
64e jaargang no. 28 dinsdag 11 juli 1995 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo ( , l d
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Totale Leeaverkoop van onze Zomercollectie
Dames Mode
T-shirts
Blouses
Rokken
Jeans

vanaf 15,--
vanaf 29,95
vanaf 39,--
vanaf 49,--

Japonnen en Pakjes vanaf 89,--

Heren Mode
Pullovers
Pantalons
Jeans
Shirts k/m
T-shirts

vanaf 69,--
vanaf 89,--
vanaf 59,--
vanaf 29,--

Linqerie
BH Booms & Bloomers v.a. 15,--
Slips Booms & Bloomers v.a. 10,--
Dames Nachthemdjes v.a. 15,-
Heren Shortama 29,95

vanaf 15,- Boxershorts 2 voor 15,-

Mode voor Bodemprijzen in de OPRUIIVlING bij

GEBBING Passepartout - Steenderen
Nu ook betalen via betaalautomaat.

Magere
Speklappen

500 gram 2.95

Pampaschijf

1.85

Spareribs

100 gram

Mager

500 gram
O QC Varkenspoulet

4.95500 gram

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE

500 gram

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

Jozef ^chobbi

Elke week weereen tikkeltje meer.

KwarkbrOOd heerlijk van smaak

per stuk O. / O

Drentse Plaatcake
per stuk

Tijdens de kermismarkt
(en andere dagen) een keur van lek-

kere artikelen en natuurlijk volop

van u weet wel die lekkere

Oliebollen

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

Markt 1
Zelhem

tel. 08342-2700

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

OPTIEK JUWEI

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Hengelo G. Spalstraat 27 -Telefoon 05753 1771

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 Staatslot gratis

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

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

Door dezejubileumaktie 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.

VISHANDEL
„HENGEL"

Raadhuisstraat 51b
(Molenhoek)
Tel. 05753-3460

SPECIAAL voor de kermisweek

HOLLANDSE NIEUWE
geen 4 maar 5 voor

Wij staan OOK op de kermismarkt.

Wij wensen U prettige kermisdagen.

Bij alle
Kermisklanken

Leemreis dranken

Uw Slijter
Spalstraat 40 - Hengelo Gld.

RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Aanbiedingen week 28
(van maandag 10 t/m
zaterdag 15 juli)

Hamkaas-Croissants
van 1.95 voor 1.50

Krentebollen van o.eo voor 0.50
per zak 5 stuks 2.50

Zaterdag 15 juli zijn wij in verband met

de kermis om 13.00 uur gesloten.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

H

GERARD BRANDENBARG

„Z E L H E

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

Geslaagd of naar een andere school?

Wij hebben al een Hollandse merkfiets met

trommelrem en 3 versn. voor ƒ 699,—

Fietsbanden vanaf ƒ 12,— tot ƒ 46,—

ZWEVERINK Jg
Uw fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

Kermiszaterdag zijn wij na 12.00 uur

GESLOTEN.

Runderlappen 500 gram 8.95
Ontbijtspek 100 gram 1,40
Gegr.ham 100 gram 2.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte vn onze
zoon en mijn broertje

25 juni 1995

CAS PKTKR HUGO

Jan en Ineke Ruiken-Hissink
Jaap

Bleekstraat IS
7255 XZ Hengelo Gld.

Wij /.ijn erg gelukkig met de geboorte van onze
dochter

( KLKSTK VI( TORINK

5 j u l i

Marcel en Marian Essing

Middenweg 7
7255 WR Hengelo ( i U I

Je beheerst het autorijden perfect.
Je hebt goede contactuele eigenschappen.
Je wilt graag werken in een gezellig team
van 7 medewerkers.
Je bent woonachtig in Hengelo of directe
omgeving.

Kom dan soliciteren bij

Taxi Bert Lammers
Rozenhof laan 17 - 7255 AS Hengelo Gld.

Aanmelden telefonisch 05753-3005.

Gezocht:

IJSSCHEPPERS
op basis van oproep en bij mooi
weer

Goede verdiensten.
Met ingang van heden.
Voor nadere informatie kunt u kón-
takt opnemen met

Evenementenburo Ambiance
tel. 05753-1042, vragen naar Annet
of Regina.

Kermiszaterdag 15 juli zijn
Kapsalon van Onna - tel. 1718
Kapsalon Passchier (Hengelo Gld) -

tel. 4017
Kapsalon Wuestenenk - tel. 1287
Kapsalon Lurvink - tel. 1264
Kapsalon Memelink - tel. 1278

vanaf 12.00 uur gesloten

VOOR BUITENWERK
Herfst- en helder verven
Standverven aflak
Noblet
Gronden en aflakken uit één bus

Boonstoppel onderhoudsverven
High Solid verven
Dekkende kleurcopperant
Veel kleuren in voorraad
Nu ook in hoogglans

Transparant copperant
P.P.R anti-roest verf
voor alle ijzerwerk

Op onze KLEUR MENGMACHINE kunnen wij
meer dan 3000 kleuren maken in hoogglans -
zijdeglans - muurverf - beitsverf en PU-lak

WIJ GEVEN U GRAAG ADVIES

REGELINK'S
schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 - Hengelo G. - Tel. 05753-1655

"Marktzicht"
Bleekstraat 3 • HENGELO GLD

Zaterdagavond 15 juli

GROOT DANSFESTIJN

met
entree GRATIS

Zondagmorgen 16 juli, aanvang 11.00 uur

Frühschoppen
met de De Hof kapel

Tijdens het Dansfestijn en bij het Frühschoppen kunt

u bij goed weer buiten of anders in onze kleine zaal

d/V, soorten broodjes en heerlijke snacks
uit onze grote pan verkrijgen.

