
64e jaargang no. 40 dinsdag 3 oktober 1995 UITGAVE:
DKl KKI KI | WOLTKKS

Regelinkstraal 16

Postbus 63, 7255 /M Hengelo (;id

l i-l i-focMi 05753-1455, b.j».«. 2771

Telefax 05753-3521

Verschijn! dinsdags in:

Hengelo, Kei jen borg,

Velswijk (/elhem), Sleenderen,

Haak, Bronkhorst, Olhurgcn, R ha.

l'«ild ij k. Wichmond-V ierakker

en omslreken

Panklare
Gehaktballen

Rauwe
Cassellerrib

4 stuks 100 gram
9
£•

Mager
Varkenspoulet

4.95

Rolpens

500 gram 6.95
500 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
(max. 2 kg per klant) 500 gram J

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

LET OP! LET OP!

Radio IDEAAL
de lokale omroep
voor Zelhem e.o.
op FM 105.1 Mhz.

Straks voor
Hengelo Gld in de
ether, maar nu al
op de KABEL te
ontvangen via
87.5 Mhz. FM.

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:

Harde SPRUITEN kilo 1.50
LET OP
nieuwe oogst Spaanse
MANDARIJNEN 30 voor 5.98

Rauwkost reklame:
BRUINE BONEN MIX

100 gram 1.25
HERFSTSALADE

100 gram 1.25

Het is er weer ANDIJVIE
STAMPPOT 500 gram 4.98

vrijdag PIZZADAG
2 voor 12.50 per stuk 6.95

Tot ziens

'WEtKI

VWMO.

VAN 2 T/M 7 y^ OKTOBER 1995

BROOD

OP ELK
Appeltjesbrood van 4.95 voor 4.25

Herfstbrood van 3.75 voor 3.25

Maisbroodjes van o.eo voor 0.50

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

BROOD, DAAR ZIT WAT IN

SKIL ACCU BOOR-/
SCHROEFMACHINE
* 9,6 Volt
* snelspanboorkop 10 mm

729,-

KUNSTSTOF
MACHINEKOFFER
* met vakindeling in deksel

voor schroeven etc.
* geschikt voor vele typen machines

^V\^^J^T~
i SPAANPLAATSCHROEVEN
™ * in handige afsluitbare emmer
f, * afm. 4.0x40: 600 stuks of
i afm. 4.0x30: 800 stuks m f* f/%
J 'verzinkt 1^50

f AKTIEPRIJSJ *9

O7,7«J

NU MMfN VAN 164,95 VOO*

149.-
HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1220

£N ONS ADVIES KOST U NIETS

OLIEBOLLEN AKTIE

vrijdag 6 en zaterdag 7 okt.

"Soli Deo Gloria"
Bekveld

Nieuwe vloerbedekking in je
huis, daar knap je van op.

* Tapijt (1001 soorten) ^^

* Vinyl en marmoleum

* Laminaat en parket

* Karpetten

Wij leveren alle

bekende merken.

Ook in uw prijsklasse!

Vraag vrijblijvend advies

aan onze verkopers.

Graag tot ziens in

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

N A T I O N A L E

m
W O O N M A A N D

m
W I N K E L

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

vishandel R. Jansen Beenbekleding Helmuth

Spakenburgse
Bakker

Poelier
Henhy Hoffman

Edwin Hagen
Drop en

Zoetwaren

De Hengelose
Marktkooplui zijn iedere

vrijdag aanwezig met

daverende aanbiedingen!

Vanaf vrijdag 6 oktober
t.e.m.

vrijdag 22 december 1995
worden iedere week

3 geweldige verrassings-
pakketten uitgedeeld op
de markt aan het kopend

publiek.

Tot ziens op de markt

Wenskaarten
Ben Agterbos

De Kaasplank

Karin's
Kleding

Groente en fruit
Klaas Groenveld

Ondergoed + nachtkleding
Hans en Annet

Friesche St

De

"Hazenhut"

G.W. Ebbers

Hozenhutweg l b

Hengelo Gld.

Tel. 05753-7225

Vanaf 10-10-95

Tel. 0575-467225

Heeft voor u vele faciliteiten, zoals

* Pensionstalling, Weidegang

* Verhuur van binnenbak en Buitenbak

* Verhuur van pony's, paarden en Friesche paarden

* Huifkarritten, en verhuur van kar en wagen

* Rijlessen, ook met Friesche paarden en buitenritten

* Voor de kinderen zijn er minipony's om op te rijden

Tevens kunt u voor de gezelligheid aankomen voor

o.a. een kopje koffie.

PAS OP DAT U DIT NIET MET

UW BRIL DOET!

Titantlex* - ongelooflijk sterk en flexibel!

