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CLAM
Extra,

Extra Lekker

barbecuespies 1 95
per stuk l

kipfilet, kilo 1295

Beenhammetjes per 500 gr.

zomerduo gebraden spek,

rouwe hom, (100 gr. per soort), samen

795
495

Onze dagreklames: maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST (fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT (half om half+kruiden) 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBOJVADE 500 gram 4.95

MALSE VARKENSLAPPEN 500 gram 4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

R D i N

Burg. Galleestraat 44

VORDEN

Tel. 0575-553640

Voor al uw

films en computerspelletjes

f/1 9559,
Snoerlöos

k&ikfitter

lü

Drogisterij
Parfumerie
Glas-verf-behang
Fotohandel

Aanbieding!

4 pasfoto's

zwart/wit - 9.95

kleur-12.95
direct klaar

AUTO BEDRIJF

D.Langwerden

Opel Astra station 1.7 TD

Opel Astra 1.6

Opel Corsa 1.2

Opel Corsa 1.2

Opel Vectra sedan 1.6 LPG

Suzuki Alto

Peugeot 205 diesel

Nissan Micra 1.2

Ford Escort 1.6 diesel

Opel Kadett 1.6

vw Golf 1 fi —p

VW Golf diesel

5 drs

3 drs

3 drs

5 drs

3 drs

1994

1992

1991

1991

1992

1996

1994

1992

1988

1990

loon

1990

Bovag-lid Bovag garantie
A.P.K. keuringsbedrijf

Erkend inbouwbedrijf van SCM-TNO goedgekeurde
autobeveiligingssystemen.
Ruitreparaties zonder verlies van eigen risico.
Voor al uw reparaties en onderhoud.
Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

Lankhorsterstraat 28 - WICHMOND
Tel. 0575-441621

winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld - Tel. 0575-461280

Speciaalzaak
in groenten en fruit

-

Klein
Westland

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.
Tel: (0575)461054

Rauwkostreclame:

Ijsberg fruit
100 gram 0.98

Hengelse mix
100 gram 0.98

dinsdag - woensdag - donderdag:

witte zoete druiven, 1 kilo 2.50

Prei, 1 kilo 1.25

vrijdag - zaterdag:

Mooie perziken, 10 stuks 3.98

Grote Komkommers 2 stuks 1.98

DANSSCHOOL

"BOUMAN"
INSCHRIJVING

DANSLESSEN

STIJLDANSEN en COUNTRY LINE DANCE

Vanaf september starten wij weer met onze danscursussen in de

volgende plaatsen: STEENDEREN, HENGELO GLD., WEHL,

DOESBURG en BRUMMEN.

Er zijn cursussen voor Tieners en Paren, zowel beginners als voor

gevorderden.

Voor inschrijving en informatie kunt u terecht op dinsdag 31 aug.

in zaal "Wolbrink" te Hengelo of op zondag 29 aug. in zaal

"De Engel" te Steenderen, telkens van 19.30 tot 20.30 uur.

Telefonische inschrijvingen dagelijks vanaf 18.00 uur op

tel.nr. 0575 - 572462

Inschrijfgeld ƒ 10,00.
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Hoera, we hebben een zoon!

Dylan

geboren op

donderdag 5 augustus 1999

hij weegt 4365

en is 53 cm lang

De trotse ouders zijn:

Rob en Helga Doldersum - Groot Wassink

Vordenseweg 42

7255 BX Hengelo Gld.

0575 - 464093

*

*

Hartelijk dank aan allen die in welke vorm dan

ook ons 55-jarig huwelijksfeest tot een onver-

getelijke dag hebben gemaakt.

Jan en Derkje Sc hef f er
Kerkekamp 30

7255 CP Hengelo Gld.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden

van ons lid

mevr. Gerda Denkers-Wentink

Gedurende 40 jaar was mevr. Denkers een

enthousiast en trouw lid van onze vereniging.

Wij wensen de familie veel sterkte toe in de

komende tijd.

Bestuur, leden en dirigent

Chr. gem. zangver. "Looft den Heer"

Hengelo Gld. augustus 1999.