CAFÉ - BAR - ZAAL

WOLBRINK
Wij wensen u prettige kermisdagen

Deze week bij TACX SCHOENMODE

25% en 40% korting
op bijna de gehele zomerkollektie

Tot ziens bij TACX SCHOENMODE
Raadhuisstraat 27 - Hengelo Gld - tel. 05753-2547

BLKKKHUISJK WORDT VERNIEUWD!
Hengelo: Het Bleekhuisje loopt ;il weereen aantal jaar t jes
mee. Reden om eens te t ienken aan een opknapbeurt . Het
model is volledig vernieuwd. Er / i j n nu extra ramen en
deuren op aangebracht . De smaak van een hee r l i j k
roomboterkoekje isgebleven. l e r ( vern ieuwde) kennisma-
k ing twee weken lang: Bleekhuiskoekjes 2(Y/< korting (ook
op de or ig inele Bleekhuiskoekjes t rommels! )
B a k k e r i j Kreunen, de /aak voor Bleekhuuskes met smaak.

I K KOOP
2 klaviers electr. harmo-
n i u m (merk v i s count ) ,
A . K . ( i . halfaut. wasma-
chine, riosin boiler ( 1 0 I.),
Closup huiler ( 1 0 L).
Tel. 05753-2110.

OOK AL STIJGT HET KWIK
DE PRIJS BLIJFT ENORM LAAG

BUITEN
THERMOMETER

aktieprijs

RUBBEREN STAAFLAMP
oktiepri/s

(excl. batterijen)

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 • 7255 A W Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1220

IN ONS ADVIES KOST U NIETS

Klokken voor
ieder interieur

JUWELIER OPTICIEN
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753 1374

Kapsalon Reintjes:
Geknipt voor Dames en Heren
DAMKSSALON: alleen volgens afspraak, telefoon 05755-2220
HKRKNSAKOY /ovvel met als /onder

afspraak, telefoon 05755-2524

Z-E weg 6, Toldijk
Aan de weg Zutphen-Doetinchem

VAKWERK IN UW TUIN
aantrekkelijke prijs

HOVENIERSBEDRIJF

MARCO BESSELINK
Tuinaanleg/onderhoud

interieurbeplanting/

hydrocultuur

Covikseweg 11
Steenderen

Tel. 05755-1472

KERMISKOOP.ÏE

* FIËSTA *
de originele

Mexicaanse maisbroodjes

nu 6 stuks 2.95

Bakkerij Kreunen
de /aak voor brood

met smaak
tel. 05753-1474

Woensdag:

Peerdebol
Donderdag:

Kermiswafels

5.25

4 voor 3.95

Vrijdag:

Elfzaden vruchten-
bollen 6 voor 3.50
Zaterdag:
Hengelse Wegge 7.50
Vers Fruitstrip 6.95

Omdat
smaken

verschillen!

ONTDEK DE ECHTE BAKKER, ECHT... JE PROEFT T

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 05753-1200

HENGELO (Gld.)

TANKSTATION
MET BEDIENING

Hengelo Gld: Rondweg / Toldijk: Zutphen-Emmerikseweg

BIJ 15 LITER
BRANDSTOF

MILKCAP

(=FLIPPO)

GRATIS
NORMALE DEMAROL-CADEAUZEGELS

XOI.ANC; m<: VOOKKAAI> sTRKKT

* *een uitstekende

borrel

PASSOA
THE PASSION

DRINK

BESSEN/KERSEN

puur of voor de mi

15.95
18.95

VERHUUR
tapinstallatiesBORDEAUX

ROUGE

^ Bonne Heures

DE SMID
Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293



Sterkste man van Hengelo 1995
WOENSDAG 19 JULI A.S.

TERREIN WICHMONDSEWEG 41
Inschrijving is nog open.

Aanvang 19.30 uur - Parkeren en entree GRATIS

Touwtrekken 1995
OM HET KAMPIOENSCHAP VAN HENGELO

VRIJDAG 21 JULI A.S.
TERREIN WICHMONDSEWEG 41

Aanvang 19.30 uur - Parkeren en entree GRATIS

ZOMERORRUIMIIMG
nog t/m 31 juli

Profiteer nog snel van één van de vele aanbiedingen.

