
64e jaargang no. 39 dinsdag 26 september 1995 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTKRS

RcKclinkstra.it 16

Postbus 63, 7255 IA\ Hengelo (;id

Telefoon 05753-1455, b.̂ . 2771

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Kei.jenhorg,

Velswijk (/elhem), Steenderen,

Haak, Hronkhorst, Olburgen, Rha,

Koldijk, Wich mond-V ierakker

en omstreken

Mager Hachee-

vlees + kruiden

500 gram

Malse

Bieflappen

7.95

Bij aankoop van

een eigengemaakte

Rookworst

500 gram Zuurkool

GRATIS
Balkenbrij of

Bakbloedworst

500 gram 9.95 500 gram 3.95
Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.90

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram 4.^70

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram v5.b?O

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4.95

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:

Hollandse Handappels

nu goedkoop!!

Elstar of Alkmene

4 kilo 4.98

per kist a 12 kilo

slechts 1 3.50

grote Hollandse
Bloemkool

50slechts l «^/ W

Rauwkost reklame:

KERRY SALADE

100 gram 1.25

HONOLULU SALADE

100 gram 1.25

vrijdag PIZZADAG
2 voor 12.50 per stuk 6.95

Tot ziens

per stuk

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

De bécé-kollektie
Harmonie
in sfeer
en kleur
De hécé kollektie biedt

u de grootste keu/e in

raamdecoraties.

Prachtige materialen,
sfeervol le kleuren en

dessins nodigen uit tot

een kreatief spel met

licht, kleur en sfeer. De

unieke kollektie van rolgordi jnen, vertikale

en horizontale jaloezieën, plissé- en vouw-

gordi jnen biedt volop kombinatiemogelijk-

heden. Bécé garandeert u topkwaliteit en

pasklare levering

binnen één Week. M béCé raamdecoratie

DISBERGEN
babymode
woninginrichting zonwering

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

Haal de zomer
in huis met

de Winterschilder!
De Winterschilder brengt ook in de donkers te

maanden een /.omerse atmosfeer in uw huis .

En dat met een premie van ƒ75,- per man per dag .

Doen dus. Nu bellen. Dan is uw kleur ige , /omer-

se huis deze winter al k laar !

DE WINTERSCHILQER.
ZELFS DE PREMIE IS PRACHTIG:

f75,- PER MAN PER DAG.
ccrd op een m > «t. Jus / 10. p

Dr/r pn-inu' i;i-lcll voor p.irtK ulu-n-u hi| .vu opilr.uht v.in mmini

Uw winterschilder:

Regelink's
Schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld.
Tel. 0575-461655

COTELETTO'S

per stuk i.

BOERENLEVERWORST

1 00 o ram 1.

PLOKWORST

1 00 j. r a m 1.65

SLAGERIJ

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

odeshow
Woensdag 27 september

krijgt u het najaar en de winter gepresenteerd.

Tijdens een modeshow krijgt u een flitsende, van top-tot-teen
presentatie van de mode voor het komend seizoen.

U wordt door onderstaande zaken uitgenodigd in zaal
Langeler te Hengelo Gld.

Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis.

Scd/iöcfe/t JWode
Ruurloseweg 1 - Hengelo (Gld.;

Tel. 05753-1232

(gpuchon
^̂ ^̂ ^̂  l /-k i i /-+ r-J mr\ r\ **4 f^Jeugdmode

Raadhuisstraat 23 - Hengelo (Gld.;

Tel. 05753-3279

ROOZECAARDE

Spalstraat 13 - Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1996

Dames- en Herenkapsalon

Gerard lurvink

Ruurloseweg 16 - Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1264

TACX Schoenmode
Raadhuisstraat 27 - Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-2547

Kerkstraat 5 - Hengelo (Gld.;

Tel. 05753-4165

JUWELIER - OPTICIEN
Spalstraat 15 - Hengelo (Gld.

Tel. 05753-1374

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

H

GERARD BRANDENBARG

„Z E L H E

Blekweg 11 - tel. 08342-2267

7021 JW Zelhem

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas en water

Lid VNI

ir SNELLE HULP BIJ STORINGEN +

Wichmondseweg 45
Hengelo Gld. tel. 05753-5556



F R A N K WKNTIN<; & DIANA VAN DKN BOS

gaan t rouwen op v r i j d a g 2
l
> september 1995 om

9.45 uur in het gemeentehuis te Hengelo ( i l d .

De k e r k e l i j k e m/.euening /al p l a a t s v i n c l e n om
10.30 uur in de parochiekerk van Si. Jan de Doper

te Keijenhorg.

Receptie van 15.00 tot 16.00 uur.

Dagadres:
/aal W i n k e l n i a n . St. Janstraat 3 te Keijenhorg.

Ons toekomstig adres:
B e i j e r i n k d i j k 2
725.5 H> Hengelo ( i l d .

Dank aan a l len , tl ie hebben bijgedragen aan

het welslagen van de man i f e s t a t i e "Ontmoe-

ting tussen twee werelden", naar aanleiding

van de Wereldvrouwenconferentie

de ("hr. Plattelandsvrouwen Bond

Vrijdag 29 september zijn
wij om 17.00 uur gesloten.

Regelink's Schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld.