Voor alle voorkomende

soorten drukwerk zoals:

- Familiedrukwerk
geboorte-,huwelijks- en jubileumkaarten enz.

- Handelsdrukwerk
enveloppen, briefpapier, rekeningen,

circulaires, kettingformulieren enz.

kunt u terecht bij onze agent:

J.B. Eppink
Dorpstraat 37 - Steenderen - Tel (0575) 4518 62

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 22 aug. 10.00 uur ds. E. Noltus

Goede Herder Kapel

Zondag 22 aug. 10.15 uur, ds.mevr. N. da Costa, Didam, Jeugddienst
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijzinnig Hervormde Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 21 aug. 19.00 uur, Eucharistieviering

Zondag 22 aug. 10.00 uur. Woord- en communiedienst

R.K. Kerk Keijenborg

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

zondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur

Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.

Zorgcentrum Maria Postel: dinsdagsmorgens om 10.00 uur H. Mis;

dagelijks Rozenhoedje bidden om 18.30 uur. Zaterdags xs avonds

17.30 uur H. Mis

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot maan-

dagochtend 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

Op zaterdag- en zondagochtend wordt om 11.00 uur een vrij

spreekuur gehouden (in de praktijk van de dienstdoende arts);

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.

VRIJDAG 20- ZONDAG 22 AUG.

dr. N.J.C. Eyck, tel. 0575-461277

Avond- en nachtdienst

De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende mor-

gen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262

Dinsdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266

Woensdag 25 aug. dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277

Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 0575-461010

Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00 tot 18.00 uur, za., zo.,

feestdagen 1 1.00-12.00 uur.

Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend en op feest-

dagen, buiten de openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Buiten de bovengenoemde openingstijden dient u voor spoed-

recepten bij de apotheek aan te bellen. De dienstdoende persoon

neemt dan via de intercom (naast de deurbel) contact met u op.

Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.

Diëtiste: iedere donderdag van 14.00-16.00 uur.

DIERENKLINIEK HENGELO-KEUENBORG

A. R. J. van Ingen - H. J. Ormel - H. G. Salomons

Kampstraat 2 - 7255 XC Hengelo Gld. - tel. 0575-461420

Spoedgevallen: tel. 0575-461420
u wnrdt altijd doorverbonden naar de dienstdoende dierenarts.

Sreekuren ezelschasdieren:

maandag t/m vrijdag

maandag en donderdag

Paardenspreekuur:

maandag

Dierenapothcek:

maandag t/m vrijdag

zaterdag

13.30-14.00 uur

19.00-19.30 uur en op afspraak

19.00-20.00 uur en op afspraak

08.30-17.00 uur

08. 30- 1 2.00 uur

Openingstijden Politiebureau

maandag, woensdag en vrijdagmorgen 9.00 tot 12.00 uur

verder telefonisch bereikbaar tel. 0575-461230

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 1-1-2

Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

Kontaktpersonen: Hengelo: M w. R. Rijpkema, tel. 462439

en Mw.B. Schuerink, tel. 461828.

Keijenborg: M w. A. Hakvoort, tel. 462317

en Mw. A van Aken,tel. 462627.

BEZOEK- EN OPPAS SERVICE VOOR OUDEREN (B.O.S.O.)

Kontaktpersonen Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439

Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317

Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo: Mw. M. Harmsen, tel. 461678

Voor Keijenborg: Mw. A van Aken, tel. 462627.

Netwerk Thuiszorg Nederland

24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en 12.00 uur).

Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel. 0575-516463.

ZorgGroep Oost-Gelderland

Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging. 24 uur per dag

bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min)

Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:

Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67, Doetinchem

Thuiszorgwinkel Zutphen, Laarstraat 15, Zutphen

Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo (Gld):

Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 0575-552129

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Steenderen:

J. F. Oltmansstraat 7, Steenderen, tel. 0575-451659

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:

Stationsplein 12, Zelhem, tel. 0314-622151

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude LJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging in de

gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel

(dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 0313-421025, 0314-341275 of

(maandag t.e.m. vrijdag) 0314-326796.