Kortinaen tot 50%
Tijdens de opruiming ook 10% korting op vloerbedekking, gordijnen en

vitrages (niet op afgeprijsde artikelen)

Graag tot ziens in

N.B. In verband met kermisaktiviteiten zijn
wij gesloten op woensdagmiddag
12 juli en op zaterdagmiddag 15 juli.

DE JiPANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

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

BLIKVLEES
Wilt u verzekerd zijn van een goed stukje vlees voor
uw VAKANTIE in binnen- of buitenland.

Dooronszelf gebraden, ingeblikt en gesterili-
seerd. Diverse soorten uit voorraad lever-
baar.

Vraag inlichtingen bij uw
AMBACHTELIJKE SLAGER:

BAAK, tel. 05754-1262.

WIJNBERGEN
BLOEMEN

v§U Ï̂/ VERKOOPKAS

Terra-Cotta 3
en Maleis aardewerk voor buiten

25% korting/
Wi jnber gen

Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1 473
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

MAG, RUNDERLAPPEN
500 gram 9.45
SATÉ SNITSELS
per stuk 1.9 O

CORNEDBEEF
lOO^ram 1.

PLOKWORST
100 gram 1.

l.v.m. de kermis zijn wij zaterdag

15 juli om 12.30 uur gesloten.

Vakantie van 24 juli t/m
8 augustus.

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

KERMISKOOP.ÏE

VLAAI
* van de *

WEEK

Tropicalvlaai 9.95
lekker fris en voordelig

Bakkerij Kreunen
de /aak voor vlaaien

met smaak
tel. 05753-1474

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo (ild.
Tel. 05753-1424

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraati2,
7255 LC Hengelo (Cld.)

Tel. 05753 - 4064

GLAS-VERF-BEHA MG

Te koop hoerenkool en
preiplanten. Wiegerink,
'/..-\(.weg 27. Toldijk.

Te huur voorde vakant ie een
bagagewagen met deksel.
Tel. 05753-1534.

Te koop wegens overcom-
pleet meubilair en curiosa,
/.aterdagvaii l 2.00-16.00 uur.
Wichmondseweg 13. Baak.

STUDENTEN
voor voordelige
meubels naar

MeubelKoopjes
Molenhoek (naast Edah)

Hengelo Gld
tel. 05753-1286

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
nieuwe oogst HANDPEREN
lekker sappig 2 kilo 4.98
BOSPEEN 2 bossen 2.50
Rauwkost reklame:
KOOLRABI HAM SALADE

100 gram 1.25
OOSTERSE SALADE

100 gram 1.25
vrijdag PIZZADAG

per stuk 6.95 2 stuks 12.50

STRIJD OM D K TH KL STERKSTE MAN VAN
HEN<;ELO 1995
Voorde negende maal /.al woensdag 1° j u l i a.s. in Hengelo
( ï l d de weds t r i jd "sterkste man van Hengelo" worden ge-
houden. De krachtmetingen / u i l en plaatsvinden op het ter-
rein van de touwtrekvereniging Bekveld aan de Wiehmond-
seweg 41 te Hengelo Cï ld , ongeveer l km hui len de kom.
Voorde t i t e l "sterkste man van Hengelo" heelt de organisatie
TTV Bekveld een programma samengesteld met vele

Hamlappen
500 gram 5. O O

Rundervinken
100 gram Ii79

Kookworst
100 gram liO5

14 dagen geldig

P. S. complete
barbecue-service

Erkend Ambachtelijk Euroslager

Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo (ïld - Tel. 125X

VISHANDEL

J, H O E K S T R A
EEFDE
TEL. 05750-i9771

Ook wij staan aanstaande woens-
dag tijdens de Kermismarkt in
Hengelo Gld.

Onze Kermismarkt-reclame:

Grote pot ZURE HARING

aan t r ekke l i j ke onderde Ien /.oals: f ie t s vouwen, hamer t i l l e n ,
balken breken, gewicht sjorren, en/. Een str i jd tussen
Hengelose mannen waar u/elf persoonlijk getuige van
moet en k u n t / i j n . De hu ld ig ing is na afloop in de feesttent
op het terrein. Hr is mime parkeergelegenheid aanwe/ig.
"Sterkste vrouw van Hengelo"?
Kr is de wens geopperd om "sterkste vrouw van Hengelo"
te organiseren. Wanneer meer dames /.ich geroepen voe
len om /ich hiervoor aan te melden, is men bereid /o'n
evenement te organiseren. Opgave tel . 1555.
Op het /e l fde terrein organiseert TT V Bekveld ook het
jaar l i jkse tournooi om het touwtrekkampioensel iap van
Hengelo, op vrijdag 21 j u l i . Voor nadere informatie /ie
men de adve r t en t i e elders in dit blad.