1904 School-en Volksfeest 1995

vrijdag 29 september:
13.30 uur:
SPELENCIRCUIT voor de basisschooljeugd

19.15 uur: BLIJSPEL

„'t is maar tijdelijk"
doortoneelgroep VARSSELS VOLKSTONEEL

Na afloop DANSEN

m.m.v. DUO DERIK

zaterdag 30 september:
12.45 uur: inschrijving voor de vogels

13.30 uur: Opening Volksspelen

20.00 uur DANSFEEST
met muziek van SOUND SELECTION

dikbevleesde Ribben
500 gram 4. O 5

Rundertartaar
lOO^ram liOÖ

Leverworst
«rof of fijn 100 «ram l • l O

14 dagen geldig

P. S. complete
barbecue-service

Erkend Ambachtelijk Euroslager

Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo (ïld - Tel. 1258

Uitknippen en bewaren

Kon. Harm. Concordia
Milieu Milieu

Oud ijzer
lood, koper, zink, goud, zilver

Bel. 1942 of 3050
Breng het spul of laat het ophalen.

Het hele jaar door!
Grote najaarsaktie 25 nov. 1995

Goed voor het milieu en
Goed voor de Kon. Harm. Concordia.

Met hartelijke dank voor deze advertentie aan de sponsor

S. DIJKMAN en Mr. H. WIJNSCHENK DOM

Accountancy

Belastingzaken

Zaadmarkt 105a

7201 DD Zutphen

Telefoon 05750-12818/14710
Telefax 05750-10804

J. W. M. Jansen

Herman van Velzenplein 12

7255 BZ Hengelo Gld.

Telefoon 05753-1357

Het 19e
Gerrits-Lammers Groep/DYO
STRATENVOLLEYBALTOERNOOI

De inschrijfformulieren zijn af te halen in sporthal
"De Kamp" vanaf 26 september en moeten

vóór 16 oktober ingeleverd zijn.

winters
heeft de

kleinste van
de wereld
BEDENK Z'N NAA

, ,EN WIN
EEN VAN DE

100 CD-i SPELERS

Installatiebedrijf Winters
* Spalstraat 8 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-1280 ,

Leuk voor de kinderen.
Jan,Jans dtrojmmeltje.

Gratis en voor niets bij Bakkerij Kreunen
bij aanschaf van dat heerlijke Waldkornbrood of

Waldkornbroodies!

uw
l uw
^ NAZOMERTOCHT

op woensdag 4 oktober a.s. naar het
Ned. Pluimveemuseum in Barneveld.

Onderweg hopen we te genieten van de prach-

tige herfsttinten.

In Hoenderlo pauzeren we om een diner te

gebruiken.

Vertrek om 10.00 uur vanaf "Ons Huis".

Een ieder vanaf 60 jaar is welkom.

Kosten ƒ 45,-- per persoon.

Opgave en betaling vrijdag 29 september a.s.

bij mevr. van Dijke, Kastanjelaan 4 tussen 9.00

en 12.00 uur.

OPBRENGST ( 'OLLKCTF.
k A N K K R B K S T R I . I D I N C ;
De j a a r l i j k s e eollecte van de Neder landse K a n k e i bestri j-
ding. Kon ing in W i l h e l m i n a Fonds ( K W F ) heeft in Hen-
gelo ( i l d ƒ 154X4.85 opgebracht. Het geld wordt besleed
aan projecten op het ter re in van wetenschappelijk kanke r
onder/oek. pa l iëntcnbegele id ing en voor l icht ing . De orga-
nisatoren van de collecte bedanken iedereen heel harteli jk
voor / i j n of haar bi jdrage. Speciale dank gaat uit naar de
co l l ec tan ten voor hun geheel belangelo/e in/et voor dit

goede doel.
Wie meer wil weten over prevent ie , vroege on tdekk ing ,
behandeling of begeleiding bi j kanker , kan grat is bellen
niet de Hulp- en informatiel i jn van de Nederlandse Kan-
ke rbes t r i j d ing : 06-0226622 (gehele dag bereikbaar). Voor
een persoonlijk gesprek niet een van de voorl ichters kan
men terecht t i jdens kantooruren van 10.00-12.30 u u r e n

van 13.30 tot 16.00 uur .

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

KLOMPEN!
dan moet U bij Sueters zijn.

Goede kwali te i t !

Fabrieksprijzen!

ook zaterdags open

nu ook alle soorten

klompschoenen
werkschoenen en

laarzen

Klompenmuseum
Uilenesterstraat l ( )a ,

Keijenborg.

Tel. 05753-3030

Te koop keukenblok met
afV.uigkap en fornuis.
Tel. 05753-2625.

TECELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 05753 - 4064

MOLENLOPER
lekker van 's morgens vroeg tot

's avonds laat!

Bij ontbijt of lunch, na school, als tussendoortje
of bij de koffie... Een sneetje Molenloper is altijd

een traktatie! Ambachtelijk gemalen
volkorenmeel van de molen, sesamzaad, een

verrassende vulling... Lekker en gezond, de héle
dag door!

Echt... je proeft 't!

echte bakker

Muldershof 8 - Steenderen
Tel. 05755-1337

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1200

Zelf kleding maken?
In k le ine groepjes, v.a. okto
her. I n l . : T. Veenhof. Hoog
Keppel. tel. 0834H-2WX.

Zondag 1 okt.

GROTE BINGO
met vele geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

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

Te koop /\\. vrije 2,5 j. k-\.
st. ram, 2,5 j. si. hleu du
m a i i i ram en tevens si. ram
en ooi-lammeren.
Mts. I.omaii, Hoogstraat 30,
lo ld i jk , tel. 05755-1609.

Te koop Kawasaki (i.P.X.
600 R Ni n ja, /u/r/gr. 19X9.
vraagprijs ƒ 7250.—.
Tel. 05753-3734.

