11 GORTER

15.95
,

S MARTIN»
^ VERNIOUTH

DEKUVPER

DE VIEUX MET DE
«& BRANDY

20.95

forstet
+•'' %*
"de Duitse mertwijn"

SPATLESE

4.95 ,̂
VERHUUR

tapinstallaties j

7.95

SLIJTERIJ

M Jat DE SMID
Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

rofiteer
n onze lente

aanbiedingen!

'**%

Te koop
Houtstokparasol

groot assortiment

Bij Goossens Atomica
Steenderensweg 11

Hengelo Gld.
tel. 05753-2139

STEUN DE
7EGEA/AANVAL

OP HET
ONVERWACHTE.

HELP DE 40.000
KINDEREN MET

EPILEPSIE.

GIRO 222111.

Nationaal Epilepsie Fonds-

De Macht van het Kleine.

Al meerdanlOO jaar actief.

Postbus 9587,3506 G N

Utrecht. Tel. 06-8212411.

INTERNATIONAAL FOLKLORISTISCH FESTI-
VAL 1995 OF 29, 30 JUNI EN l, 2 Jl LI IN
FESTIVALTENT BIJ l LOPHOUSE
We schrijven jun i 1991. Het terrein rondom de grote
evenemententent hij jeugdsoos Flophouse in Toldijk biedt
een feestelijke aanbl ik met de vele vlaggen van de Euro-
pese l idstaten. Paraderende folklor is t ische dansgroepen uit
even/.ovele Huropese landen geven acte de presence. Vier
dagen lang /orgen de/e vooreen fan tas t i sch fo lk lo r i s t i s ch
gebeuren met veel k leur , mu/.iek, hartstocht, dans en le-
venslustige t r ad i t i e . En het (massale) publ iek geniet! Vier
dagen lang!
l ) ank / i j de perfecte samenwerking tussen de Steenderense
folk lor is t i sche dansgroep "De lesselschotsers" en de men-
sen van jeugdsoos Hophouse, de vele gastge/innen, de
tomelo/e in/et van de les t iva lcommiss ie en vele anonieme
helpende handen werd dit derde Internationaal Folkloris-
tisch Festival een doorslaand succes.
Met bloed kru ip t . . . . en dus i \ Je n ieuwe les t iva lcommiss ie
al weer een driekwart jaar met jeukende handen doende
om het f e s t i v a l 1995 in de steigers te /ellen. Enthousiast
/egden v e l e gastge/innen voorde/e dagen weer logies toe
en meldden diverse a t t r a c t i e v e fo lk lo r i s t i sche groepen /ich
reeds om besl is t mee te w i l e n doen. En /oals het / ich nu
reeds doel aan/ ien wordt het In t e rna t ionaa l Folklorist isch
Fes t iva l , net als in 1991. w e e r e e n fan tas t i sch feest. Mede
d a n k / i j de vele gastge/innen en sponsors.

•mmtm gouü Prij» «n mod*lwiJ2iginy«n voorbehouden Zolang d« voorra.d itrakt.

A.GROOTKORMELINK
^ horlogerie goud & ziIver

Eigenaar T. van den Hul

Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 05753-4036

Het wordt pas écht leuk

met 'n

huwelijkskaart.

Kom kijken bij

DRUKKERIJ WOLTERS

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455 - Fax 05753-3521

Agentschap voorSteenderenen
omgeving:

J.B.EPPINK
DORPSSTRAAT37

7221 BN STEENDEREN
TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK
i- 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.

«s- visitekaarten

/ rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
* rekeningen, briefpapier

*• circulaires, folders, prijslijsten
v* enveloppen, briefkaarten, sets

** ketting formulieren enz. enz.

Advertenties voor het weekblad
"DE RECLAME" kunt u hier ook opgeven.

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE

Voor DE RECLAME
dienen de advertentie's

donderdags vóór
11.00 uur in ons

bezit te zijn!!
(P.S. soms kan het voorkomen dat de
krant al voor 11.00 uur vol is. dan is

plaatsing onder voorbehoud!!!!!!)

Gelieve hiermee de nodige

rekening te houden!!!!!!