K K A D K K I K OBS ROZENCMARDSWKIUK KN
HANI)BOO<;S( HIKTKN SV WILLKM TKLL
Op de l angs te dag van het jaar organiseerde OBS
Ro/engaardsweide weerde twee- jaa r l i jkse braderie. Naast
de vele spelletjes kon er door de aanwc/ igcn ook voor de
eerste keer met handboog worden geschoten. Het hand-
boogschieten werd vei /oigd door leden van sv Willem
Teil. De volgende personen schoten /ich daarbij in de
prijzen:
Meisjes: I . Kim Westra 56 pnt: 2. Kr/se bed Wenneke 45
pnt; 3. Caroline Bergsma 44 pnt.
Jongens: l . Harm Kraassenberg 56 pnt; 2. Bennie Kierts en
Pim Michels 55 pnt.
Dames: l . Jenny Roenhorst 47 pnt; 2. Rieky Kei 4 l pnt; 3.
Els Fennema 32 pnt.
Heren: l . Kees Fennema 5S pnt; 2. A. Haverkamp 57 pnt;
3. R. van Gijssel 56 pnt.
Het max. te behalen punten was in elke categorie 60.
Bovenstaande personen worden hierbij uitgenodigd om
donderdag 13 j u l i a.s. ( j eugd vanaf IX.30 uur en volwasse-
nen vanaf 20.00 u u r ) gratis te komen meeschieten bij sv
Wil lem Teil op sportpark het Elderink, waar / i j tevens dan
een k l e i n e a t ten t ie in ontvangst kunnen nemen.

RKCiELMATIGHEIDSRACE VETERAAN RACE-
MOTORKN
/oals al vele jaren het geval is. /uilen op woensdagavond
12 ju l i a.s. de veteraan race-motoren weer door het motor-
dorp Hengelo Gld ra/en. In het kader van haar kermis-
programma heelt de schutteri j E.M.M. de Hamove weer
om medewerking gevraagd om de regelmatigheidsrace
voor veteraan race motoren in goede banen te leiden. Met
de organisatie van de jaarl i jkse int . wegrace op c i rcui t
"Varssel-Ring" op de achtergrond heeft Hamove de ken-
nis in huis .
Ook nu is midden in het dorp een circui t uitge/et. waarop
de coureurs hun rondjes draaien. Start en f in ish en ren-
nerskwar t ie r / i jn bij Hotel Leem re is in de Spalstraat. Onder
het genot van een drankje of een hapje kan het publiek, dat
iedei jaar in grote getale dit spectaculaire gebeuren bijwoont,
opde terrassen van de horecagelegenheden, de races volgen.
Er wordt gereden in de klassen l 25 cc, 250 cc, 350-500 cc,
I ta l -k lasse en 500 cc Classics.
Om 19.00 uu i is de eerste start. Na afloop is de pr i j sui t re ik ing
in Hotel Leemreis.

THUIS BEST
UITKOMEN MET UW INKOMEN
Veel mensen hebben het er moeili jk mee om e lke nuiuiul
weer uit te komen met hun geld. Hen onverwachte f inanciële
tegenval ler kan dan tot gevolg hebben dat er niet genoeg
o v e r b l i j f t om de huur te betalen. Dooi een beter over/icht
te hebben van de te verwachten knelpunten in het budget
kan men /o'n probleem eerder /ien aankomen en t i jd ig
maatregelen t i e t ten. ( )m /o'n over/ icht te maken heelt men
een handig hu lpmidde l aan de Budget-huurkrant . een
ge/amenli jke u i tgave van het NIBUD en het NC' l / .
Verantwoord kunnen uitgeven
Als het om geld uitgeven gaat, moeten er alt i jd keu/es
worden gemaakt. Het aan ta l bestedingsmogelijkheden is
oneindig terwijl het inkomen nu eenmaal beperkt is. Soms
komt u tot de ontdekking dat u bepaalde u i tgaven beter niet
ol nog niet had kunnen doen. Maar dan is het leed meestal
al geschied en dreigt u met uw geld niet uit te komen. Het
risico van huurachterstand en andere schulden is dan reëel
aanwe/.ig. En dan moet het inkomen van de volgende
maand worden gebruikt om de gaten van de maand daarvoor
te dichten. Waardoor u ook de nieuwe maand weer niet
rond kunt komen: een vicieu/e cirkel waar het steeds
moeil i jker uit te breken is. Door te budgetteren bent u beter
in staat om dergelijke nare s i tuat ies te vermijden. In plaats
van achteraf kunt u dan van te voren vaststellen of een
bepaalde uitgave verantwoord is. Daarvoor heeft u een
over/icht nodig, waar in al uw inkomsten en te verwachten
uitgaven schematisch staan gerangschikt.
Overzicht in drie stappen
Zo'n over/icht maken is best een hele klus. Met behulp van
de Budget huurkran t echter moet het iedereen kunnen
l u k k e n . In een drie-Stappenplan wordt helder uit de doeken
gedaan hoe u meer grip op uw financiën kun t kr i jgen. De
eerste stap behandeld het samenstellen van een li jst van al
uw inkomsten en u i t g a v e n . Hij de tweede stap leert u om
een maandbegroting te maken, /odat u weet of u met uw
geld k u n t uitkomen. De derde stap tenslotte toont u hoe u
een jaarbegroting samenstelt. Dan/.iet u hoe u met f inanc ië le
pieken en dalen kun t omgaan. Van elke stap wordt een
uitgebreid voorbeeld gegeven. Wilt u ook gan budgetteren'.'
Het is de moeite waard, /eker in het begin /al het u u at tijd
kosten om uw eerste over/icht te maken, maar daarna is het
al leen nog een kwest ie van bijhouden. De voordelen /ui len
in ieder geval d u i d e l i j k /.ijn: minder f inanciële /orgen en
problemen en daardoor m i ndei stress en onprettige si t naties.
Daardoor wordt u in staat gesteld uw huur op tijd te betalen
en loopt u geen kans om u i t e i n d e l i j k via de rechter met
h u i s u i t / e t t i n g te worden geconfronteerd, /oalsdat onlangs
nog in Hengelo en Vorden heeft plaatsgevonden.
De Budget-huurkrant kan men gratis verkrijgen op het
kantoor van Thuis Best.