/.elf' kk'dinu maken?

In k le ine groepjes, v.a. okto-
ber. In l . : T. Veenhof. Hoog
Keppel. tel . OX34X-2098.

Te koop gevraagd
tweeling wandel wagen.
Tel. 05753-3454.

VLAAI
van de
WEEK

ABRIKOZEN-
* VLAAI *

9.95
Bakkerij Kreunen

tel. 05753-1474
Hengelo (ild.

De /aak voor de lekkerste
VLAAIEN in Hengelo.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

2 grote Begonia's
8,95voor

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Voor AUTORIJ LES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

GLAS-VERF-BEHANG

Snitsels 100 gram 1.50
Zeeuws spek 100 gram 1.40
Grillworst 100 gram 1.40

Weer voorradig
eigengemaakte Rookworst.

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320



Het wordt pas écht leuk

met 'n

huwelijkskaart.

Kom kijken bij

DRUKKERIJ WOLTERS

EPILEPSIE:
Soms is hij even weg.

Epilepsie is een korte storing in de werking

van de hersenen. Alsof de radio even uitvalt.

Iemand kijkt plotseling afwezig, frummelt aan

kleding, raakt soms onverwacht bewusteloos.

Honderdduizend mensen hebben het. Daar

zitten veel kinderen bij: onze toekomst!

Postbus 9587, 3506 GN Utrecht
Tel.06-821 2411.

HELP DE 40.000 KINDEREN MET
EPILEPSIE. GIRO 222111.

Nationaal Epilepsie Fonds-
De Machtvan het Kleine.
Al 1_00 jaar actief.

nationale kollekte
voor mensen met
een verstandelijke
handicap

...hun leven,
onze zorg...

Giro 11 22 22 2
Bank 70.70.70.333
t.n.v. Stichting NKGG

te Utrecht

nkeg

DIABETES FONDS NEDERLAND

Mensen met een
verstandelijke handicap:

...hun leven, onze zorg.
Nederland telt ruim 100.000
mensen met een verstande-
lijke handicap.
Een handicap, die hen
afhankelijk maakt van de
zorg van anderen.
Met goede hulp en speciale
begeleiding hebben zij
meer kans op een prettiger
en meer zelfstandig leven.
Een organisatie, die zich
sterk maakt projekten en
aktiviteiten voor hen te
ondersteunen, is de NKGG,
nationale kollekte voor
mensen met een verstande-
lijke handicap. Elk jaar
organiseert de NKGG
daarom een grote landelij-
ke kollekte: dit jaar van 9
t/m 14 oktober.

De inzichten over mensen met een
vers tandel i jke handicap zijn de
afgelopen jaren nogal veranderd:
de laats te jaren raakt men er meer
en meer van overtuigd, dat zij hij
voorkeur in een h u i s e l i j k e omge-
ving moeten kunnen opgroeien en

wonen.

Thuishulp
Het thema van de NKGG-kollekte
van dit jaar is "thuishulp en logeer-
prqjekten". Een kind met een ver-
standelijke handicap is over het
algemeen -net als ieder ander kind-
de eerste jaren gewoon thu i s .
Juist in die beginperiode is er bij de
ouders veel behoefte aan informa-
tie, advies en praktische ondersteu-
ning. Bijvoorbeeld, met praktische
thuishulp, weekendopvang en gast-
ouderprojekten. Allemaal a k t i v i t e i -
ten die de intensieve zorg van de
ouders enigs/ins verlichten.
De NKGG, nationale kollekte voor
mensen met een verstandelijke han-
dicap probeert hier bij te springen.
Met financiële ondersteuning van

projekten en aktivi tei ten waardoor
ouders in staat worden gesteld zelf

voor hun kind met een verstandelij-
ke handicap te blijven zorgen.
De NKGG-kollekte in de week van
9 tot en met 14 oktober is daarom
onmisbaar en slaagt alleen met uw
steun! De ondersteuning van thuis-
hulp en logeerprojekten is slechts
een facet van het werk van de
NKGG. Andere projekten die de
NKGG ondersteunt zi jn onder
meer:

Vroeghulp
(Early Intervention)
Ouders van een kind met een ver-
s tande l i jke handicap hebben
behoefte aan vroegtijdige opvoe-
dingshulp.
Hen wordt geleerd heel gericht naar
de ontwikkeling van hun kind te
k i j k e n .
Met een ontwikkel ingsst imulerings-
programma kunnen ouders gericht
werken aan de ontwikkeling van
hun kind.

Sport, spel en ontspanning
Deze vormen van "bezig / i j n "
nemen een belangrijke plaats in bij
de zorg voor mensen met een ver-
s tandel i jke handicap. Goede bege-
leiding door ervaren krachten is
daarbij belangrijk om de gehandi-
capte te leren plezier te beleven aan
sport en spel en zo mogelijk te sti-
muleren. Onder ontspanning val len
ook paardrijden, mu/ iek , handen-
arbeid, clubs e.d. Maar ook hier is
geld mee gemoeid: zaalhuur, mate-
rialen en gereedschap. Ook aan de
deelnemende verstandelijk gehandi-
capte wordt een bijdrage gevraagd.
Verder ondersteunt de NKGG
nood(dag)opvang, extra begeleiding
en hulpmiddelen, voorlichting aan
ouders, adviezen bij sociale en
opvoedkundige problemen en spe-
ciale trainingen.
Ook voor de NKGG-kollekte van
dit jaar -van 9 t/m 14 oktober-
hoopt men op een grote opbrengst.
Er gaan maar liefst zo'n 60.000 kol-
lektanten op pad...