DRUKKERIJ WOLTERS



E UW AANKOPEN IN HENGELO EN KEIJENBORG
waar nog voldoende parkeergelegenheid aanwezig is!

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

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

1/2 jaar garantie op onderdelen

CONTACTDAG OLDTIMER 4-WI)'S
Op /ondag l l j u n i a.s. wordt er een contactdag gehouden
voor be/.itters van oldtimer vierwiel aangedreven voertui-
gen, die gebruikt /.i j n voor burger doeleinden. De/e /ijn
toen bijvoorbeeld inge/et voor land- en 'tuinbouw, bos-
bouw, gemeentewerken, pol i t ie , brandweer, enz. Voor-
beelden hiervan / i j n Land Rover. Wil ly ' s Overland en
Mercedes Unimog.
Wie de/e voertuigen wil komen be/ichtigen is van harte
welkom bij café C oen Evers aan de Kei jenborgseweg 27 in
Velswi jk . De voertuigen staan opgesteld vanaf ± l ().()() uur
tot l l .00 uur. Dan wordt er een toertocht je gereden en / . i j n
ze om ongeveer 15.00 uur terug.
Inlichtingen over de/e dag bij café Evers, tel. 08344-1 392,
Rayinond van Campen, te l . 08344-1624of Remco Peters,
tel. 08344-1561.

LIT I E
• Noord- «n Oo$t-Gtld«rland

POLITIE-INFORMATIE AFDELING HENGELO GLD
(6e jaargang nr. 20 - periode van 23 t/m 29 mei 1995
Op woensdag 24 mei een bestuurder bekeurd voor het
rijtien onder invloed van alcohol.
Op donderdag 25 mei aangi f te opgenomen van vernie-
l ingen hij een bedrijf hij de Rondweg.
Op vrijdag 26 mei aangi f te opgenomen ter/.ake d i e f s t a l
fiets. De f ie t s is later hij het /wemhad teruggevonden.
Tevens een aangifte opgenomen ter/.ake tanken /onder

betalen.
Op de Veldhoekseweg een persoon bekeurd voor het rij-
den in een onver/.ekerde personenauto.
Op maandag aangif te opgenomen ter/.ake poging inbraak
in een w i n k e l aan de Spalstraat .
Afgelopen week nog bemiddeld hij een aantal maatschap-
pel i jke en sociale problemen.

TUINEN KIJKEN IN DE ACHTERHOEK
Op 24 en 25 juni 1995 worden 5 particuliere tu inen in de
Achterhoek voor he/oekers opengesteld. De t u i n e n liggen
niet te ver uit e lkaar , /.odat /.e heel goed per fiets bereikbaar
/ i j n . Ze / . i jn gelegen in Angerlo. Beek. Drempt, Hengelo
Gld en Zelhem. Het /ijn tu inen met elk een eigen karakter
en met veel l ie fde en /org aangelegd en onderhouden.
Eén van de/e tu inen is de kweken j t u i n van AlfredGeurtsen
aan de Heide w e vers weg te Hengelo Gld, waar ge/ocht is
naar een combinatie van het kweken van planten en de
toepassing er van. De in 1994 aangelegd groentetuin is er
een goed voorbeeld van en inmiddels is het een geheel met
de rest van de t u i n .
Het is a l les / ins de moeite waard een he/oek te brengen aan
de k w e k e r i j t u i n van Alfred Geurtsen. Alleen open t i jdens
de/e open dagen.
Bij a l le VVV's in de Achterhoek is een gratis folder met
informat ie over de 5 t u i n e n te verkrijgen.