DAMMEN
Damclub Hengelo bestaat op 14 augustus a.s. o() jaar. In
plaats van een receptie had men bedacht om iets anders te
doen n.l. door het organiseren van een v iertallcn-tournooi.
Hierdoor werd men meteen actief betrokken bij de damclub
en kon men gelijk de sfeer proeven /o als de/e is als men
achter het dambord / i t .
Op 17 juni werd dit viertallen-tournooi gehouden bij /.aal
Wolbrink. Vooraf hadden / ich 14 teams ingeschreven, met
maximaal l clublid per team. Ook waren er enkele teams
/onder clubleden, dit was het team van Hofman. 2 teams
van Wolbrink (spontaan ontstaan aan de bar na de adv van
DCH) en een team van de gemeente Hengelo. Dit laatste
team. de burgemeester. 2 wethouders en de secretaris van
Hengelo wisten hun eer te redden door een punt te behalen
in de 2e ronde. Helaas konden / i j niet alle ronden spelen
vanwege verplichtingen elders. De anderen speelden in 2
groepen vertier /odat er na 7 ronden 2 teams op de l e plaats
waren geëindigd evenals 2 teams op de 2e plaats. In de grote
finale was het team van Dijkman (H. Dijkman, H. Meegens,
T. Hoebink en W. Jansen) dat het op moest nemen tegen het
team van Hofman (F. Hofman, H. Hofman, B. Steegc en T.
Hofman), helaas moesten de oudjes het tegen de hofjes
afleggen en werd het team van Hofman kampioen. In de
kleine f ina le speelden het team van Zonnenberg (H.
Zonnenberg, H. Wijkamp, E. Weustenenk en J. Scheper)
tegen het team van Koldenhof (L. Koldenhof, W. Luesink,
R. Schabbinken A. Grotenhuis). Omdat dit geli jkspel werd
besliste het aantal bordpunten uit de voorronden en dit was
in het voordeel voor het team van Zonnenberg die hiermee
3e werd. (bordpunten is het/elfde als het doelsaldo bij het
voetballen)
Nadat de voorzitter de fel ici tat ies aan de pr i j swinnaars had
gedaan met de daarbij behorende prijzen bedankte hij ieder
met een DCH koek, dat hiervoor speciaal ontworpen is,
voor de komst en de inzet om dit toernooi te doen laten
slagen.
Daar de opkomst KM)'/ was en de sfeer niet beter kon, kon
men spreken van een /eer geslaagd toernooi. Velen l ie ten
dan ook blijken dat dit voor herhaling vatbaar is. Vanaf
donderdag 17 augustus om 20.00 uur in /aal v.d. Weer,
gaan de vaste clubavonden weer van start , ledere
belangstellende is hier dan van harte welkom. Ook wordt er
overdag gedamd, nl. elke woensdagmiddag van 14. (M) tot
16 . (M) uur in "De Bleijke" (ook in de zomer)
Onlangs werd H. Luimes in de finale van Nederland,
persoonlijk sneldammen in de provinciale klasse 9e.
's Morgens in de voorronde wilde het nog niet zo, zodat hij
in de 2e groep kwam waarin hij 's middags ongeslagen Ie
werd.

GESLAAGD
Aan de D.O.C, te Doetinchem slaagde voor hel diploma
receptioniste-telefoniste Inge Dinkelman.



Volop genieten
van je vakantie

Als u Buitenlands geld, Reischeques een Rabocard

of Europas, Reisverzekeringen en het InterHelp

Protectieplan in één klap regelt wordt het pas

echt genieten van je vakantie. Als u nu gebruik

maakt van een van deze diensten van de

Rabobank krijgt u RaboKompas, de

onmisbare reiswijzer, gratis.

