
64e jaargang no. 26 dinsdag 27 juni 1995 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTKRS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (ïld

Telefoon 05753-1455, h.g.g. 2771

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Vels\vijk (/.elhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken •

Gepaneerde
Snitzeis

Champignon of
Kerriegehakt

100 gram 1.35
Varkens
fricandeau

500 gram 5.95

500 gram

Hollandse
biefstuk

250 gram

4.95

6.95
Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.95

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram «

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo GId.
Tel. 05753-1269

Muziekliefhebbers opgelet!
Grote op maandag

3 juli a.s. in zaal Langeler te Hengelo GId.

Piano-leerlingen van Muziekschool
Hans en Esther Scheerder
zullen hun muzikale kunnen tonen.

Aanvang 19.30 uur. - Toegang gratis.

Nu opgeven voor piano-keyboard en
orgelles en U bent verzekerd van een

plaats in het nieuwe seizoen.

Inlichtingen:

Muziekschool Hans en Esther Scheerder
de Heurne 45 - Hengelo GId.

tel. 05753-2974

pak

met Claas cuadrant 1100

voor stro, hooi en k uilgras

Loon- en grondverzetbedrijf

V.O.F. Niesink
Tel. 05753-1585

b.g.g. 08344-1590

T EEN SPETTERENDE ZOMER
BEGINT BIJ,ENORM

TUINSLANG

• met gevlochten inlage
• 20 meter lang

SPANBAND
* voor het stevig vastzetten van bagage

op uw imperial
* slijtvast polyester
* lengte 3 meter

VAN 6,95 VOOR

495

T

Aanbiedingen gelden
zolang de voorraad strekt

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

inninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (GId.) - Tel. 05753-1220H.,

M ONS ADVItt KOST U HtfTS

1962 33 jaar 1995
vanaf ƒ 50,-- een staatslot

OPTIEK JUWEI
GROOT KORMELINK

brillen en contactlenzen
Hengelo G. Spalstraat 27 -Telefoon 05753 -1771

\J l

De hele maand juli geven wij bij aankoop van een bril, een
paar contactlenzen, zonnebril, enz. een lot cadeau

de optiekzaak - tel. 05753-1771

Natuurlijk viert juwelier van den Hul ook mee. Bij hem kunt
U terecht voor uurwerken, goud en zilver, enz.

v.d. Hul - tel. 05753-4036

Bij besteding v.a. 50,-- 1/5 StaatSJOt gratis

bij besteding v.a. 250,- één heel lot gratis

bij besteding v.a. 500,- twee hele loten gratis enz.

Door deze jubileumaktie maakt U kans op fantastische geld-

prijzen in de loterij met de meeste kansen.

Wij hopen dat U veel wint!
Er is kans op 1 miljoen gulden.

SPEKLAPPEN

500 gram 4.10
COTELETTO'S
per stuk 1.5O

MOSTERDSPEK

lOOgram 1.85

BOTERHAMWORST

lOOgram 1.2O

p.s. volop ingeblikt vlees
voorradig.

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (GId)

Tel. 05753-1301

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

3 bloeiende planten

10. • IIvoor

o.a. Begonia's, Exacum, Potchrysant

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Opruiming

WIJ RUIMEN OP
Vele koopjes

Zie de etalage
KOM GERUST BINNEN EN

BEKIJK DE AANBIEDINGEN

1O% KORTING
OP VOORRADIGE GOEDEREN

27 juni t/m 14 juli a.s.

Grotenhuys
Spalstraat 18 - Hengelo GId. - Tel. 05753-1823

grote premiekeuring van het
WARMBLOED

PAARDENSTAMBOEK
op donderdag 6 juli

en op zaterdag 8 juli

grote keuring van het
NEW FOREST

PONY STAMBOEK

te Hengelo GId

Aanvang K.W.P.N. plm. 9.30 uur
Aanvang New Forest 9.00 uur

Terrein: „de Hietmaat"

supermarkt vd Mondt

Elke dag verse Coberco
vei produkten /n fles of pak.

Alle Wein Tradition

10.00nu voor

Coberco

Chantibic spuitbus slagroom
4.50

Jong
belegen

1 kilo 9i98

Mosterd kaas
500 gram

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

De Supermarkt die de hele week elke dag geopend is.

Bestellingen worden gratis thuisbezorgd.