Vrijwillige Thuiszorg, tel. 0314-335000, dagelijks van 9.00-10.00 uur en

van 18.30-19.30 uur en 24 uur per dag bereikbaar op nr. 06-52957677

Verloskundigen:

Gemeente Hengelo Gld:

Maatschap mevr. Klein - mevr. Geugies - mevr. Peulers,

tel. 0314-330589, b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. 0314-329160.

Gemeente Steenderen en Vorden:

mevr. Haggeman-Withaar, tel. 0575-441351

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie "Jentha"

Voor afspraken tel. 0575-464440

Beatrixlaan 4, Hengelo - Koldeweiweg 2, Keijenborg

Pedicure

Y. Willemsen-Abbink, Toldijk, tel. 0575-451386

L. Evers-Jansen, tel. 0575-462515

H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg, tel. 0575-463435

M. Lukassen, tel. 0575-461457 (maandagmorgen)

Ina Wuestman, Vierakker, tel. 0575-527246

L. Eme Rutjes, tel. 0575-451013

Diëtiste

H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak,

tel. 0575-441809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Afwezig i.v.m. vakantie: 5 t.e.m. 26 juli

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst: 033-4725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 0314-665000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.

dinsdag /l5.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur

woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur

vrijdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.

maandag t/m zaterdag 10.00-16.00 uur

Openingstijden Wereldwinkel, Raadhuisstraat 4

donderdag 13.30-17.00 uur

vrijdag 10.00-12.00 uur en 13.30-17.00 uur

zaterdag 10.00-12.30 uur

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.

ledere eerste maandagavond van de maand vanaf 19.00 uur kunnen

mensen goede gebruikte kleding inleveren op het volgende adres:

Fam. Dinkelman, Beijerinkdijk l in Hengelo Gld.

Woningcorporatie "de Stiepel"

Dr. Grashuistraat 8, 7021 CL, Zelhem.

Het kantoor is geopend: 8.30 tot 12.30 uur en 13.00 tot 16.30 uur

Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van

maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur op

tel.nr. (0314) 62 61 40. Overige zaken: tel. (0314) 62 61 26

14 dagen geldig

Hamlappen
500 gram

Braadsaucijzen
500 gram

Hamburgers
per stuk

5.00

5.85

1.00

Te huur: 80 are wei-

land met paardenstal.

Aaltenseweg 9,

tel 461959

P. S. Complete
barbeque-service

Openingstijden: Woensdag 8.00 -12.30 uur • Donderdag 8.00 -18.00 uur,

Vrijdag 8.00 - 20.00 uur - Zaterdag 8.00 • 15.00 uur

Slagerij Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 461258

UITGAVE: DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

Telefoon 0575-461455, b.g.g. 462771

Telefax 0575-463521
Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg, Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha, Toldijk, Wichmond-
Vierakker en omstreken

De advertenties voor De Reclame dienen
donderdags voor 11.00 uur in ons bezit te zijn!
I.v.m. met komende feestdagen kan de inlever-datum
wijzigen. Zie elders in deze krant.
(Het kan voorkomen dat de krant al voor 11.00 uur vol
is, dan is plaatsing onder voorbehoud!)

Gelieve hiermee rekening te houden.



Spreekuur CDA:

maandag 23 aug a.s.

in zaal Leemreis

van 19.30 tot 20.00 uur.

Telf. aanmelding bij één

der fractieleden,

waaronder nr. 461928.

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.
Tel. 0575-461424

Vlaai van de Week

noten
vlaai

ƒ 10y-
echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 • Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

Hondeschool
"Klein Weetink"
te Velswijk begint weer met

de nieuwe cursussen

op maandag 23 augustus a.s.

Inlichtingen en opgave:

Ap Peters 0314-641436

Lucia Mullink 0314-622361

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A

Vloertegels

Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Klokken voor
ieder interieur

Verstandelijk gehandicapten kunnen vaak meer dan wij denken. Het talent is aanwezig.

Maar ze hebben wél extra hulp nodig. Hulp van een coach, die bijvoorbeeld helpt op de

werkplek. Of van een begeleider die meegaat op vakantie. Hulp in de vorm van geld is

daarbij onmisbaar. Coacht u

mee? Want talent alleen
Br c

is niet voldoende.