Rabobank Hengelo-Keijenborg

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619
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**** aanrijdingen ****
Op 21 juni vond een aanr i jd ing plaats tussen een bromfiets
en een personenauto. De bromfietser verleende op de
kru is ing Kruisbergseweg met de Hengelosestraat geen
voorrang aan de automobilist. De bromfietsbestuurder
ging kort na de aanrijding er van door. Later op de dag is
de/.e door ons achterhaald. De bromfiets bleek onver/ekerd.
Proces-verbaal is opgemaakt.
**** vernielingen****
Meerdere aangiftes / i j n gedaan van vernielingen aan het
gebouw vande Pierson school. Onbekend is of de vernielin-
gen op/etteli jk / i j n aangebracht danwei tijdens het spelen
van kinderen op het schoolplein. Het ver/oek van ons is laat
uw k ind een door hen veroor/aakte vernieling in ieder
geval melden bij het hoofd van de school /odat de schade
middels de ver/ekei ing kan worden vergoed en dat niet de
school voor de onts tane schade moei opdraaien. Momen-
teel is het n ie t meer toegestaan op genoemd schoolplein na
schooltijd te verbl i jven.
**** diefstal ****
Een persoon is bekeurd ter/ake w i n k e l d i e f s t a l . Bij een
supermarkt had de persoon twee /akjes vlees ter waarde
van ƒ 18,00 niet afgerekend. De verdachte is achterhaald,
/.ij betaalde het vlees en werd een transactie aangeboden
voor een bedrag van ƒ 200.00. Duur vlees dus.

Meerdere klachten / i jn binnen gekomen met betrekking tot
overlast van jeugd. De overlast is afkomstig van jeugd
rondom de B le i j ke en rondscheuren met auto's. In beide
gevallen /ijn de betrokkenen aangesproken en enkele heb-
ben een boete moeten betalen.
Een inwoner bekeurd daar de/e geen maatregelen had
genomen die hem door de gemeente waren opgelegd om
geluidsoverlast van / i j n bedrijf te voorkomen.
Hi komen steeds meldingen bij ons binnen dat men a f v a l
dumpt op plaatsen waar de/.e niet thuis hoort. Laten we
afva l niet in de n a t u u r dumpen er / i jn mogelijkheden
genoeg om van uw afval af te komen.
Er kwam een melding bij ons binnen in/ake het parkeren
op parkeerplaatsen bestemd voor invaliden. Bij de super-
markten en het gemeentehuis /.ijn speciaal aangelegde en
door borden aangeduide parkeerplaatsen. De/e /ijn alleen
bestemd voor personenauto's uitgerust met een inva l iden-
parkeeikaart . Het is vooreen ieder ten al le tijde verboden
daar gebruik van te maken /.onder /o'n kaart. Het daarvoor
geldende boetebedrag is ƒ 100,00.
Wederom komen meldingen binnen in/ake het los laten
lopen van honden. Binnen de bebouwde kom is dit niet
toegestaan. Hondenbe/itter let op de medebewoners die
niet gediend /ijn van hondenpoep voor hun huis en voorde
mensen die bang /ijn voor honden. Geniet van uw hond
maar laat de/e geen overlast veroor/aken.
****alcohol**** Een automobilist kreeg een transactie
aangeboden van ƒ HOO.OO. Hij vond het nodig met alcohol
achterliet s t u u r van /ijn auto te kruipen. Het alcohol gehalte
in / i jn bloed was l ,5 maal het toegestane.
****verdacht??****
Een ondernemer kreeg een brief uit Nigeria, ondertekend
door een persoon die voor veel geld wilde investeren in het
Hengelose bedrijf. Regelmatig worden deze brieven bin-
nen Nederland ver/onden. Daar dit meestal het begin is van
veel ellende adviseren wij daar nooit iets op uit te doen.
Een persoon gecontroleerd die als Rambo door het dorp
liep. De Rotterdammer vond het nodig met een groot jacht-
mes op / i j n heup rond te lopen. In /.ijn auto lag een jacht-
geweer. De man toonde ons de benodigde papieren. Alles
bleek dus in orde te we/en. Hem alleen even duidelijk ge-
maakt dat dit vertoon in de Achterhoek niet de gewoonte is.
****milieu****
In samenwerking met de gemeente 30 bedrijven gecontro-
leerd op het aangeboden bedri j fsafval dat die dag zou
worden opgehaald. Bij een dr ie ta l bedrijven werden on-
juistheden in het afval aangetroffen
****brand****
In de Meidoornstraat r aak te een au to in brand. De
automobiliste rook een ben/inelucht. Bracht de auto tot
sti lstand en direct kwamen de vlammen onderde motorkap
vandaan. De brandweer heelt het vuur geblust.
Aan de Memelinkdijk heeft de bl iksem een rietenkap van
een boerderij getroffen. De brandweer heel t de brand
geblust.

Kapsalon
Memelink

Dames en heren

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

Behandeling op afspraak.

Voor een zonnebankkuur uw adres!

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

/D
BIIENHOF STRATEN MAKERSBEDRIIF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

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

GESLAAGD
Jeroen Besselink uit Hengelo ( i l d slaagde aan de HTS te
Arnhem voor het diploma ing. werktuigbouwkunde.