Bij uw opticien

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Hengelo G. Spalstraat 27 -Telefoon 05753 -1771

Kaartavond
Café Evers - Velswijk en wel op

6-10-'95 / 3-11-'95 / 17-11-'95

1-12-'95 / 15-12-'95 / 2-2-'96

16-2-'96 / 1-3-'96 / 22-3-'96

s.
Café Coen Evers

Velswijk - tel. 08344-1392

W

Jffl// Veilig Verkeer Nederland

W

oranje-reflecterende

verkeershesjes
voor de prijs van J" l ö5""

Verkrijbaar bij

ROOZEGAARDE
Sport & Mode

SPALSTRAAT 13 - HENGELO GLD

Party Centrum
Hotel - Café - Restaurant

„De Kruisberg
»»

Zaal l van 50 t/m 350 personen
Zaal 2 van 20 t/m 120 personen
Zaal 2 met tuinserre/terras
Zaal l en 2 luchtbehandeling
Barbeque voor ±80 personen
Invalide toilet
Diverse oud Hollandse spelen
Klootschiet-parcours
Ruime parkeergelegenheid
Prijsafspraak vooraf
Diverse diners - koffietafels
Hapjes buffetten
Diverse warme en koude buffetten
Gratis bruidsauto Rolls-Roys
U wordt gehaald en thuis gebracht

Eric en Mieke Jansen

Kruisbergseweg 172 - 7009 BT Doetinchem
Telefoon 08340 - 24123 - Fax 08340 - 63821



In laats van kaarten.

H K K H K K T K(i( ;
en
MARTINK WIK( HKRINK

gaan t rouwen op vrijdag o oktober l W5 om 1 0. 00
uur in het gemeentehuis te Hengelo ( ikl .

De k e r k e l i j k e in/egening v ind t plaats oni l l . 00 uur
in de St. Will ibrorduskerk te Vierakker.

U wordt van harte uitgenodigd op on/e receptie van
16.30 tot l S. 00 uur in ea le- res taurant "Den Elter",
Den Elterweg 104 te /utphen.

Ons adres wordt:
Den Hlterweg 101. 7207 AC /ulphen.

Ook dit jaar kunt u weer de bekende

Amarvlles-bloembollen
bestellen bij de supporters van de

chr. muziekver. "Crescendo"

Opgave bij:

- E. Wentink, Oranjehof 32, tel. 2104
- J. Lebbink, Beatrixlaan 11, tel. 2978
- F. R. Ooms-Lubbers, Vordenseweg 24, tel. 1981

P.S. er zijn dit jaar ook Tulpenbollen in de verkoop!

Bent u nog steeds uw vakantie-
kilootjes niet kwijt en wilt u voor

de kerst toch nog afvallen?

Afvallen in clubverband is altijd

gemakkelijker, dan alleen.

Wij zijn iedere donderdagavond van 19.00

tot 20.00 uur in "Ons Huis" te Hengelo Gld.

Slank-klup
i vertrouwde naam in heel Nederlan

ƒ 7,50 p w
Inschrijfgeld: ƒ 22,50

+ ƒ 7,50 1e weging

Inlichtingen: Els Dijs, tel. 08340-60605

b.g.g. Joke Kragt, tel. 05472-92065

Tot en met 15 oktober 1995

KORTING ƒ
op het inschrijfgeld

H.O.H. GEHAKT

500 gram 4.65
RUNDERVINKEN

per stuk 1»^O

GEBRADEN GEHAKT

100 gram 1.4O

ZURE ZULT

100 gram 1.O5

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Nieuwe gordijnen in je huis,
daar knap je van op.

^L
* vitrage

* groot assortiment

gordijnstoffen

* Modelgordijnen

* Draperieën

N A T I O N A L E

m
O N M A A

m
W O O N M A A N D

W I N K E L

Nu diverse gordijnen

in verschillende aktuele

kleuren en dessins.

GRATIS GEMETEN EN GEMAAKT.

Kom vrijblijvend een kijkje nemen bij

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

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

f , ƒ(()(? ft

Café

Restaurant? ft/C * e
• Slijterij

Spalstraat 1 - 7255 AA HENGELO GLD
_ Telefoon 05753-1 252 _

Vrijdagavond 6 oktober

Bokbier-avond
Grolsch en Hertog Jan van

de tap

Heineken en Brand op fles

Wij serveren deze avond ook erwtensoep
met roggebrood en spek

Stokbrood met paté

Plant nu het kan!!

- haag - dwerg - solitair

Groenblijvende planten

Ook voor Aanleg en

Onderhoud van uw tuin.

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

HALFMAN
Rondweg 2a - Hengelo Gld - tel. 05753-1424

b-v.

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

abosBuitenchrysanten

8,95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Brood v. d. week in de

Week van het
* Brood *

* Waldkornattracties

* Appeltjesbrood

* Kaiserbrötchen
(iratis meedoen met maar
liefst 4 wedstrijden en ...

hebt IJ al /«'n gratis leuke
Jan .lans en de kinderen

Broudtrommel?