In je hart leven mensen

die daar helemaal thuis zijn

en die daar blijven wonen

ook als ie hier niet meer zijn.

Langs deze weg willen wij een ieder bedanken voor

de warme belangstelling en het medeleven dat wij

mochten ondervinden na het plotseling overlijden

van mijn lieve man, onze lieve zorgzame vader en

opa

HENDRIK JAN ROUWENHORST

Het heeft ons diep getroffen en veel steun en kracht

gegeven in de/.e voor ons /o moeilijke periode.

B. H. Rouwenhorst-Klein Gotink

kinderen en kleinkinderen

Asterstraat 21

Hengelo Gld, juni 1995

Lida Evers Jansen
algehele voetverzorging

tevens voor diabetici

05753-2515

Hcngt'losi'siradt 67o, 7256 AB Keijenborg

lid /.«.r. 5349 - k.v.k. 612^9

Vakantie van 31 iuli t/m 1 sept.

/*"•

l K I e i n
"Westland

HENGELO GLD
tel. 1054

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
Nieuw oogst
D'ANJOU HANDPEREN
lekker sappig 21/2 kilo 5.98
ANDIJVIE kilo 0.98

Rauwkost reklame:
HAWAISALADE

100 gram 1.25
R ADI JS-AN AN AS SALADE

100 gram 1.25

den Hertog Us
ƒ 1,00 korting
diverse soorten

optiek

KORMELINIf

brillen contactlenzen
Spalstraat 27 Hengelo (G) Tel.1771

Runderworst
o

Magere speklappen
500 gram

Boterhamworst
100 gram 1-O5

3.45

complete
barbecue-service

14 dagen geldig

Erkend Ambachtelijk Euroslager

Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo (ïld - Tel. 1258

Wim Bergervoet
en

Elly Beuseker
gaan trouwen op vrijdag 30 juni 1995 om 11.45 uur in het gemeen-

tehuis te Steenderen.

Hierbij nodigen wij u uit voor de receptie van 14.30 -16.00 uur.

Dagadres: Pepe's Barbekjoe, L. Dolfingweg 6, Baak

Ons adres blijft: Dorpsstraat 7,7221 BM Steenderen

In verband met ons trouwen is 30 juni de winkel de gehele dag

gesloten.

Om u ook mee te laten delen in de feestvreugde geven wij op

3 - 4 - 5 juli 10% korting
op ons gehele assortiment*.

* met uitzondering van geneesmiddelen

Wim en Elly
Dorpsstraat 7
7221 BM Steenderen
Telefoon 05755 - 1296

DE VIJZEL
D R O G I S T E R I J

Stapelbroek & Jansen

Constructie- en serielaswerk
prefab-wapening/stalen mallen

Stapelbroek & Jansen is een staalverwerkend bedrijf, welke zich ge-
specialiseerd heeft in, o.a. het vervaardigen van prefab wapening voor
toelevering aan de betonindustrie en de bouw in geheel Nederland.

In onze afdeling PREFAB WAPENING zijn wij op zoek naar
GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS uit onze regio.

Wij vragen:

enkele LASSERS/Co2

voor het in elkaar lassen van halffabrikaten.
Personen of leerling constructiebankwerkers die hiervoor willen

worden opgeleid komen in aanmerking.

enkele ervaren BETONSTAAL-
VERWERKERS/LASSERS (Co2)

voor het samenstellen en in elkaar lassen van prefab wapening.

Voor de juiste gemotiveerde mederwerker(s) ligt een baan met toe-
komstmogelijkheden en goede arbeidsvoorwaarden in een jong en
dynamisch bedrijf met een prettige werksfeer in het vooruitzicht.

Sollicitaties te richten aan ons bedrijf.

Voor meer info over bovenstaande vacatures kunt u kontakt opnemen
met de heer Theo Stapelbroek. Tel. 05753-1815.

Stapelbroek en Jansen B.V.
Molenenk 4, 7255 AX Hengelo (Gld.)

Help de NIEUWE

natuur in Nederland

een pootje, eet een

Panda-broodje

Jongens en meisjes, spaar nu

mee vooreen leuke kijkdoos-

plaat en maak je eigen nieuwe

natuurkijkdoos.