U kun t ook een bijdrage overmaken
naar de NKGG: giro l l 22 22 2 of
bank 70.70.70.333. t.n.v. Stichting
NKGG te Utrecht .

Let op:
Elk jaar opnieuw proberen organi-
saties met "minder doorzichtige
doelstellingen" een graantje mee te
pikken van het sukses van de
NKGG-kollekte met de verkoop
van a r t ike len zoals pennen, kaarten
e.d.
De NKGG-kollektanten verkopen
echter niets en zijn duidelijk te her-
kennen aan het NKGG-vignet op de
kollektebus of intekenlijst .

Via Socutera wordt op zondag K
oktober op Nederland 2 een korte
voorlichtingsfilm vertoond.

Altijd dorst,
vaak plassen,

voortdurend moe?
i

Ga dan e
naar uw
huisarts

Laat u controleren op
diabetes mellitus.

Een tijdige behandeling
vermindert uw klachten
en kan het risico op het

krijgen van ernstige
complicaties aanzienlijk

verminderen.

REGENTESSELAAN 39,3818 HH AMERSFOORT

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE

Voor DE RECLAME
dienen de advertentie^

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



U kunt bij ons tegen aantrekkelijke prijzen terecht met al Uw

familie-,

handels-,

verenigings-,

reklame en

vierkleurendrukwerk
Vraag vrijblijvend een prijsopgaaf.

Wèfew&eebcl
drukwerk

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

L I T I E
• Noord- «n Oo$t-G*ldtrland

POLIÏ 'IK-IM ORMA TIK Al DKLIMi HKMil LO (JIJ)
10e jaargang nr. 31 - periode van 5 t/m IX sept. 1995

vernielingen

- Door discobus-passagiers werd weer het een en ander

vernield. Te welen een aanplakbord. struiken en geurineerd

tegen een woning. Onsmakelijk toch.
:: verkeersongevallen

- Op de Ruurloseweg werd ter hoogte van de Kieftcndorp

een ree aangereden. Het dier over leed lerplaatste.

Bij hel verlaten v a n een ui t r i t aan de Varsselseweg

ontstond een botsing niet een auto rijdend ove r de

Varsselseweg. Materiele schade w a s het gevolg.

\ erkeerstoe/ichl :::::::;::

- Op de Kruisbergseweg thv Kroe/erijweg weiden meer-

dere automobilisten bekeurd. Ken t iental automobilisten

werd bekeurd ler/ake het inhalen op voorsorleervakken

(ƒ 100.00).

Op tic Vordensevveg (buiten de bebouwde kom) werden

240 automobilisten gecontroleerd op hun snelheid. 20

overtredingen werden gcconslalecrd. De hoogst gemeten

snelheid w a s l l l km/u.

Ken inwoner van Vorden bekeurd ler/ake het rijden onder

invloed van alcoholhoudende drank. De automobilist had

een alcoholgehalte v a n ongeveer l promille ( t w e e maal hel

toegestane). Daar de/e man al eerder met alcohol was

betrapt, werd hij direct gedagvaard om voorde rechtbank

te verschijnen.

l -Ie n inwoner van Hengelo eveneens bekeurd ler/ake hel

rijden onder invloed van alcoholhoudende drank. Hel alco-

holgehalte was ongeveer geli jk aan de man uil Vorden.

echterde Hengeloerhad nog geen ervaring. Daarom kon hij

hel nog met een geldboete van ƒ 600.00 afdoen.

- Meerdere bromfietsers kregen een bekeuring ter/ake het

rilden met opgevoerde bromfiets, danwei dat de bromfiets

te vee l lawaai maakte.

";: overigen

In het dorp Hengelo werd door onbekenden gevenl mei

briefkaarten. De/e knapen hadden geen vergunning, /.e

werden door ons niet aangetroffen. ()nbekend is dan ook of

de opbrengst inderdaad voor het goede doel gebruikt gaat

worden. Als u l w ijfell over de Oprechtheid laai de verkoper

/ich dan legitimeren en vraag /e om de vergunning. De/e

/uilen /e dan moeten kunnen tonen.

- Ken inwoonster werd telefonisch lastig gevallen. De

dader, een man uil /ut plien, werd achterhaald. H ij schaamde

zich.
: discobus

Velen /uilen wel uit de krant hebben vernomen dal de

mogelijkheid door politie en gemeente wordt bekeken of

hel vervoer met de discobus gestopt /al gaan worden. De

overlast we l ke bij de in- en uitstapplaatscn plaatsv ind /al

moeten ophouden, de maat is vol. Vaak heeft de politie de

betrokken jeugd daarover aangesproken. Maar de/e jeugd

is hardleers. Hel gaat vaak om een klein groepje dat vee la l

blijft hangen op de plek van uitstappen. De meerderheid

gedraagd /ich redelijk net jes . Helaas /uilen de/e eronder

gaan lijden als de overlast niel gestopt gaal worden. Tot op

heden hebben de discohus passagiers de problemen op tafel

gelegd bij voornamelijk de omwonenden, de politie en

gemeente. Dal is dan nu niet meer het geval. De overlast en

vernielingen die hebben plaatsgevonden is door velen

ge/ien. Maar medewerking aan een onder/oek dat kan

leiden tot de aanhouding van de (.laders werd nooit ver

leend. "Laat de politie het maar uil/oeken" w a s dan vaak

hel antwoord. Door ons wordt nu het probleem neergelegd
bij de passagiers /elf. Hou je eigen s t raa t je schoon. Laten

we ge/amenlijk er voor/orgen dal de overlast stopt. Heb je

iets ge/ien vertel het ons dan. Stopt de overlast dan kan de

bus nog jaren rijden, /o niet dan is het einde in /.ichl en /al

men /elf weer voor vervoer dienen Ie /orgen.