CAFÉ-RESTAURANT 'T HOEKJE K R I J G T
NIEUWE LEIDING
Het bekende Hengelose c a f é - r e s t a u r a n t - s l i j t e r i j "t Hoekje
aan de Spalstraat in Hengelo Gld heeft een nieuwe leiding
gekregen.
Door famil ie-omstandigbeden gedwongen /ag de huidige
eigenaar, Hein v.d. Weer, geen kans om /ijn /aak voort te
/.ellen en was daarom genood/aakt de le id ing van hel
bed r i j f in andere handen over te doen. Hij benaderde
hiervoor Richard ( ï iesen , die regelmatig in hel café werkte
en /odoende dus goed met de dagelijkse gang van /aken op
de hoogte is.
Richard wil samen met /.ijn vriendin Engelien a l les op de
oude vertrouwde voet voort/.etten. Daar h i j echter kok van
beroep is. wil hij dit wat meer op de voorgrond plaatsen,
o.a. met het brengen van dagmenu's, buffe t ten , diners,
thema-avonden met alles erop en eraan en/.. Bij café-
restauranl 't Hoekje kan er reeds gegeten worden, maar
door /ijn specialisme wil hij de mogeli jkheden meer gaan
uitbreiden. Dit betekent niet dat het ge/.ellige café en de
s l i j t e r i j niet de nodige aandacht krijgen.
Voor de verschil lende verenigingen die café 't Hoekje als
hun c lublokaal hebben, o.a. damcluh DCH en de Hamove
verandert er ook niets, /.o ver/e keil de nieuwe leiding.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

Q

GLAS-VERF-BEHA MG

Zonnebril in
eigen sterkte

al voor
ƒ98,-

Ook leverbaar met
multifocaal (Varilux)

JUWELIER-OPTICIEN
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753-1374

Slijterij
Leemreis
Spalstraat 40

Hengelo (Gld.)
actie geldig tot 18 juni 1995

Leuk idee voor

VADERDAG?
Een lekkere Bikinitaart

(of cake)
voor een leuke prijs van

BAKKERIJ KREUNEN

Tel. 05753-1474
Weer /o'n originele

taart van de /.aak voor
mensen met smaak.

l >"T> 1

GOUDEN
i SCHAAR

Voor al uw kleding-^

reparatie en veran- A

deringen, vraagt:

COUPEUSE
(Thuiswerk)

tel. 05753-1916
na 19.00 uur

l 1

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 05753 - 4064

Te koop
Vi/verfolie 0.5 mm

a 4.75 per m2.

Tuinverlichting
onderhoudsvrij nu met

10% korting.
Worteldoek

voor onder bordes en
bestrating, voor doorgroei
van onkruid, 2 mtr breed

Bij Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld.
tel. 05753-2139

VERSLAG BROODLEVERING KN VERKOOP OP
HEMELVAARTSDAG BIJ DE MULDERSFLIJITE
In de eerste p laats wordt dank gebracht aan de cijnsplich-
tigen die weer veel roggebroden hebben geleverd. Ook
worden / i j bedankt die geld hebben gestort.
Dit jaar waren 2 broden even /waar, nl 35 pond, geleverd
door de Tam. Wientjes van bui/e "Keijenborg" en tam.
Waarlo van hui/.e "Veugel ink", de/e broden brachten resp.
ƒ l 20.— en ƒ l K),— op. Het volgende brood woog 30 pond
en was geleverd door de lam. Wiss ink van hui /e "Berkerij".
Dit brood bracht ƒ 100.-- op. Hen brood van 24 pond was
geleverd door de tam. Maalderink van hui/.e "Tjoonk" en
bracht ƒ 75,-- op. De andere broden brachten allemaal veel
geld op y.odal het totaal bedrag inc lus ie f een kol lekte in de
"Bleijke" ƒ3154,-- is. Zowaar een mooi bedrag, dat bestemd
wordt voor de dagopvang van Maria Postel inde Keijenborg.
Caritas Keijenborg moest dit jaar voor een bestemming
/.orgen van het geld van de verkochte roggebroden.
Al met al kan men terug/.ien op een mooie en geslaagde
broodlevering op Hemelvaartsdag 1995.

JEUGDDRIEDAAGSE GROEP 8 VAN "DE LEER"
Op /.ondag 18 juni a.s. gaan de leerlingen op de fiets naar
de NJHC-herberg "Alteveer" in Arnhem. Tijdens de/e
jeugddriedaagse hopen /.ij hun programma weer te
realiseren.
Dit jaar hebben /e als thema geko/en:
WIE BEN IK ZELF? DICHTBIJ LEEFT DE ANDER!
VER WEG, DICHTBIJ LIGT DIE GROTE WERELD!
Tijdens de/e dagen w i l l e n / i j echter ook st i ls taan bij de
noden in de/e wereld.
Al jarenlang ondersteunen de leerlingen van groep 8 van
"De Leer" het missie-/endingswerk van father Wi l lem
Er inkve ld op de F i l i p i j nen . Vorig jaar bracht de actie
ƒ l 345,00 op.