Bakkerij Kreunen
tel. 05753-1474 / Hengelo Gld

"Natuurl i jk lekkerder"

Frikando 500 gram 6.25
Gek. Lever 100 gram 1,20
Gek. Worst 100 gram 1.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Trouwringen
volgens jouw
eigen smaak

JUWELIER OPTICIEN

Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753 1374

Als u lang plezier wilt hebben van uw
vakantiegeld, kunt u er het beste een fiets
voor kopen. Dan heeft u er nog jaren
plezier van en kunt u heel veel goedkope
kilometers maken.
Wij hebben ruime keus (± 150 stuks) en
leveren alle merken. Ook mooie gebruikte
fietsen.

ft UNION ft SPARTA(MET)

ft BATAVUS v> GAZELLE

ZWEVERINK
Uw fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888
Ook voor reparatie (24-uur service) dus in 1 dag klaar.

ONDERDELEN - VERHUUR- EN GEBRUIKTE FIETSEN

OPRUIMING-OPRUIMING-OPRUIMING
Tot 50% korting!!!

2.295,00

4.495,00

1 .395,00

2.595,00

995,00

Bijpassende bl. eiken salontafel

Bijpassende bl. eiken eethoek

Fraaie vitrinekast in zwart laqué

Buffetkast bl. eiken patiné

Bijvoorbeeld:

Bankstel geheel gestoffeerd met blauw-groene bloemstof 3-2 zits

van 3^320^50 voor

Bankstel 3-2 zits in rood leder met interieur

van 6J}257f)b voor

Bankstel 3-2 zits gestoffeerd met modern dessin

van tJKKtfX) voor

Bankstel 21/2-2 zits in zwart leder, moderne lijn

van 3JÏ567ÜO voor

Royale zwart lederen fauteuil van 1JÏ2€COO voor

Bankstel 21/2-2 zits bl. eiken met luxe bloemstof

van4Jj98tfb voor 2.695,00

Bankstel 3-2 zits in leder met interieur kleur aubergine

van7.£S6rtJb voor 4.995,00

Bankstel 21/2-2 zits in leder met interieur oxblood rood

van 6.4>etfb voor 4.295,00

Bankstel 21/2-2 zits volledig gestoffeerd met romantische rode stof

van2.£6Ü^b voor 1.995,00

Bankstel 3-2 zits bl. eiken gestoffeerd in moderne uitvoering

van 3^95^0 voor 2.395,00

van 9 t̂50 voor 595,00

van2,£9etfb voor 1.895,00

van1.£3ttfO voor 895,00

van2/L9€C6b voor 1.595,00

Wandmeubel bl. eiken patiné volledig massief

van 4.̂ 95^50 voor 3.495,00

Toogkast in eiken E 50 van 2.§96^0 voor 1.795,00

Eethoek in bl. eiken van 1 JJ56#b voor 1.495,00

Toiletmeubel in antiek eiken van 930^ voor 095,00

Altijd 1O% korting op meubelen.

Tijdens de opruiming ook 10% korting op vloerbedekkingen,
gordijnen en vitrages, (uitgezonderd afgeprijsde artikelen)

Onze opruiming loopt t/m 31 juli 1995.

Aanbiedingen door de gehele showroom. Zie ook etalage!

Profiteer snel van dit enorme prijsvoordeel.

Graag tot ziens in

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

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

RUILVERKAVELING HENGELO-ZELHEM

LANDINRICHTINGSWET

Kennisgeving ingevolge artikel 151, vierde lid

SLUITING DER PACHTREGISTRATIE

De Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Hengelo-Zelhem maakt bekend
dat het tijdstip, waarop uiterlijk bij haar pachtovereenkomsten ter registratie kunnen wor-
den ingezonden, is vastgesteld op 1 september 1995.

Toelichting
Ingevolge artikel 150, eerste lid heeft iedere pachter, die onroerende goederen in gebruik
heeft binnen het blok, aanspraak op het in pacht verkrijgen van een waarde in kavels naar
dezelfde maatstaven, waarmee de toedeling van de kavels aan eigenaren plaatsvindt.
Daartoe is het noodzakelijk de pachtovereenkomst te registreren.
Indien de pachtovereenkomst niet geregistreerd is, zullen de pachtrechten weliswaar
niet vervallen, maar houdt de Landinrichtingscommissie bij het opmaken van het plan
van toedeling geen rekening met deze niet-geregistreerde pachtovereenkomsten.

Na het hierboven in deze kennisgeving aangegeven tijdstip kunnen derhalve geen pacht-
overeenkomsten meer ter registratie worden aangeboden.