V ARSSKLS 91e FKKST
De gemeenschap in Varssel en omgeving viert dit jaar v ooi-

de eenennegentigste keer haar school- en volksfeest. Dat

gebeurt in en rond de feesttent bij de Varsselse Molen

vrijdag 2() en /aterdag 30 september a.s.

Vrijdagmiddag start hel feest met de kinderspelen voorde

basisschoolleerlingen, middels een spclencircuit en draai-

molen.

Vrijdagavond treedt het Varssels Volkstoneel voor het

vierde achtereenvolgende jaar op met een blijspel in drie

bedrijven: ,.'t is maar l i jdeli jk".

Voorde ge/ellige afsluiting van de/e eerste dag in en door

eigen beheer /orgt het duo "Derik".

/atcrdagmiddag worden traditiegetrouw de volksspclcn

gehouden. De burgemeester /al het openingswoord uil-

spreken rond half twee . Na het lossen van het koningsschol

en de erescholen beginnen de diverse volksspclen /oals

vogelsehieten, vogelgooien. ringrijden, kegelen, en/.

Als een "rode draad" ligl door dit middagprogramma de

uitdaging wie /ich een jaar lang de s l imste-sterkste jonge-

ling mag noemen.

In de avonduren wordt het nieuwe koningspaar gehuldigd

tijdens een groot dansfeest op mu/iek van de groep "Sound

Selection".

Kampstraat 13

7255 XC Hengelo

Tel. 05753-3818

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

JUWELIER OPTICIEN
Spalstraat 15 Hengelo Gld Tel. 05753 1374

(;i:si. \ \< ;m; \i A M I i:si A m I N "ONS m is"
De ontmoeting tussen t w e e werelden mei als ihema Open

Liï. Noord-/uid handelend over duur/ame ontwikkel ing

op l KM platteland, mag geslaagd genoemd u orden. l)e/e

dag georganiseerd door de ('hr. Plattelandsvrouw en Hond

ald. Hengelo (ild \oncl plaats op zaterdag ld september in

Ons Huis ie Hengelo C ild. De wcrc ldv rouwcnconlercntie

gehouden in ('liina w as mede aanleiding lol liet organiseren

van de/e dag. De landelijke ('.P.B. heelt aanbevelingen

meegegeven aan de Nederlandse regeringsdelegatie die in

China ons land vertegenwoordigde.
In de openingstoespraak ging burgemeester van Beeek

(.'alkoen hier uitgebreid op in. De belangen van de vrouw

w e r e l d w i j d mei name in de landbouw, /uilen on/e aan-

daeht moeten houden aldus de burgemeester. Tevens merkte
hij op dat het thema "mcnsw aanlig met elkaar omgaan" als

een rode draad door de/e dag loopt.

De landeli jke C.l'.B. /al tot hel jaar 2000 verder werken

aan de positie verbetering van vrouwen. De vele be/oekers

kwamen in aanraking met een groot aanbod, /oals een

eerl i jke pri js voor een eerlijk produkt. eerli jke verdeling

v a n voedselvoorziening, milieu en integratie van vluchle-

lingen. Veel belangstelling was er voor de workshops het

groeiproces en de handel in eaeaobonen. Ad i re lextiel-

voorliehling en modeshow v a n slolïen en kleding uil /ui-

deli jke landen. Spontaan werd er meegedaan met t rommel-

mu/iek o!'een originele Afrikaanse dans aanleren. Kr w a s

volop informatie te verkr i jgen bij de stands van Wereld-

w inkel. Amncs tv . Vluchtelingenwerk, l 'nieel'. biologisch-

dynamischc bedri j fsvoering en de l i teratmn Iccskring

"Rondom hel boek".

Ken groot sueees w a s hel speelgoedprojeet voorde leerlin-

gen van de basisseholen uil Hengelo, die van afval prach-

tige werkstukken hadden gemaakt. De jury kende pi i j /en

toe aan:

C.B.S. Bekveld: Sander Vriehnk

C.B.S. \ arssel: Koen Burkink

R.K.S. de Keer: Bernadel (ieurlsen en Wcndv Hansen

Ds. J.K. Piersonschool: Mare Dekkeren (ierl Jan Lubbcrs

O.K.S. Ro/engaardsweule: Jaap llulshof en Pieter Klaas

se n

De orginaliteitspri js was v ooi Annemiek /.vveers van de

l)s. J.K. Piersonsehool.

De heer O. l.tiske van de Sliehting Iniernalionale Soliilari

leil roemde bij de afsluiting v an de/e dag hel ini t iat ief v .m

de C.P.M. "Denk wereld u i jd en handel lei plaatse. Van Ons

Huis is een vvereldhuis gemaakt" aldus de heer l.uske. De

reaklies op de door de be/oekers geschreven muurkranl

bevv i js i dal de organisatie met tevredenheid terug kan /ien

op de/e manifestat ie.