Bakkerij Kreunen
tel. 05753-1474
Hengelo (lid.

De zaak voor BROOD
met smaak.

Riblappen 500 gram 8,95
Eigengem. Boterhamworst

100 g ram 1,20
Tongeworst 100 gram 1,30

Weer voorradig: heerlijke
eigengemaakte Rookworst.

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 05753 - 4064

Te koop aangeboden sla-
• caravan. Slaat op rus t ige
camping omgeving Ruur lo .
Tel. 0X340-34 140.

Ons nieuwe tel.nr.: 0575-461262
UTOBEDRIJF

ASSINK

onderhoud en reparaties van alle merken

uitlijnen

APK-keuringsbedrijf

verkoop nieuwe en

gebruikte auto's

Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo Gld.

Telefoon 0575-461262

Fax 0575-461094

Audi 80 2.0 1992

Honda Accord 2.0 1992

Opel Vectra 1.6 1992

Opel Astra 1.4 1994

Nissan 100 NX 1.6 1991

Nissan 100 NX 1.6 1992

Opel Kadett 1.3 1988

Opel Kadett 1.2 1986

Opel Oorsa GT 1.4 1990

Ford Escort 1.6 1985

Daihatsu Rocky 2.4 1986

Opel Kadett GT 1.3 1985

Ford Sierra 2.0 1991

VWpolo 1.1 1987

VWgolf 1.3 1988

Fiat Uno 1.1 1986

VWgolf 1.8 1988

VWgolf diesel 1.6 1985

VW Jetta diesel 1989

Mazda 323 1.1 1986

VWpassaM.8 1988

VWgolf diesel 1.6 1989

Mercedes Bus 208 1990

Peugeot 309 1.3 1988

VLAAI
van de
WEEK

HERFST-MOCCA

* VLAAI *

9.95
Bakkerij Kreunen

tel. 05753-1474
Hengelo d ld.

De zaak voor mensen met
smaak.

Hallo Hallo
Denk aan de

Ba/ar Rommelmarkt

in het "Achterhuus"
(Jeref. Kerk te Vorden
op zaterdag 7 oktober

van 10.00 tot 15.00 uur
Te koop Shetlund veulen.
Tel. 05755-l4KK.

Te koop eetaardappelen,
Surprise. B. J. Ni jen tu i i s .
Brockvveg 4. Hengelo ( J I J .

IV h u u r tijdelijke woning-
ruimte in Steenderen. Tel.
05754-1865.

20e kinderkledingbeurs

Truitje
najaars- en winterkleding

Inbreng niax. 15 stuks
vrijdag 13 oktober van

16.30 tot 19.30 uur.
Verkoop /aterdag

14 oktober van 10.00 tot
l 2.30 uur in

O.B.S. Ro/egaurdsweide
te Hengelo Cl ld.

Inl . tel. 0575-463908.
Inbreng is vooreigen risico.

Te koop pruimen, kwetsen,
meerdere soorten hand- en
stoof peren, meerdere soor-
ten appels en moesappels.
D. Cortumme. Voortsewcg
l I . T o l d i j k . te l . 05753-1 55S.

Leer succesvol autorijden!!

VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

Week van het Brood
Uw Echte Bakker maakt er
weer een waar feest van, met
bijv. voor de kinderen een
leuke attentie en voor u ....?

Als de wekker gaat, zorg dan
dat u vooraan in de rij staat.

Aktie deze week:

Div. soorten
Oogstbrood voor 1.95

Hebt u de MoleiÜOper al
geproefd?

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 05753-1200

HENGELO (Gld.)

nationale kollekte
voor mensen met een

verstandelijke handicap

Gisteren

lachte

de were

me
nog toe.

Nationaal Reumafonds
DM Hu, tank 70 70 70 Ml

Giro 11 2 2 2 2 2
Bank 70.70.70.333

t.n.v. Stichting NKGG
te Utrecht t



LET OP!

Vrijdag weer lekker naar

Jeugdsoos Flophouse
Toldijk

WïW«*SÏ*V T-SA^
Al jaaaaren elke vrijdag knoert

gezellig in jouw eigen sfeer.

vrijdaga.s.: Ladies night

DIABETES FONDS NEDERLAND

Altijd dorst,
vaak plassen,

voortdurend moe?
•̂•̂  ^P"W ^P'PP ^BWBPpBfc>Bfc ^BP*

naar uw
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's

donderdags voor
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!!!!!!