De Landinrichtingscommissie voornoemd,

voorzitter, B.W. Zemmelink
secretaris, Ir. M.H. de Jong

Cake van de week

Een lekkere dikke plak cake bij de
koffie of thee. Dat is pas lekker!
Voor zo'n smakelijke ovenverse

}ƒ traktatie bli jf t men graag thuis.

deze week J 5^75

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 05753-1200

HENGELO (Gld.)



Biljartver. "Krijt op tijd" te

Wichmond vraagt nog

nieuwe leden voor het sei-

zoen 1995/1996. Senioren en

jeugdleden vanaf 16 jaar

kunnen zich opgeven bij het

bestuur of café D'n Olde

Krict, Wichmond, tel. 05754-

1285.

Te koop prima weidehooi,

vers van het land.

B. J. Waenink, Regelinkstraut

13. Hengelo Gld.

1820-1995
Bakkerij Kreunen

175 jaar
VLAAIENFESTIVAL
De l ekke r s t e v l aa i en van

12.50 voor slechts 9.95

* Aardbei

* Abrikoos

* Advocaat

* Rijste

Nieuw:

* Frambozen/banaan

ons consumentenpanel:

heerlijk Iris

Komt u ook even proeven?

Bakkerij Kreunen
tel. 05753-1474

De zaak voor vlaaien met

smaak.

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf
Rondweg 2a - Hengelo (Jld.

Tel. 05753-1424

Gevraagd voor zaterdagmor-
gen in de bakker i j jongen,

leeftijd plm. 16 jaar.

B a k k e r i j B rugg ink , t e l .

Te koop slachtkippen ƒ l .--

per stuk en zelfdrinkers

voor koeien of paarden.

Tel. 05755-2006. _

Gevraagd eens per twee we-

ken op de dinsdagmiddag

een huishoudelijke hulp

voor ca. 3 uur. Brieven onder

nr. 26K, bureau de Reclame.

Te koop Opel Kadett City,

bouwjaar 1 979. APK tot fe-

bruari 1 996 en diverse onder-

delen. Vraagprijs ƒ 750,-.

Tel. 08342-4223, b. g. g.

08342-3172. _

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

C

Een bere-goede
huwelijkskaart is een
bezoekje waard! Bij:

DRUKKERIJ WOLTERS

GLAS-VERF-BEHANG

KRUIDENTUIN 't ZUNNEHOFKEN TE ZELHEM

Kruidentuin 't Zunnehöfken in Zelhem houdt op 29 juni van

10.00-1 1.30 uur open tuin.

Liefhebbers van kruiden kunnen er dan terecht voor infor-

matie en het proeven van een eigen gemaakt kruidenhapje.

De benodigde kruiden van dit hapje krijgt men eveneens

aangeboden door de dames van de Nederlandse Bond van

Plat telandsvrouwen afdel ing Zelhem.

De tuin is gelegen aan de Piersonstraat 4, naast NPB

gebouw en nabij de Rabobank te Zelhem.

BRANDENDE VRAGEN

OVER MAAGKLACHTEN?

VRAAG DE GRATIS BROCHURE!

Speelt uw maag regelmatig op? De nieuwe brochure
van de Nederlandse Lever Darm Stichting geeft ant-
woord op de meest gestelde vragen over maag-
klachten.
Haal de brochure "44 Brandende vragen over

maagklachten" bij huisarts, apotheek of drogist.
Bestellen kan ook, bij: De Nederlandse Lever Darm
Stichting, Postbus 430, 3430 AK Nieuwegein,
tel. 03402-55881.

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!!!!!!

l
DRUKKERIJ WOLTERS

De Nederlandse Lever Darm Stichting

Zonder drukwerk
geen briefpapier.

kunt bij ons terecht voor alles wat met druk-
werk te maken heeft.
Familiedrukwerk, verenigingsdrukwerk, fol-
ders, zakelijk drukwerk, noem maar op.
Snel en goed verzorgd, voor een redelijke prijs

en met net dat beetje extra wat een vakman ook aan uw
opdracht besteedt.

Drukken is ons vak!