"MOLENLOPER"
Kchie Bakkers Ovenwonder 1995

Verwenbroodje «ordt in '\\eek \an het H rood' geïn-
troduceerd
De 35O Kchie Bakkers die N ede r l ai ui ie 11. allen verenigd in

Sliehting Kelite Bakkersgikle. /ouden geen eehle Kchtc

Bakkers / i jn als niet mei een /ckcre regelmaat een nieuwe

(brood ( lekkerni j uit de over kon worden geloven!. In de

'Week van hel Brood', die dil jaar van M) september lol en

met 7 oktober wordt gehouden, slaat de n ieuwste erealie

van hel (ïikle. de 'Molenlopei' eeniraal.

De Molenloper is hel winnende resultaat v a n de Oven-

wonder-competitie'die hel Kehle Bakkersgikle ieder jaar

onder haar leden houdt in hel kader van de innovat ie, ledere

Kehte Bakker kan aan de/e wedst r i jd deelnemen door /ijn

meest verrassende en origineelste bakereatie in de /enden.

Ken jury. bestaande uit mensen uil de bakkerswerekl en

'gewone' eonsumenlen. bepalen daarna welke brood-

lekkernij hel predikaat 'Ovenwonder" mag dragen. Het

Ovenwonder l Wx de Molenloper. is naar reeeptuur van

Kehle Bakker (iommans uit hel Limburgse Sevenum.

De Molenloper. in de wandelgangen al het 'vcrwenhroodjc'

genoemd, is een broodje "puin natuur' mei. hoe kan het ook

anders, een duidelijke link naar het pure en ge/onde

molenaarsmeel. Volkorenmeel vormt het hoofdbestand-

deel van de molenloper met als tongsirelende vull ing de

ingrediënten krenten, ro/i jncn. amandelspi js en kaneel. De

Molenloper roepl assoeiat ie op mei een landelijke omge-

vingen lijkt /o te /ijn weggeplukt uiteen lijd "toen het leven

nog gewoon goed w a s ' .

De Molenloper is genoemd naareen van de Ivyee molenste-

nen v an een Koremnolen die nodig / i jn om graan te kunnen

vermalen tot ambachtelijk molenaarsmeel. Tijdens het

malen draait de bovenste steen, de molenloper. over een

vastliggende steen, de ligger. Het maalproeédé van loperen

ligger is /o uitgekiend dal v ham i nes en aromalisehe sloffen

van hel meel optimaal worden behouden. Hel speeifieke

molenmeel wordt gebruikt voor ve le soorten molenbrood

en is ook karakteristiek voorde Molenloper.

l )e Molenloper is een geschikte t raktalie voor elk moment

van de dag en ' lekker v a n 's morgens vroeg tot 's avonds

laai'. De broodlekkernij va l l door /ijn evenwiehtige sa

mensielling niel /w aar op de maag. maar is loeh een eehte

honger-en Ireksliller: lekker bij hel ontbijt, maar ook bij de

luneli. de koffie of /omaar tussendoor. Ook bij kinderen

val t het ge/onde brood bij/onder in de smaak.

In de week van het Brood slaat de Molenloper bi j alle Kehte

Bakkers eeniraal en is het de gelegenheid om met eigen

smaakpapillen te proeven waarom de Molenloper van de

voltal l ige jury de onderscheiding 'Ovenwonder '95' heeft

gekregen.

De Molenlopei' is o.a. verkr i jgbaar bij Kehle Bakker

Hekkelman in Hengelo (ild en Kelite Bakker Sluijter te

S teenderen.

D A M N I K T VVS \veek.V7
In de 4e ronde van de onderlinge competitie werden enkele

verrassende uilslagen genoteerd. H. Vos, de kampioen v an

vorig jaar g ing onderuit doordat hij te gefixeerd op de w inst

/at te spelen. A. l loehink strafte dit af mei een slim /et je en

haalde de w ins t binnen. Ook H. Luimes verloor door ie

makkel i jk spel en B. Harkink haalde er een fraaie slag/et

uil. .Andere "toppers" als .1. l lei jink en .1. Vos kwamen ook

niel lot winst maar behaalden remise legen resp. (i. Kreu-

nen en .1. Luiten.

Resterende uitslagen:

H. y.onnenberg-J. Heuvelink l - l

L. Koklenhof-D. Walgcmoet 0-2

K. Hoe-hink -J. Sehahbink 2-0

M. Derksen-A. Blom l - l

L. Bcrendscn-B. (ïoorman 0-2

K. Brummelman-A. (ir. Kormelink 2-0

.1. Wentink-H. v. Haaren l-l

A. Versteege (i. Botlerman 0-2

H. ( i rocnevcld H. llulshof 0-2

V. Sehotanus W. Kngbcrs l - l

Standen:
d roep A: I. A. Hoe-hink 3-6; .2. J. Vos 4-5: 3. M. Luimes

3-4. H. Vos 3-4.

(iroep B: I. B. Harkink 4-4: 2. K. Hoe-hink 3-3; 3. M.

Derkscn 2-2.

(irocp C: l. I). Walgemoet 4-H: 2. H. Hulshof 3-6. (i.

Botlerman 3-6.

(iroep D: l. B. (ioorman 3-4: 2. A. (ir. Kormelink 4-3: 3.

L. Brummelman l -2.

BKL ALS D I A K K T K S l OOK AAN HKT HAR l ( J A A T
Om de eo Heel e lei best rijt! ing van diabetes (ook we l suiker-

/ iekte genoemd) in l lengelo en Kcijenborg Ie doen slagen,

doel hel l )iabeles Konds Nederland ( DI;N ) een beroep op u

om in de week van 12 tot en met IX november te helpen

collecteren. Met de opbrengst van de collecte wordt weten-

schappelijk onder/oek rondom diabetes betaald.