OKTOBER

WOONMAAND

kiezen voor sfeer en kleur

TAPIJTEN - VINYLS - LAMINAAT
met compleet natuurprogramma vloerbedekking:
wol - katoen - sisal - cocós - linoleum

GORDIJNSTOFFEN
huiselijk romantisch, natuur-look, enz. enz.
ook mogelijkheden om alle interieurstoffen te laten confectioneren
tot vouw- en trekgordijnen

RAAMDECORATIES
lamellen, plissé's, jalouzieën, rolgordijnen
kan ook speciaal zonwerend worden geleverd met gemetaliseerde
achterlaag

SERVICE GERICHT • KLANTVRIENDELIJK - PRIJSBEWUST

l
DRUKKERIJ WOLTERS

DISBERGEN
babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

Het wordt pas écht leuk

met 'n

huwelijkskaart.

Kom kijken bij

DRUKKERIJ WOLTERS



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

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas en water

Lid VNI

* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

Wichmondseweg 45
Hengelo Gld. tel. 05753-5556

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267

7021 JW Zelhem

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

GIFT VAN HET PRINS B E R N H A R D FONDS
(ANJERFONDS) VOOR HENGELO'S GEMENGD
KOOR
Omdat de piano van de vereniging in slechte staat ver-
keerde en het niet meer waard was. deze op te knappen,
werd al geruime t i j d ui tgekeken naar vervanging.
Vorig jaar deed zich de gelegenheid voor, een piano voor
een vriendenprijs, over te nemen van dhr. Groot Kormelink
uit Hengelo Gld.
Door een spontane deelname van de leden om aandelen te
kopen, was het mogelijk om deze zeergeschikte piano aan
te schaffen.
Op aanvraag voor een subsidie bij het Anjerfonds, werd
positief gereageerd en werd een bedrag van ƒ 1500,--
geschonken.

ISELINGE, BESTE PABO VAN GELDERLAND
De Doctinchemse PABO Iselinge is naar het oordeel van
studenten de beste keus voor wie in de provincie Gelder-
land een op le id ing tot leraar basisonderwijs w i l . Dat b l i j k t
uit de onlangs uitgekomen Keu/.egids Hoger Onderwijs.
Een representatieve steekproef van studenten aan de 40
PABO's in het land werd telefonisch geënquêteerd naarde
k w a l i t e i t van het onderwijs en naar de organisatie en
fac i l i t e i t en . De PABO in Doetinchem b l i j k t in geheel Oost-
Nederland (Overijssel en Gelderland) de derde plaats te
bc/ellen na Zwolle ( rk ) en Hengelo ( rk ) . Hel is bovendien
de enige PABO waar s tudenten voor openbaar, algemeen
bijzonder, protestant én ka tho l i ek onderwijs opgeleid kun-
nen worden. DePABO's in Ni jmegen (op. en pc). Ede (pc),
Arnhem (rk), Deventer (op.). Zwolle (pc) en Enschede
(op.) , bezetten in die volgorde de rest van de lijst .
Directeur Rhebergen: "Dit is geen reden tot zelfgenoeg-
zaamheid. We moeten nog heel wat doen, want een gemid-
delde van 7-f stemt ook lot nadenken. Dat moei de volgende
keer een 8 / i jn. Daarom zijn we ook bezig het onderwijs-
programma compleet te vernieuwen. Dat is nu in het eerste
en tweede jaar begonnen. Een sterke reductie van lesuren
ten gunste van zelfstandig studeren is het gevolg. Een meer
thematische aanpak en een toespi ts ing van de opleiding op
een modern beroepsprofiel is een tweede wijziging. Een
leerkracht moet immers veel meer kunnen dan kinderen
klassikaal lesgeven. Bovendien hebben we onlangs een
be l ang r i j k project binnengesleept: het LlO-schap (leraar-
in-opleiding), waardoor we een betere aansluiting op de
arbeidsmarkt tot stand kunnen brengen. En als al ler laats te:
inhoudeli jk is het programmam nu meei toegesneden op de
behoefle om steeds meer kinderen met leer- en opvoedings-
problemen in de basisschool op te vangen, het zg. Weer
Samen Naar School-proces. Daarbij komt de combinatie
PABO-onderwijsbegeleidingsdiensl, zoals Isel inge die als
enige in het land h e e f t , ui ts tekend van pas".