Een geweldig bedrag, waarmee kansarme jongeren, die op
de vu i ln i sbe l t en van M a n i l l a leven, een kans krijgen om
een vak te leren en /o in hun eigen onderhoud kunnen
voorzien.
Ook dit jaar fietsen de leerl ingen de/e drie dagen ru im l 30
kilometer ten bate van het missie-/endingswerk van father
Wil lem Erinkveld. De leerlingen gaan de komende dagen
rond met een intekenlijst om /oveel mogel i jk f inanciële
steun te vragen.

Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

P.V. "STEEDS SNELLER" - HENGELO GL1).
Wedvlucht vanaf Put . St. Max.. d.d. 27-5-1995. afstand
400 km. Gelost om OS. l 5 uur . aankomstt i jd Ie duif 13.14

uur, laatste 13.35 uur.
1. A. Kamperman
2. L. te St roet
3. G. Braakhekkc
4. G. Kempers
5. B. Ankersmit
6. J. Achterstraat
7. J. Meijer
8. G. v.d. Toorn
9. G. Bruggeman + Bjorn
K). W. Wil lemsen

ACHTERHOEK-PI ZZEL
leuk voor toerist en streekbewoner
Veel toeristen, die hun vakant ie in de Achterhoek
doorbrengen / i jn op /oek naar een leuk souvenir. Een
ar t ikel , dat de her inner ing aan de genoten vakantie in on/e
streek levendig houdt. Tot vandaag waren er we in ig
produkten, die aan de/e eis voldeden. Er /.ijn veel leuke
lokale a r t ike len , maar geen produkt geeft een algemeen
beeld van de Achterhoek. Dat is vanaf nu veranderd.
Pu/./.e l
Streek VVV Achterhoek heeft in samenwerking met de
plaatselijke VVV's in de Achterhoek een nieuw toeristisch
produkt op de mark t gebracht: een Achterhoek-pu/./el. Een
kleurige pu//.el van 1000 stukjes, die een rondtoer door de
streek verbeeldt. Van vrijwel iedere plaats in de Achterhoek
/ . i jn een of meer elementen in de tekening verwerkt . Het
uitgelegd formaat van de pu/./el is 48.5 x 67 cm. De pu//el
is te koop bij de VVV's in de Achterhoek voor de prijs van
ƒ 19.95.
Introduktieprijs
Le/.ers van dit blad kr i jgen t i j d e l i j k korting. Tot 15 juni a.s.
geven de VVV's in de Achterhoek bijna ƒ 2.50 kort ing op
de verkooppri js . In plaats van ƒ 19,95 betaalt men. tegen
i n l e v e r i n g van di t ar t ikel , slechts ƒ 17,50.
Behalve een leuk souvenir is de pu//.el ook een iedeale
vorm van tijdsbesteding tijdens slecht weer. In tent. caravan
of /omerhu i s j e . maar ook in de recrea t ie ru imte van
kampeerterrein of bungalowpark kan hij worden gelegd.
Maai n a t u u r l i j k ook in lounge of huiskamer van hotel of
pension of bij u thuis. Leuk voor jong en oud. want
pu/./.elen wordt door iedere l e e f t i j d gedaan. Ook een leuk
idee voor vaderdag.

Kerk- en andere diensten
11 JUNI 1995

Remighttkerfc
10.00 uur ds. H. N o l t u s Jeugddiensi Kindernevendienst

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

10.00 uur ds. A. B. Elbert

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. ten Have

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag K) j u n i 19.00 uur Eueharislieviering

Zondag l l j u n i 10.00 uur Woord en Communicviering m.m.v.

het gemengd koor

Dinsdag 13 jun i 10.00 uur Avonddienst

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: /aterdagsom 19.00 u u r Weekendviering:

/oiulags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur

Ro/,enhoedje bidden: vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.