Ondcr/ock is nog steeds nood/akcli jk. Ken op de 36

Nederlanders heelt diabetes. In elke straat in Nederland

woont dus iemand mei diabetes; een aandoening waar wel

medicijnen voor /i jn. maar nog geen gene/ing. Weten-

schappelijk onder/oek moet daarin verandering brengen.

Dit jaar staan diabetes en hart- en vaat / iekten centraal

tijdens de collecte. Dit is een van de mogelijk bijkomende

complicaties van diabetes. Vandaar hel motto: diabetes, het

gaat je aan je hart.

Voor aanmelding als collectant of nadere informatie kan

men bellen met L. Lubbers /emmelink. tel. 05753-2771.

b.ü.i!. 1455.

UITZENDING M:RK I:N R A D I O
Dinsdagavond 26 september is er v i a de lokale omroep v an

/.elhem e.o.. Radio Ideaal, weereen uit/ending te beluis-

teren van de interkerkel i jke commissie Kerk en Radio van

/.elhem en Hengelo.

Van 19.00 tol 21.00 uur kan men luisteren naar "De

Mu/ikale Ontmoeting" een programma met veel mu/iek

en informatie.

Hei programma-onderdeel "Kn nu mijn ver/oek" komi dit

keer vanui t hel bejaardencentrum de Bleijke te Hengelo.

In hel maandelijks gesprek kan men klisteren naar dhr. H.

Al t ing uil /.elhem. die een cursus Hebreeuws gaal geven

aan belangstellenden. Dit is een cursus uit hel totale pakket

cursussen van "Vorming en toerusting" namens de Raad

van Kerken te /elhem.

Dit alles is te horen v i a de frequenties van Radio Ideaal FM

105.1 of op de kabel ( v a n u i t Doelinchem) FM S7.5 m.

Kerk- en andere diensten
/ONI)A(; l OKTOBKR 1995

Remigiuskerk
lO.OOuurds. A. B. Elbert m.m. v . "I hè l ie v e" Kindernevendienst

"Ons Huis"
l O . ( K l uur Jcugdkerk voor 12 t/m 15-jarigcn

(ïoede Herder Kapel
10.15 uur ils. K. N o l t u s

R.K. Kerk Hengelo Ud
/alerdag 30 september l1).00 uur Kuchai is t icv iering

/.omlag l okloher 10.00 uiu 'Woord- en ('omnuiniedieiisl

m.m.v. gemengd koor

Dinsdag 3 oktober l1).(K) uur Hucharisiicv iering op 'de Blei jke"

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: /aterdags om 19.00 uur Wcckendv iering:

/oiulags om 10.30 uur Hoogmis; woeiisdagsavonds l1).30 uur

Ro/enhocd je bidden: vrijdagavoiuls 19.30 uur Eucharistieviering.
Hui/e Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis:

dagel i jks Ro/cnhoedje bidden om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur lol

maandagochtend OX.OO uuren is uitsluitend bedoeld v ooi spoed-

gev allen.

Op /aterdag- en zondagochtend v\ordt om l 1.00 uur een v r i j

spreekuur gehouden: l' hoeft hiervoor dus niet ie bellen!

Huilen hel weekend spreekuur is hel sterk aan te bevelen voor l

komt. eerst te bellen: de arts kan dan rekening houden niel Uw

komst.

29 S K P Ï K M B K R - 2 OKTOBKK
Dr. Koning, lel. 1266

\\oiul- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds lol de volgende

morgen 08.00 uuren is u i t s lu i tend bedoeld voor spoedgevallen.

Maandag: dr. Lijkelkamp. Koldevveiweg 2. Keijenborg. tel. 2262

Dinsdag: dr. Koning. Kastanjelaan 1. Hengelo (ild. lel. 1266

Woensdag: dr. Klein Morsman, tel . 4550

Donderdag: dr. Kyck. Kasianjelaan 7. Hengelo (ild. lel. 1277

Apotheek Hengelo Ud, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
()peningsiijden: maandagt.e.m.vrijdag8.00-12.30uuren 13.30-

I 8.00 uur. /a., /o., leesklagen l l .00-1 2.00 uur.

Spoed- en specialistenrecepten kunt u in hei weekend, builen de

openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo (ild, Koepelberj; 2, tel. 05753-1420
A. R. J. van Ingen. M. .1. Orinel. M. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vri jdag 13.30-14.00

uur. maandag en donderdag 19.00-1l).30 uuren v olgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in hel weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo (ïld
Maandag l.c.m. v rijdag van 9.00 lol l 2.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar, lel. 05753-1230.

Alarmnummer hraiuhveer, ambulance, politie
Telefoon 06 l l

ORGELFONDS STKKNDKRFA
Door de orgekonimissie van de Hervormde (iemeente te

Steenderen wordt akt ie gevoerd om gelden in te /amelen

voorde restauratie van hel orgel in de kerk.

Hiervoor kunnen o.a. giften worden overgemaakt op de

bankrekening van de kerkvoogd ij der Hervormde Gemeente
te Steenderen. In een eerdere publikatie is een verkeerd

banknummer v e r m e l d . Het j u i s te banknummer is

361 1.03.352.

Kr kunnen ook giften worden gedaan, doorliet afgeven van

macht ig ingen om aangegeven bedragen v a n de

bankrekening al te schr i jven.

Ten overv loede wordt vermeld dat de machtigingen niet

worden opgehaald, maar bij de adressen achlcrop de actie

brief vermeld, kunnen worden ingeleverd.