pffLITIE
• Noord- «n Oost-G«ldtrland

POLITIK-INFORMATIE AFDELING HENGELO GLD
10e jaargang nr. 32 - periode van 19 t/m 25 september
1995
**** Collecteren ****
Een tweetal vrouwen werd door ons aangetroffen die aan
het collecteren waren voor een goed doel. Daar deze
vrouwen geen vergunning hadden tol het inzamelen van
geld en ze niet konden aan tonen dat het geld ook daad-
w e r k e l i j k voor dat doel bestemd was, de vrouwen laten
vertrekken.
**** Inbraak woning ****
Dooreen tweeta l vrouwen (s ignalement zuidel i jke types)
werd op vrijdag 22 september omstreeks 15.30 uur inge-
broken ineen woning aaiule ( iroene Kruiss t raa t Ie Hengelo
Gld. Terwijl de aangeefsler door een van de vrouwen aan
de praal werd gehouden doorzocht de tweede vrouw de
woning. Helaas ontbreekt verder ieder spoor. Zijn er nog
getuigen???
**** Snelheid ****
Op vrijdag 22 september werd een snelheidscontrole ge-
houden op de Vordenseweg te I lengelo Cild. 292 passanten
leverden 31 bekeuringen op. De hoogst gemeten snelheid
bedraagt 149 echte ki lometers . Terplaatse mag 80 ki lome-
ter per uur worden gereden.

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1424

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

69

Klokken voor
ieder interieur

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

GLAS-VERF-BEHANG

Brood verwent op elk moment
WEEK VAN HKT BROOD 1995
De Week vun het Brood is er weer! Deze week, waar in
ext ra aandacht voor brood in al / 'n va r ia t i e s , wordt gehou-
den van 2 tot en niet 7 oktober. Als thema is gekozen: Brood
verwent op elk moment. Want of het nu 's morgens of
's avonds is, brood smaakt al t i jd. Bij het o n t b i j t met kaas of
jam, als tussendoortje bij de koffie, verschillende soorten
om mee te lunchen, stokbrood of ciabatta bij de avond-
maal t i jd of bij de buis en een shoarmabroodje in het
weekend na het stappen.
Van 2 tot en met 7 oktober wordt in het hele land bij bak-
kers en supermarkten leest gevierd. Het is dan de Week van
het Brood waarin extra aandacht voor brood wordt ge-
vraagd. De winkels zijn vrolijk versierd met vlaggelijnen,
posters en bal lonnen en voor iedere k lan t is er de Grote
Brood-verwenkrant. vol wetenswaardigheden en lekkere
recepten. Bovendien staan in de krant vier wedstrijden
waarmee mooie prijzen te winnen zijn. En op Radio K)
Gold zijn iedere ochtend rond kwart over 9 de leukste
rijmen over bakkers en brood te horen. De officiële uitrei-
king van de Ontbijt Trofee maakt al negen jaar deel uit van
de activiteiten die de Stichting Voorlichting Brood voorde
jaarl i jkse Week van het Brood ontwikkeld. Dit jaar wordt
op donderdag 5 oktober de Ontbijt Trofee weer ui tgereikt
aan het (vier-s terren) hotel dat het beste broodontbijt ser-
veert.
Brood is van basisvoedingsmiddel tot een echt verwen-
produkt geworden. Kn dat komt vooral door de creat iv i te i t
van de bakkers. In een bakkerswinkel en in veel supermark-
ten liggen al gauw iedere dag 60 soorten brood en broodjes
in de winkel en op zaterdag ligt dit aantal nog hoger. Van
lichtbruin, diverse soorten gedecodeerde vloerbroden tot
meergranen- en notenbrood en van tijgerbolletjes tot ham-
kaascroissants en maisbolletjes. Er is tegenwoordig in
brood en broodjes /.o enorm veel keu/.e dat je een maand
lang iedere dag een andere broodsoort /ou kunnen probe-
ren.
Op een gemiddelde dag wordt door SS'/< van de Nederlan-
ders ontbeten en 6.V/v van de Nederlanders eet daa rb i j
brood. Bijna 9()'/r van alle Nederlanders eet 's middags of
's avonds een broodmaaltijd en bij de warme m a a l t i j d komt
bij 5'A van de Nederlanders brood op ta fe l . B i j n a 1/3 van
alle energie komt uit tussendoortjes. Brood is vooral
's morgens een geliefd tussendoortje: als ui tgesteld o n t b i j t
of als extraatje bij de koffie.
/.aterdag is voor veel Nederlanders een echte brooddag.
Het is de dag waarop het meeste brood per persoon gegeten
wordt. Veel consumenten hebben op /aterdag geen /in om
lang in de keuken te staan en serveren soep met brood of
broodjes met een hak frisse sla. Qua voedingswaarde een
u i t s t ekend a l ternat ief . Tegenwoordig worden ook vaak
Broodjes (ïe/ond van bijvoorbeeld luchbol len gemaakt
(ook wel I t a l i aanse bollen genoemd) met p l ak j e s kaas.
ham, sla. komkommer en tomaat.

BADMINTONNERS OPGELET
Badminton Club Veldhoek heeft nog enkele plaatsen vri j
in de rekreantenkompet i l ie . Iedereen die een shut te l t je kan
slaan en de badmintonregels redelijk kent mag /ich hier-
voor aanmelden.
Men hoeft dus beslist geen jarenlange ervar ing te hebben
met de/e sport; een beetje kennis en een f l i n k portie
enthousiasme /.ijn voldoende. Er is ru imte voor /.owel
dames als heren in diverse rekreantenklasses.
Daar de kompetitie over enkele weken begint is het ver-
standig om niet te lang te wachten met opgeven. Voorinfor-
matie kan men terecht bij Diny Hebbink, tel . 05753-7216.