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16
7255 CC Hengelo Gld.
Tel. 05753-1455
Fax 05753-3521



SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

l"
GERARD BRANDENBARG

„Z E L H E

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

POLITIE
• Noord- «n Ooit-G«ld«rland

POLITIK-INFORMATIE AFDELING HENGELO GLI)

10e jaargang nr. 21 - periode van 13 t/m 19 juni 1995
**** aanrijdingen ****

Op 14 juni verliet een aulomobilisl de uilril van een bedrijf

aan de Kruisbergseweg. Daarbij kwam hij in bolsing met

een automobilist rijdend over de Kruisbergseweg. Gevolg

materiële schade.

Op 19 juni stond een automohil iste voorgesorteerd op de

Vordenseweg om l inksa f de Slotsteeg op te rijden. Een

vrachtauto zag dal te laat. Gevol een kop staart aanr i jding.

**** diefstallen ****

In de nacht van 14 op 15 juni is ingebroken in twee

woningen. Een woning aan de Snelhlageweg en een wo-

ning aan de Schoolstraat werden door onbekenden bezocht.

Sieraden en audio is weggenomen.

KERMISOPTOCHT 1995

De j a a r l i j k s e optocht t i jdens de Hengelose kermis 1995 zal

op zondagmiddag 16 ju l i a.s. plaatsvinden. Zoals a l t i j d

spant hel bestuur van de schulleri j E.M.M, zich hard in om

dit mooie gebeuren tot een succes ie maken. Dal kunnen zij

echter niet alleen. Daarbij hebben zij de hu lp van u nodig.

Zij roepen dan ook een ieder op een bijdrage aan deze

optocht te leveren door zich voor deelname aan te melden

bij het bestuur. Zo ontvangt iedere straat, vereniging of

groep die meedoet een startgeld van ƒ 175,--. Voor verdere

voorwaarden en aanmelding kan men zich wenden lot G. J.

Ooslerhuis, lel. 05753-3847 of J. Winkelman, tel. 05753-

2313.

OPBRENGST NATIONALE COLLECTE AVO

INTEGRATIE GEHANDICAPTEN

De nationale collecte van AVO Integralie Gehandicaplen

ligl weer achter ons. In de gemeente Hengelo Gld werd

ƒ 301 l ,30 opgehaald. AVO dankl de vele collectanten die

zich weer hebben ingezet voorde jaarlijkse AVO-collecte.

Ook gaat dank uit naar alle gevers die met hun bijdrage

gehandicapte mensen helpen.

ELLY EN WIM GAAN TROUWEN

Op vrijdag 30 jun i a.s. vindt er om 11.45 uur op hel

gemeentehuis in Sleenderen een irouwerij plaats. Een hele

normale gebeurtenis overigens. Toch is er met deze trou-

werij wat bijzonders aan de hand. De bruid Elly, die gaat

trouwen met Wim, is normaal nooit in een ju rk te zien, maar

met dit huwel i jk draagt ze er wel een. Het was voor de

vriendenen vriendinnen aanle id ing om door middel van dit

bericht hier de aandacht op te ves t igen.

HOBBYISTEN IN DE VVV-ZELHEM KIOSK

Enige weken geleden heelt de VVV-/elhem reeds gemeld

dat zij ook dit jaar weer, t i j d e n s de zomervakant ie ,

hobbyisten in de gelegenheid wil stellen hun hobby aan

een breed publiek te ionen.
Omdat er vorig jaar veel vakantiegangers en ook mensen

uil de Zelhemse bevolking, een bezoek hebben gebracht

aan de kiosk naast de bibliotheek wil de VVV de a k t i v i t e i t e n

uitbreiden en onderzoeken of er nog mensen in Zelhem zijn

tlie een hobby uitoefenen dat vorig jaar niet in de kiosk is

geweest. Ook mensen die vorig jaar hebben gedemon-

streerd zijn weer van harte welkom. Het is de bedoeling dat

de kiosk tussen 10 j u l i en 19 augustus wordl opengesield

voor een ieder t l ie zijn of haar hobby wil demonstreren.

De openingstijden zijn dageli jks van 9.00 tot 17.00 uur. Op

zondag en maandagmorgen is de kiosk gesloten. Deelne-

mers kunnen vooreen hele dag of een dagdeel inschrijven.

Het geheel gebeurt op vri jwil l ige basis, waarbij de

hobbyisten in de gelegenheid worden gesteld hun "werk-

stukken" legen geringe vergoeding aan bezoekers aan te

bieden.