Voor nadere inlichtingen kan men contact opnemen met

dhr. K. H. Boenink. lel. 05755-1395.

A( H T K R H O K K S i ; Rl I I KRSI'KI J N
Wegens hel enorme succes van afgelopen jaar. worden op

/ondag l oklopbera.s. voorde tweede maal in successie de

"Achierhoekse Ruitcispelen" georganiseerd. Dil hippisch

spektakel is een belevenis voor /owel deelnemer als

toeschouwer. In tegenstelling lol de normaal gehouden

'concours hippiquc' is dit evenement ook leuk voor mensen

die 'niet /o'n ki|k hebben op' de paardesport.

De ".Achierhoekse Ruiterspelen" iseen vriendschappelijke

compet i t ie tussen teams van d i ve r se ponv clubs en

i ijverenigingen. (iedurende de hele dag worden er spellen

te paard gespeeld. Hierbij moei men denken aan bijvoorbeeld

/aklopen naast de ponv. w aterdragcn op de ponv en slalom

rijden. In de binnenmanege van Slal Schenmnk worden

iwee wedstr i jdbal len uitge/el waar in telkens 2 teams in

het/elfde spel legen elkaar uitkomen. Hierbij kan hel

/w aartcpunt liggen op snelheid, behendigheid van paard of

ponv maar ook op in/ichl en controle van de ruiter of

algemene beheersing en wcdcr/i jds ver t rouwen van de

combinatie.
Nieuw du jaar is dat de Ruiterspelen in het teken staan van

een thema. Dil keer is geko/en voor "Wild West". Om het

/owel voor de deelnemers als voor de vele be/oekers nog

aantrekkelijker te maken is aan de teams gevraagd /ich uit

ie dossen als de cow boys en indianen uit liet wilde westen.

Hoe gekker hoe beteren uiteraard is een originalileitsprijs

v oor de gemeenste hounly- jagers, de mooiste squaw s ol de

stoerste cow boys.

(ie/ien de grote publieksloeloop van vorig jaar worden de

"Achierhoekse Ruiterspelen" dit jaar iets grootser aan-

gepakt. Uiteraard kan men de hele dag binnen de verrich-

tingen van de deelnemers gadeslaan maar ook kunnen de

benen even gestrekt worden vooreen wandelingetje over

het 'marktterrein' voorde manege. De echte w aaghal/en uit

het w ikle wesieii kunnen /elfs een rodeo-rit maken op een

mechanische slier.

Kortom de Achlerlioekse Ruiterspelen IU95 belooft weer

een ge/ellig festijn te worden voor iedereen. De manege

ligt aan de Hemstede 4 te Velsw i jk/'/.elhcm en de eerste

teams /uilen om 10.00 uur in de ring verschi jnen.

DRUKKERIJ WOLTERS

Hulpdienst
mev i. Rijpkcma. tel. 243uen mevr. Luhbers. tel. 2766. In Keijen-

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

Netwerk Thuis/.org Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l ie fs t bellen lussen 0^.00 en 12.00

uur), /r. .1. A. v an den Heuvel - regio Muiden I.lssel - tel. 05750-

1646.V

/.org(iroep Oost-(ïelderland
Kraam/org. kruiswerk en ge/insver/orging. 24 uur per dag

bereikbaar v i a telefoonnummer 06-SS06 (20 cl/min)

Inleen v a n verpleegarlikelen en hulpmiddelen:

Thuis/orgw inkel Doctinchcm.Ro/cngaardseweg l9,Doetinchem
I luus/orgw inkel /utpheii. Laarstraat 15. /utplien

Telefoon 06-8806 (20 ct/min)
Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo ( ( i ld ) :

/utplienseueg Ie. Vorden. tel. 05752-2 12l>

spreekuur maandag t/m v rijilag OS.30-09.30 uur

Maatschappelijk Werk voor de gemeente Steenderen:

J. F. Oltmansstraat 7. Steenderen. tel. 05755- U\S9

spreekuur maandag t/m vrijdag OS.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk /.elhem:

Stationsplein 12. /.elhem. tel. OS342-2 15 l

spreekuur maandag t/m vri jdag OS.30-09.30 uur

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

problemen, bel (dageli jks van 19.00-20.00 uur) tel. 0X330-

21025. 0X340-41275 of (maandag t.e.m. vr i jdag) OS343-I2I4.

Vri jwi l l ige Tluns/org. tel. OS.UO-35000. dagelijks van 9.00-

10.00 uur en van l S.30-19.30 uur.

Verloskundige:
R. Haggcman-Withaar. lel. 05754-1351

Pedieure
V. Willemsen-Abbmk. Toldijk, lel. 0575-45 13S6

l . Evers-Janscn, iel. 0575-462515

ll.Olïenberg. lel. 3435

Diëtiste
M. /.weerink-Stege. Bakermarksedijk 15. 7223 KJ Baak. lel.

05754-IS09. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-7250S3

Kinder- en jeugdteletoon Achterhoek
Tel. OS346-65000. dagelijks bereikbaar v a n 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo (ild.
dinsdag 15.00-1 7.00 uur en l S.30-20.30 uur

woensdag 10.00-12.00 uuren 15.00-17.00 uur

vri jdag l 5.00-20.30 uur

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

\\oningstichting "Thuis Best"
Spalslraal 41. Hengelo (ild.. tel. 05753-1460

(ieopend voor algemene /aken maandag t/m donderdag van

S.30 tol 12.00 uur. Voor klachten tel. 05753-1400, telefonisch

's morgens tussen S.00-10.00 uur.