H.H.V. - DE SNOEKBAARS
Eenmaal per jaar is er een hengelsportwedstrijd tussen de
leden van de H.H.V. uit Hengelo Gld en de Snoekbaars uit
Vorden. 33 deelnemers vertrokken op 24 september onder
redelijke weersomstandigheden verwachtingsvol naar de
Oude IJssel. Doordat de beste 10 vissers uil Vorden l 2970
gram vis vingen tegenover de Hengeloërs 32300 gram, /al
de wisselbeker dit jaar in de bekerkast van de H.H.V.
verblijven.
De ind iv idue le ui ts lag:
I . H . A b e r s o n H.H.V. 5X00 gram
2. R. Hesselink H.H.V. 4900 gram
3.W. Menop H.H.V. 3900 gram
4. D. Gotink H.H.V. 3500 gram
4. J. Besseling H.H.V. 3500 gram
6. D. Weustenenk de Snoekbaars 3200 gram

EINEN LUSTIGEN ABEND
Op /.aterdag 14 oktober a.s. wordt de prachtige avond, die
de vriendenkring van de Bargkapel in het voorjaar in
Zelhcm in "De Brink" organiseerde herhaald. De Barg-
kapel uit Barchem /al dan optreden samen met het Ober-
krainer ensemble Ni/o/emska uit Brabant. Ni/.o/emska
komt uit het sloveens en betekent Nederland.
Het uit 6 mu/.ikanten en een zangeres bestaande ensemble
brengt afwisselend met k l anken van de Bargkapel o.l.v.
Wi l len i Jan J o l i n k . met zang van Mirjam van Aken en
Nadja Lichtenbarg "Einen Lustigen Abend".
"Einen Lustigen Abend" wordt gehouden in hotel "In de
Groene Jager" te Barchem en de aanvang is 20.00 uur,
terwijl de /aal open is vanaf 19.00 uur. Voor bestel l ing van
kaarten kan men bellen met hotel "In de Groene Jager", te l .
05734-1201.

DAMNIEUWS week 38
DCH 4 speelde in Laren hun Ie bondswedstrijd. Zij ver-
speelden deze met 7-1. J. Wentink, E. Berendsen en J.
Schabbink moesten het opgeven, terwijl E. Brummelman
de eer nog wist te redden met een remise. DCTI l deed het
2 dagen later in Brummen niet veel beter. Brummen dat
wederom mee doet voorliet kampioenschap won te makke-
l i j k van DCH 1. H. Luimes, J. H e i j i n k en J. Heuve l ink
verloren en J. Vos, A. Hoebink, J. Luiten, H. Zonnenberg
en H. Vos behaalden remise ( l 1-5) .
In de onderlinge competi t ie werden de volgende part i jen
gespeeld:
B. Hark ink - J. Schabbink 2-0
R Hoebink - H. Groeneveld 2-0
M. Derksen - H. Dijkman 2-0
Y. Schotanus - E. Brummelman 1 -1
G. Botterman - W. Engbets 1-1
L. Koldenhof - A. Blom 0-2
J. Wentink - A. Versteege 1-1
Standen:
( i roe p A: Groep B:
1. A. Hoebink 3-6 l . B. Harkink 5-6
2. J. Vos 4-5 2. E. Hoebink 4-5
3. J. Heuvelink 3-4 3. M. Derksen 3-4
Groep C ' : Groep D:
1. D. Walgemoet 4-8 l . B. Goorman 3-4
2. G. Botterman 4-7 2. E. Brummelman 2-3
3. H. Hulshof 3-6 3. A. Gr. Kormelink 4-3