OPBRENGST COLLECTE LEVER DARM STICH-
TING
In de week van 25 jun i t/m l ju l i vond de jaarlijkse collecte
plaats voor de Nederlandse Lever Darm Sticht ing. Die
week had als thema: "Voeding en spi jsverter ings/ iekten".
De opbrengst in Steenderen bedroeg ƒ WK),--.
Namens de patiënten dankt de Nederlandse Lever Darm
Stichtig gulle gevers en collectanten heel hartelijk. Heeft u
de collectant niet ge/ien en wi l t u alsnog een bijdrage
leveren, dan kunt u dat doen op giro 2737 of op bankreke-
ning nummer 70.70.70.538 t.n.v. de Nederlandse Lever
Darm Stichting te Nieuwegein.
Door uw gift en het goede werk van de collectanten wordt
de stichting in staat gesteld het onder/oek naar aandoenin-
gen aan het spijsverteringsstelsel een fl inke financiële
steun in de rug te geven.

P.V. "STEEDS SNELLER" - HENGELO GLD.
Wedvlucht vanaf Pnt. St. Max, d.d. 24 juni 1995. afstand
402 km. Gelost om 07.30 uur. aankomsttijd Ie duif 14.17
uur, laatste 15.05 uur
1. A. Kamperman 2. L. te Stroel
3. G. Kempeis 4. G. Braakhekke
5. J. Meijer 6. W. Jansen
7. B. Ankersmit S. A. C. Jansen
9. G. Duitshof 10. E. Koers

Wedvlucht vanaf Ruffec. d.d. 30 juni 1995, afstand 805
km. Gelost vr. 30-6 om 14.30 uur, aankomsttijd Ie d u i f /a
1-7 om 12.41 uur, laatste 19.30 uur.
1. J. Bergevoet 2. A. Peters
3. J. Achterstraat 4. G. Duitshof
5. G. Stinissen 6. H. Hekkelman
7. V. van Melis 8. E. Koers
9. J. Meijer K). A. C.Jansen

Wedvlucht vanaf Roye, d.d. l j u l i 1995, afstand 360 km.
(ielost om 07.00 uur, aankomst t i jd Ie duif 12.33 uur,
laatste l 3.05 uur.
l . L . te Stroet 2. W. Jansen
3. A. Kamperman 4. J. Meijer
5. G. Braakhekke 6. B. Ankersmit
7. A. C.jansen 8. E. Koers
9. W. Willemsen

KEIJENBORGSE KERMIS; EEN MOOI FEEST
Zoals andere jaren is ook de Keijenborgse kermis ook dit jaar een ge/e l lig en f i j n leest geworden. De aanvang was dit jaar
al op vrijdagavond toen de kermisattracties open gingen.
De grote optocht op /oiulagmiddag trok onder prachtige weersomstandigheden door het dorp en trok veel bekijks. Het
was dan ook beslist de moeite waard. De stoet werd geopend met een welkoniswoord van Frans Hendriks, voor/itter van
de schutterij St. Jan. die trots meldde.dat de opgerichte drum-fanfare voorliet eerst t i j d e n s de optocht off icieel naar buiten
zou treden. Ook burgemeester van Beeck Calkoen sprak een aantal woorden en ging in op de gemeenschaps/in van de
Keijenborgse. Hij wenste een ieder prettige kermis. Vervolgens ging de optocht van start, die een aantal mooie wagens
had, o.a. de winnaar van de Ie prijs, de wagen Keijenborgs b lauw (foto) van de Pastoriestraat-Lindenhof. Naast de
drumfanfare en harmonie St. Jan liepen verder mee de majorettever. van Eendracht Maakt Macht uit Hengelo Gld. de
showband Taxandria uit Oisterwijk. nni / iekver . Sophia's Lust uit Ruur lo en de Kon. Harm. Concordia uit Hengelo ( i l d .
Op maandag werd het traditionele vogelschieten gehouden. Veel vrouwelijke en mannelijke schutters trachtten de vogel
te laten va l len , maai toen om 12.00 uur di t niet gebeurd was. moest het lot beslissen wie schutterskoning /ou worden. De
gelukkige werd Henk van Aken. lid van het organisatiecomité. die /i jn vrouw Annie lot koningin koos. Voorde pastorie
werd het nieuwe koningspaar onder grote belangstell ing door pastoor /andbelt gehuldigd en bracht de s c h u t t e r i j St. Jan
de vendelhulde.
Het was dit jaar de 29e optocht, dat betekent dat in 1996 het 3e lus t rum gevierd kan worden. Iets waaraan het a k t i e v e
bestuur van de s c h u t t e r i j St. Jan graag haar beste krachten wil geven. In ieder geval waren het weer pret t ige (.lagen voor
de inwoners van Keijenborg en uit de verre omgeving.