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

dagelijks Ro/enhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur lol

maandagochtend 08.00 uur en is uitsluilend bedoeld voor spoed-

gevallen.

Op /alerdag- en /.ondagoehlend wordt om l 1.00 uur een v r i j

spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

Buiten het weekend spreekuur is het sterk aan te bevelen voor U

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

komst.

9- 12 JUNI
Dr. Eyck. tel. 1277

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

morgen OS.OO uur en is u i t s lu i tend bedoeld voor spoedgevallen.

Maandag: dr. Eijkelkamp. Koldeweiweg 2. Keijenborg. tel.

2262.

Dinsdag: dr. Koning. Kastanjelaan l, Hengelo Gld. tel. 1266.

Woensdag: dr. Klein Horsman, te l . 4550.

Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7. Hengelo Gld, te l . 1277.

Apotheek Hengelo < . ld , Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden: maandag t .e.m. v r i j d a g 8.00-12.30 u u r e n 13.30-

18.00 uur , /a.. ZO., feestdagen 11.00-12.00 uur.

Spoed- en specialistenrecepten kunt 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. J. Ormel, H. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00

uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 u u r en volgens afspraak.

Via lel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in hel weekend.

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

Party Centrum
Hotel - Café - Restaurant

„De Kruisberg

Zaal l van 50 t/m 350 personen
Zaal 2 van 20 t/m 120 personen
Zaal 2 met tuinserre/terras
Zaal l en 2 luchtbehandeling
Barbeque voor ±80 personen
Invalide toilet
Diverse oud Hollandse spelen
Klootschiet-parcours
Ruime parkeergelegenheid

Prijsafspraak vooraf
Diverse diners - koffletafels
Hapjes buffetten
Diverse warme en koude buffetten
Gratis bruidsauto Rolls-Roys
U wordt gehaald en thuis gebracht

Eric en Mieke Jansen
Kruisbergseweg 172 - 7009 BT Doetinchem

Telefoon 08340 - 24123 - Fax 08340 - 63821

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

AMNKSTY INTERNATIONAL HENGELO GLI)
IX- eerstvolgende schiïjfavond van Amnesty In te rna t iona l
Hengelo ( l id is op woensdag 7 juni 's avonds van 19.00 tot

20.30 uur in "De Blei jkc" .

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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - l l

Hulpdienst
mevr. Ri jpkema. te l . 2439 en mevr. Lubbers. tel . 2766. In Keijen-

borg mevr. Hakvoort. tel . 23 l 7 en mevr. van Aken, tel. 2627.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t bellen tussen O

1
).(M) en 12.00

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

16463.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraam/org. kruiswerk en ge/insver/.orging. 24 uur per dag

bereikbaar via telefoonnummer 06-8X06 (20 e t /min )

Ui t leen van ver-pleegartikelen en hu lpmidde len :

Thuiszorgwinkel Doetinchem, Rozengaardseweg l 9, Doetinehem

Thuis/orgwinkel /utphen. Laarstraat 15, /utphen

Telefoon 06-8X06 (20 e t /min )

- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Hengelo (Gld);

Zutphenseweg lc. Vorden. tel . 05752-2129

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappeli jk Werk voorde gemeente Steenderen:

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

spreekuur maandag t/m vr i jdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:

Stationsplein 12, Zelhem, tel . 08342-2151

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiënten ver. (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging opchr. grondslag voor algemene belangenbehartiging
in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij

problemen, bel (dagel i jks van 19.00-20.00 uu r ) tel. 08330-

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

V r i j w i l l i g e Thuis/org, tel . 08340-35000, dage l i jks van 9.00-

10.00 uur en van 18.30-19.30 uur. •

Verloskundige:
R. Haggeman-Withaar. tel. 05754-1351

Pedicure

Y. Abbink, Toldijk, tel. 05755-1386

L. Evers-Jansen. tel. 2515

H.Otïenberg. lel . 3435

Diëtiste
H. Zweerink-Stege. Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Haak. tel.

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

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 0X346-65000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
dinsdag 15.00-1 7.00 uur en 18.30-20.30 uur

\\oensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur

vri jdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.
maandag t/m zaterdag 10.00-16.00 uur .