Om een duidelijke indruk te krijgen van het aanlal hobbyisten

dat aan de demonstraties in de kiosk mee wil doen wil de

VVV belangstellenden uitnodigen om eens te komen kij-

ken in de kiosk. Een ieder kan dan zelf bepalen of de

accommodatie geschikt is voor het uitoefenen van de

hobby en tevens bek i jken of de ruimte grool genoeg is.

Belangstellenden kunnen de kiosk komen bekijken op

dinsdag 27 en donderdag 29 juni tussen 14.00 en 15.00 uur

en lussen 19.00 en 20.00 uur. Voor evt. verder info kan men

bellen met mevr. Hartemink, tel. 08342-2095.

VAKWERK IN UW TUIN
aantrekkelijke prijs

HOVENIERSBEDRIJF

MARCO BESSELINK
Tuinaanleg/onderhoud

interieurbeplanting/

hydrocultuur

Covikseweg 11
Steenderen

Tel. 05755-1472

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Henaelo (Gld.)

Tel. 05753 - 4064

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455 - Fax 05753-3521

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT37

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
' en veloppen, briefkaarten, sets
' ketting formulieren enz. enz.

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

VAKANTIEWEEK UW ZUIDLAREN

10 T/M 17 JUNI 1995

Met een bus van de OAD werden de

deelnemers zaterdagochtend opgehaald
vanaf "Ons Huis", om met elkaar in totaal

42 deelnemers op vakantie te gaan naar Drenthe, Zuidlaren.
/u idlaren heeft ée

;
n ding i>emeen met Hengelt) Ci ld , het is

een "paarden"dorp. Verder is het totaal anders ingerichl,

met /even Brinken, waar al eeuwen de oude eikenbomen

hel voor hel zeggen hebben. Hel is een fijn wandeIdorp, mei

een heel oude kerk en een haven-Zalke "Laarwoud", waar

hel gemeentehuis in is gevestigd.

Hel is ruim l wee uur gaans mei de bus en een prachtige lochl

door hel voorjaarsgroene Nederland, langs secundaire

wegen. De chauffeur heefl de hele week alle beziens-

waardigheden aangegeven vanuil de bus, erg inlerressant.

Deze week zijn veel ui ts tapjes gemaakt o.a. naar "de zeven

Marken" in Sehoonoord, de dierentuin in Emmen, welke

heel bijzonder is mei de prachlige v l inde r tu in en tropische

plantengroei. De bijzondere vogel- en apensoorlen en ook

grote dieren w.o. ni j lpaarden met jong, heel leuk om te /.ien

hoe moeder en kind mei elkaar omgaan. Op hel program-

ma stond verder een dagtocht naar Bourtange, een oud

vestingsstadje en het klokkenmuseum in Heiligerlee. Zeer

de moeite waard. Hel "dorp van Bartje" in Rolde, waar men

genoten heeft van de voordrachten en /.ang en de verhalen

over vroeger.

De regen in het laats te gedeelte van de week heeft de

vakantiegangers niet noemenswaardig kunnen deren. De

stemming was prima. Tijdens de gezellige avond,

georganiseerd door de UW leiding, bleek dat er

verscheidene deelnemers al meer dan lien jaar mee gaan

mei de UW vakanliereis. Al met al een zeer geslaagde

vakanlieweek. waaraan de deelnemers mei genoegen

kunnen lerugdenken.

VETERANEN S.V. STEENDEREN KAMPIOEN

Hel vijfde e l f ta l van de S.V. Sleenderen is kampioen geworden. In een goede eerste helft en een iets mindere tweede helft

werd "De Hoven" met vier tegen nul verslagen.

Op de foto, waarop leider Jan Sterkeboer wegens griep ontbreekt, staan de spelers rondom het reclamebord van

schildersbedrijf van Ha l , de shirtsponsor van het vijfde e l f ta l .

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BELUITDEWEERD
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

ZWEMVIERDAAGSE HE-KEY
Op 3 j u l i a.s. gaal in zwembad 'l Elderink ie Hengelo Gld

de 2()e zwemvierdaagse van start. Tijdens dit door de

zwem- en waterpolovereniging He-Key georganiseerde

zwemfestijn isei voor/wem lust igen veel plezier te beleven.

T/m 7 ju l i kunnen deelnemers elke dag een afstand van 250

meter ( to t K) jaar) of 500 meier zwemmen. Als na vier

dagen de deelnemerskaart vol is k r i j g t man een prachtige

medai l le . De /wem vierdaagse duurt 5 dagen dus op dinsdag

slarten. of een dag overslaan mag.