BI S.V. STEENDEREN KAMPIOEN
Op de laatste speeldag van de competitie is de B l van S.V. Steenderen kampioen geworden door met grote cijfers te win-
nen van de B-junioren van Voorst. Het gehele team kan terug /.ien op een succesvol se i/.oen dat na het behaalde
kampioenschap werd beklonken met een schitterend leest bij de sponsor van de B l - j u n i o r e n Café Hee/en.
Op onderstaande foto de kampioensploeg met 3e en 4e van l i n k s de sponsor Gerrit en Ingr id Hee/en.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 16 JULI 1995

10.00 uur ds. l:. Noltu>
Kemigiuskerk

Kindemevendienst

Alarmnummer brandweer, amhulanee, politie
Telefoon 06 1 1

Hulpdienst
mevr. Rijpkema. t e l . 2439 on mevr. l .uhbers.tel. 2766. In Ke i j en -

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

Goede Herder Kupel
10.15 uur ds. A. B. Elbert Doopdicnst

R.K, Kerk Hengelo Gld
/atenlag 15 j u l i 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 16 j u l i 10.00 uur Woord- en ( omiminicdienst

m.m.v. liet gemengd koor
Dinsdag 18 ju l i 19.00 uur Eucharistieviering

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: /aterdagsom 19.00 UUT Weekend viering;
/ondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur
Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.
Hui /e Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis:
dage l i jks Ro/.enlioedje om l S.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot
maandagochtend OS.00 uu r en is uitsluitend bedoeld voor spoed-
gevallen.
Op /.atenlag- en /.ondagochtend wordt om 11.00 uur een vrij
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.

14-17 JULI
Dr. Eyck. tel . 1277

\\ond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17 . (K) uur 's avonds tot de volgende
morgen OS.00 uur en is u i t s lu i tend bedoeld voor spoedgevallen.
Maandag: dr. Ei jkelkamp. Koldeweiweg 2, Keijenhorg. t e l .
2262.
Dinsdag: dr. Koning. Kastai i jelaan 1. Hengelo Gld. tel. 1266.
Woensdag: dr. Klein Horsman, te l . 4550.
Donderdag: dr. Eyck, Kastai i jelaan 7. Hengelo ( i ld . te l . 1277.

Apotheek Hengelo Gld, Spuistraat 28, tel. 05753-1010
Openings t i jden: maandag t.e.m. vr i jdag S.00-12.30 u u r e n 13.30-
1S.OO uur. /a.. ZO., feestdagen l 1.00-1 2.00 uur.
Spoed- en spe'cialistenrecepten kunt u in het weekend, bui ten de
openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo (ïld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420
A. R. J. van higeii. H. J. Ormel. 11. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/ni vr i jdag 13.30-14.(K)
uur, maandag en donderdag l 9.00-19.30 uuren 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. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar, tel. 05753-1230.

Netwerk Thuis/.org Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t hellen tussen 09.00 en 12.00
uur), /i . J. A. \ an den Heuvel - regio Midden-IJssel tel. 05750-
16463.

/orgGroep Oost-Gelderland
Kraam/org. kruiswerk en gezinsverzorging. 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 06-SS06 (20 c t /min)
U i t l e e n v a n verpleegar t ikelen en hulpmiddelen:
ThuiszorgwinkelDoetinchem.Rozengaardseweg 19, Doetincnem
Thuis/.orgwinkel /utplien. Laarstraat 15. /utphen
Telefoon 06-8806 (20 ct/min)
- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Hengelo ( ( i l d ) :

/utpheuseweg Ie. Vorden. tel. 05752-2129
spreekuur maandag t/m vr i jdag OS. 30-09. 30 uur

- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Steenderen:
J. F. Ollmansstraat 7. Steenderen, tel. 05755-1659
spreekuur maandag t/m vri jdag OS. 30-09. 30 uur
Maatschappel i jk Werk /elhem:
Stationsplein 12. /.elhem, te l . OS342-2151
spreekuur maandag t/m vr i jdag OS. 30-09. 30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging
in de ge/ondheids/org. Voor vragen, hu lp of bemiddeling bij
problemen, hel (dage l i j k s van 19.0()-2().()() uur) tel. 0X330-
21025, 08340-4 1 275 of (maandag t.e.m. v r i j d a g ) 08343-1214.
Vrijwillige Thuis/org. tel. OS340-35000. dagel i jks van 9.00-
10.00 uur en van l H. 30- 1 9.30 uur.

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

Pedicure
Y. Abbink. Toldi jk. tel . 05755- 1 3S6
L. Evers-Janscn. tel. 2515
H. Offenberg, tel. 3435

Diëtiste
H. /weeiïnk-Stege. Bakermarkseclijk 15, 7223 KJ Baak. tel.
05754-1X09. Voorafspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst : 033-7250X3

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 0X346-65000. dageli jks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo (ild.
dinsdag 1 5.00- 1 7.00 uur en l S. 30-20.30 uur
woensdag I O . ( X ) - 1 2.00 uur en 15.00-17.00 uur
vr i jdag 1 5.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo (ild.
maandag t/m /aterdag 10.00- 16.00 uur.