HOOP VOOR VERSLAAFDEN
St ich t ing "De Hoop", het chr is te l i jk centrum voor verslaaf-
den in Dordrecht, /al l 2 oktober a.s. een voorlichting geven
in Hengelo Gld. Met behulp van een moderne en treffende
audiovisual zal een van de medewerkers van "De Hoop"
ver te l len over de risico's van drugs, alcohol, medic i jnen en
gokken, ledeteen die belangstelling heeft voor dit zeer
interessante en al t i jd actuele onderwerp, is van harte wel-
kom in "Ons Huis" aan de Beukenlaan te Hengelo Gld om
20.00 uur. De toegang is grat is .
S t icht ing "De Hoop" behandelt al sinds 1975 opeen unieke
wijze verslaafde jongeren. De verslaafden doorlopen ver-
schi l lende fases en lang/aam maar zeker wordt er gewerkt
aan een verslavingsvri je toekomst voorde ex-junk. Inmid-
dels heeft de ervaring geleerd dat verslaafden geen hope-
loze gevallen zijn. Het is zeker mogel i jk verslaafden een
toekomst te geven. Na een langdurig verblijf in de centra
van "De Hoop" keren de ex-junks vaak geheel verslavings-
v r i j terug in de maatschappij.
De medewerkers van "De Hoop" wi l len zowel aan jonge-
ren als aan hun ouders informatie geven over verslaving en
de achtergronden voor een verslaving. Dit gebeurt vanu i t
de dagelijkse prakt i jk . Duidelijk gemaakt zal worden dat
verslaafden niet alleen vieze junks in Amsterdam zijn, die
uw autoradio jatten. Daarnaast zal ook een ex-verslaafde,
iemand die bij "De Hoop" opgenomen is, zijn of haar
levensverhaal ver te l len . Hoe hij of zij verslaafd is geraakt
en nu, bij "De Hoop", bezig is met een nieuw leven op te
bouwen.

SI. GERARDUSKALENDER

Het bl i jkt dat veel St. Gerarduskalenders 1996 nog niet
zijn opgehaald. Deze dienen alsnog opgehaald te worden
op vrijdag 6 oktober van 8.30-10.00 uur dan wel op zater-
dag 7 oktober van S.30-1 6.30 uur b i j mevr. Wanders-
H i j k e l k a m p , Ottenkampweg 16 te Keijenborg, tel . 0575-
463274.
De kalenders k u n n e n n ie t a l lemaal bezorgd worden.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG K OKTOBER 1995

Remigiuskerk
10.00 uur Margriet Hijweege Jeugddienst Kindenieveiulieiist

Verzorgingscentrum "De Bleijke"
10.00 uur m w. D. J. Rekswinke l

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. C. van Dorp

R.K. Kerk Hengelo Gld
/aterdag 7 oktober 19.00 uur Euchar is t ievier ing
/omlag 8 oktober K).(K) uur Euchar i s t iev ie r ing
Dinsdag K) oktober l1).00 uur Eucharis t ievier ing
Donderdag 12 oktober 12 .15 uur H u w e l i j k s v i e r i n g van

Rob Veenhuis en Berdie Weustenenk

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om l M.00 uur Weekemiviering;
zondags om 10.30 uur Hoogmis; woensdagsavomls l1).30 uur
Ro/enhoedje bidden: vrijdagavond* 19.30 uur Eucharistieviering.
Huize Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis:
dage l i jks Rozenhoedje bidden om 18.30 uur .

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vri jdagmiddag 14.00 uur tot
maandagochtend 08.00 UUT en is ui ts lui tend bedoeld voor spoed-
gevallen.
Op /aterdag- en zondagochtend 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.

6 - 9 OKTOBER
Dr. Koning, t e l . 1266

Avond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende
morgen 08.00 uuren is u i t s lu i tend bedoeld voor spoedgevallen.
Maandag: dr. Ei jke lkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg. t e l . 2262
Dinsdag: dr. Koning, Kastanje laan l , Hengelo Gld, tel. 1266
Woensdag: dr. Kle in Horsman, tel . 4550
Donderdag: dr. Eyck, Kastanje laan 7, Hengelo Cild. tel. 1277

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingsti jden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 uuren 13.30-
18.00 uur . /a., zo., feestdagen l 1.00-12.00 uur .
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, hui len de
openings t i jden 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.(K)
uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en 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. vr i jdag van 9.00 tot l 2.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar, tel . 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

AMNESTY INTERNATIONAL HENGELO GLD.
Woensdag 4 oktober is er van 19.00 tol 20.30 uur weer de
maandelijkse schrijfavond van Amnesty International in
"De Bleijke" te Hengelo Gld.

OLIEBOLLEN AKTIE SOU DEO GLORIA
Vri jdag 6 en zaterdag 7 oktober houdt de zangver. "Soli
Deo Gloria" weer haar j a a r l i j k s e bekende oliebollen ak t ie .
In verband mei de leefti jd van de koorleden is het niet
mogel i jk dat a l le mensen in het dorp bezocht kunnen wor-
den om /o tic oliebollen te kunnen kopen. Daarom wordt
men in de gelegenheid gesteld om oliebollen af te halen bij
de t am. Derksen aan de Tramstraat S te Hengelo ( ! l d .
Ook kan men contact opnemen met de volgende tel .nummers
voor het doen van een bestel l ing. 1234, 2455 of 1529.
In de buitenwijken gaat met wel gewoon huis aan huis rond.