Hel bad is weer gezel l ig aangekleed en er zijn diverse

randactiviteilen, spelen en compelities. Hel s luiverduiken

op de vrijdagavond ontbreekl natuurli jk ook niel.

Inschrijfformulieren zijn ie verkrijgen op het zwembad in

Hengelo Gld, waar later ook de deelnemerskaart kan wor-

den afgehaald. Als men meedoet aan de 2()e zwemvier-

daagse dingl men tevens mee naar de waardebonnen van

ƒ 20,-- die beschikbaar zijn Ier gelegenheid van de 20e

zwemvierdaagse in Hengelo Gld.

UITSLAG NMS APEN-KLIM KLEURAKTIE

Vrijdag 16 jun i was hel dan zover. Na de overweldigende

reacties van kleurende kinderen ging de eerste pr i j s van de

NMS APEN-KLIM kleurwedstri jd naar Annemieke

Lammers. Zij kan samen met enkele familieleden de apen

in de Apenheul bekijken.

De tweede prijs ging naar Claudia van Bree. Door een

ziekenhuis-opname kon zij helaas niel bij de uilreiking

aanwezig zijn. Torn Rielman won de derde prijs.

Op de foto Torn Rietman (l inks) en Annemieke Lammers

(rechts). Achter hen staat NMS medewerkster Jolanda

Beltman.

Kerk- en andere diensten
2 JULI 1995

Remigiuskerk

10.00 uur ds. H. Nol tus Kindernevendienst

"Ons Huis"

10.00 uur Jeugdkerk voor 12 t/m 15-jarigen

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. A. van der Veen, Ruurlo

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaïerdag l j u l i 19.00 uur Vormselviering, de kinderen /.ingen

Zondag 2 j u l i 10.00 uur Woord en Communieviering

Dinsdag 4 j u l i 19.00 uur Avonddienst op tle Bleijke

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenhorg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;

zondags om 10.00 uur Hoogmis: woensdagsavonds 19.30 uur

Ro/enhoedje bidden; vrijdagavond^ 19.30 uur Eucharistieviering.

•Huize Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;

dage l i j k s Ro/enhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tol

maandagochtend OS.(K) u u r e n is uitsluitend bedoeld voor spoed-

gevallen.

Op zaterdag- en zondagochtend wordt om l l .00 uur een vrij

spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te hellen!

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

komt, eersl te bellen; de arls kan dan rekening houden met Uw

komst.

30 J U N I - 3 JULI

Dr. Koning, tel . 1266

Avond- en nachtdienst

De avonddiensl loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende

morgen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen!

Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2. Keijenhorg, lel.

2262.

Dinsdag: dr. Koning, Kastanjelaan 1. Hengelo Gld, tel. 1266.

Woensdag: dr. Klein Horsman, tel. 4550.

Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld. tel. 1277.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010

Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag S.00-12.30 uuren 13.30-

1S.OO uur . /a., /o., feestdagen l 1.00-12.00 uur .

Spoed- en specialistenrecepten kun t u in het weekend, bui 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.(X)

uur, maandag en donderdag 19.oo-19.30 uuren volgens al spraak.

Via lel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de diensldoende dierenaris, ook in hel weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld

Maandag t.e.m. v r i jdag van 9.00 tot 12.00 uur.

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

GESLAAGDEN
Aan de (iemeentelijke Scholengemeenschap te Doetinchem

slaagden de volgende personen.

Voor het diploma MAVO: Michiel Derksen, Stefanie

Meenink, Sue Notten, Sanne van Petersen. Linda Schou-

ten. Marja Slotboom. Esther Slotboom, Monique Wiss ink

(allen uit Hengelo Gld); Linda Gartsen (Velswijk).

Voor het diploma HAVO: Francis van den Akker, Mischa

Bijenhof, HugoClaver, BobClaver, Eddy Hoebink, Dagmar

Koetsier. Miranda Luimes ( a l l e n uit Hengelo Gld); Rob

Mel l ink ( T o l d i j k ) .

Voor hel diploma VWO: Susan I .ender ink. Patr ick Thuss

(beiden uit Hengelo Gld).

UITZENDING KERK EN RADIO

Dinsdagavond 27 juni a.s. is er via de lokale omroep van

Zelheme.o., Radio Ideaal, weereen u i t / end ing te belu is te-

ren van de in terkerkel i jke commissie Kerk en Radio te

/e l hem.