S A M E N G E S T E L D E M E N W E D S T R I . I D T N
HENGELO GLD
Sport, spanning en sfeer tijdens de samengestelde men-
\vcdstrijd in het Gelderse Hengelo met maar liefst 70
deelnemers.
Ook dit jaar zal de vereniging van het aangespannen paard
"In stap en draf" te Hengelo Gld een samengestelde men
wedstr i jd organiseren open rond hel te r re in "de Hietmaal".
De wedstrijd bestaai uil drie onderdelen Ie weten: dressuur,
vaardigheid en n a t u u r l i j k de marathon. Naar verwacht ing
zul len 70 deelnemers starten, waaronder enkel- en twee-
spannen, tandems en vierspannen, welke zijn onderver-
deeld in de B- L- M- /. en hobby-klasse.
Op /aterdag 7 oktober zal de dressuur beginnen om S.00
uur en de vaardigheid om S.45 uur . op die dag z u l l e n ook
de trajecten voor de marathon verkend kunnen worden
vanaf l 2.00 uur.
()p /omlag 8 oktober /al om S. (M) uur het startschot worden
gegeven voorde marathon, welke beslaat uit de trajecten A.
B, C, D en E. In het laatste t ra jec t zijn de hindernissen
opgenomen, met n a t u u r l i j k de prachtige wa te rh inde in i s .
Alle hindernissen, zes in totaal , bevinden zich op hel terrein
"de Hietmaat".
De organisatie is in handen van de vereniging "In stap en
draf ' , deze denkt dat veel paardensportliefhebbers op za-
terdag 7 en zondag 8 oktober a.s. mee zul len genieten van
dit prachtige evenement in Hengelt) Gld.

BEL ALS DIABETES l OOK AAN HET HART GAAT
Om de collecte ter bestrijding van diabetes (ook wel suiker-
ziekte genoemd) in Hengeloen Keijenborg te doen slagen,
doet het Diabetes Fonds Nederland (Dl -N ) een beroep op u
om in de week van 12 tot en mei 18 november te helpen
collecteren. Met de opbrengst van de collecte wordt weten-
schappeli jk onderzoek rondom diabetes betaald.
Onderzoek is nog steeds noodzakelijk. Een op de 36
Nederlanders heeft diabetes. In elke straal in Nederland
woont dus iemand met diabetes; een aandoening waar wel
medici jnen voor zijn, maar nog geen genezing. Weten
schappeli jk onderzoek moet daarin verandering brengen.
Dit jaar staan diabetes en hart- en vaatziekten centraal
tijdens de collecte. Dit is een van de mogelijk bi jkomende
complicaties van diabeles. Vandaar hel motto: diabetes, het
gaat je aan je hart.
Voor aanmelding als colleclant of nadere informatie kan
men hellen met L. Lubbers-/emmelink, tel . 05753-2771,
b.g.g. 1455.

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, tel . 2627.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t bellen tussen 09.00 en 12.00
uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - t e l . 05750-
16463.

ZorgGroep ()ost-(Gelderland
Kraamzorg, k r u i s w e r k en gezinsverzorging. 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 06-8806 (20 et /min)
Uitleen van verpleegartikelen en hu lpmidde len :
Thuiszorgwinkel Doetinchem, Rozengatrdseweg 19, Doetinchem
Thuiszorgwinkel /utphen. Laarstraat 15, Zutphen
Telefoon 06-8806 (20 e t /mm)
- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Hengelo ( ( ï l d ) ;

Zutphenseweg l c. Vorden. tel . 05752-2129
spreekuur maandag t/m vr i jdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Steemieren.
J. F. Oltmansstraat 7, Steenderen. tel . 05755-1659
spreekuur maandag t/m v r i j d a g 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:
Stationsplein 12, Zelhem. tel. 08342-2151
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging
in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij
problemen, bel (dagel i jks van 19.0()-20.0() uur) tel. 08330-
21025, 08340-41275 ol (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.
V r i j w i l l i g e Thuis/ore, tel . ()834()-35()(K). dageli jks van 9.00-
10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

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

Pedicure
Y. Willemsen-Abbink, Toldijk. te l . 0575-451386
L. Evers-Jansen. tel. 0575-462515
H. Offenberg-Rosegaar. Keijenborg. tel . 0575-463435

Diëtiste
H. Zweerink-Stege. Hakermarksedi jk 15, 7223 KJ Baak. tel.
05754-1809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdiens t : 033-725083

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

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur
woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur
v r i j d a g 15 . ( ) ( ) -2 ( ) . 3<> iHi r

Openingstijden V V V Hengelo ( ï ld.
maandag t/m zaterdag 10.00-16.00 uur.

Woningstichting "Thuis Best"
Spalstraat 41. Hengelo Gld.. tel . 05753-1460

Geopend voor algemene zaken maandag t/m donderdag van
8.30 tot 12.00 uur. Voor klachten te l . 05753-1400, telefonisch
's morgens tussen 8.00-1().()() uur.