Van 19.(M) tot 21.00 uur kan men luisteren naar "De

Muzikale Ontmoeting", een programma met veel mu/.iek

en informatie.

Het programma-onderdeel "En nu mijn ver/.oek" komt dit

keer vanuit het verzorgingscentrum "Maria Poste!" te Kei-

je n borg.

Tevens zal er door mevr. Boe i j ink e.c.a. ver te ld worden

overhel leven van de onlangs overleden bekende, veelzij-

dige schri jfs ter Annie M. G. Schmidt.

Dit alles is te horen via de frequenties van Radio Ideaal FM

105.1 of op de kabel v a n u i t Doetinchem FM 87. 5 m.

P.V. "STEEDS SNELLER" - HENGELO GLD.

Wedvlucht vanaf Bourges. tl.d. 17 j un i l W5, afstand 615

km. Gelost om 07.45 uur, aankomsttijd Ie duif 14.41 uur,

laatste 15.30 uur.

1. A. Peters 2. G. Braakhekkc

3. B. Ankersmit 4. W. Berendsen

5. J. Bergervoet 6. W. Jansen

7. A. C. Jansen 8. J. Tennissen

9. G. Duitshof 10. G. Stinissen

Wedvlucht vanaf Arras, d.d. 17 juni 1995, afs tand 3 l 2 km.

Gelost om 11.30 uur, aankomsttijd Ie duif 14.35 uur,

laatste 15.10 uur.

l . L . teSlroet 2. G. Kempers

3. A. Kamperman 4. G. Braakhekke

5. J. Meijer 6. Chr. te Slroet

7. W. Jansen 8. H. Hekkelman

9. J. Achterstraat 10. W. Willemse

GRENZELOOS TOLDIJK

Ken internationale oecumenische kerkdienst in de

openlucht.

Op zondag 2 ju l i a.s. organiseert de Raad van Kerken van

Steenderen een openluch td iens t op het terrein van

"Flophouse" in Toldijk.

Het thema van de dienst is: Grenzeloos. De aanvang is

10.00 uur.

De kerkdienst heeft een internat ionaal karakter omdat

folkloristische dansgroepen uit verschillende landen van

Europa aanwe/ig /u i l en /ijn. Voor hen is het de a f s l u i t i n g

van een fes t iva l dat door "De lesselschotsers" uit Steende

ren georganiseerd werd.

Naast het mu/.iekkorps "Nieuw Leven" / u i l en verschil-

lende koten aan de dienst meewerken. Voorgangers / i jn

pastor A. Westeren ds. B. Seelemeijer. Bij slecht weer /al

de dienst in een grote tent gehouden worden. Voor de

jongste kinderen is er oppas in Flophouse /elf.

Na afloop is er koffie en thee.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 l l

Hulpdienst
mevr. Rijpkema, tel. 2439 en mevr. Lubbers. tel . 2766. In Keijen-

borg mevr. Hakvoort, tel . 2317 en mevr. van Aken, te l . 2627.

Netwerk Thuiszorg Nederland

24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t hellen lussen 09.00 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 et/min)

Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:

Thuiszorgwinkel Doetinchem, Rozengaardseweg 19, Doetinchem

Thuis/orgwinkel Zutphen, Laarstraat 15. /utphen

Telefoon 06-8806 (20 ct/min)

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo (Gld);

Zutphenseweg Ie. Vorden, tel. 05752-2129

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Steenderen:

J. F. Oltmansslraat 7. Steenderen. tel. 05755-1659

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:

Stationsplein 12. /.elhem. tel . 08342-2151

spreekuur maandag t/m vri jdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij

problemen, bel (dageli jks van 19.W-20.00 u u r ) te l . 0X330-

21025. 0X340-41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 0X343-1214.

Vrijwillige Thuis/org. tel . ()834(>-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. 05755-13X6

L. Evers-Jansen. tel . 2515

H. Offenberg. tel. 3435

Diëtiste

H. Zweerink-Stege. Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak. i e l .

05754-1X09. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst : 033-7250X3

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 0X346-65000. dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo d ld.

dinsdag 15.00-17.00 uur en l X.30-20.30 uur

woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur

vrijdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.

maandag t/m /aterdag 10.00-16.00 uur.