NATIONALE,
COLLECTE
verstandelijk
gehandicapten

De Nationale Collecte Verstandelijk Gehandkapten is een activiteit van de

Stichting NKGG. Voor meer informatie kunt u kijken op www.nkgg.nl.

kies voor Memlso

Giro 5657

Laat elk kind tot z'n recht komen

unicef

giro 121

www.unicef.nl

U I T E R W E E R D
D R U K W E R K

"r'

® Uiterweerd drukwerk v.o.f.

* Kampstraat 13, 7255 XC Hengelo Gld.

* Telefoon (0575) 46 38 18. fax (0575) 46 50 88

••

G R O E N S P E C I A L I S T

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies

ontwerpen

aanleg

onderhoud

sierbestrating

kwekerij

Kervelseweg 23
7255 BE Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 2619

HARMSEN

GEREEDSCHAPPEN

Banninkstraat 4 - Hengelo {Gld.)

Tel. 0575-461220

Met VariluxJ zie
weer natuurlijk scherp,

op alle,af standen.^ -. m »**•*

Wie wil er niet natuurlijk zien? Als een adelaar; goed. breed, diep

en altijd direct scherp.'Waar u ook kijkt

Heeft u voor lezen én voor veraf zien een bril nodig, dan geeft

Varilux u het natuurlijke zien terug. Door de zeer natuurlijke en

directe manier van kijken bieden Varilux brillenglazen u het onovertroffen

kijkcomfort dat geen enkel ander multifocaal glas u kan bieden.

Bovendien krijgt u de unieke Varilux Tevredenheidsgarantie*.

Varilux glazen zijn te herkennen aan de lasergravering in het glas.

VARILUX
vl /JM F C C / f n D

.'!•
VAN E SS lLO R

1 .,; , . ' ! • ' g i > ' , • ;.

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 0575-461374

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461806

Erkend rayonmonteur Candy Ned.
Candy voor Wassen Koelen Koken

Voor al uw

handels

kippenbouten

5 halen = 4 betalen

Indisch gekruid gehakt
500 gram 5.98

Palingworst 100 gram 1.29

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461301

W// z/'/'n nog steeds op

zoek naar de luiste:

verkoop

medewerkster

vnl. voor versafdelingen

minimaal 32 uur

goede cont. eigenschappen

leeftijd t/m ca. 25 jaar

enige ervaring heeft voorkeur

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTTRAAT 19 - TEL. 461358

Week aanbieding

van maandag 16 augustus t/m zaterdag 21 augustus

5 krentenbollen halen

4 betalen ƒ 3.00

Eigengebakken roggebrood

van 1.95 voor ƒ 1.45

klein ƒ 0.75



YOGA - AEROBICS

Vaak worden we 'opgeslokt' door onze beslommeringen en verplichtingen. Dit kan soms

heel wat spanningen en stress veroorzaken. Yoga is een goed hulpmiddel om daar beter mee

om te gaan. Yoga streeft naar een vereniging van dat wat binnen in je is, met wat buiten

jezelf is.

Yoga is voor iedereen die een geestelijke weg wil gaan, die gekoppeld is aan het lichaam.

Door met je lichaam te werken kun je ontdekken dat je heel wat meer bent dan alleen bot-

ten, vlees en bloed, levend in het tijdelijke.

Het woord yoga komt uit het Sanskriet en betekend 'verbinden'. Je verbind je lichaam en

geest. Yoga is geen godsdienst; het is een weg naar 'heelwording'.

Yoga beoefenen is; aan je leven werken, een proces van veranderingen toestaan.

Langzamerhand een ander leven leven, bij je kern komen en blijven, je innerlijke kracht

ervaren. ,-

Positiefdenken hoort daarbij; geloven in jezelf, geloven dat watje wil, je ook kunt bereiken.

De regie van je eigen leven in handen houden en je leven niet alleen laten leiden door fac-

toren van buitenaf. Duidelijk zijn hoort daar ook bij; laat je 'ja' een 'ja' zijn, en als je nee

bedoeld, laat het dan ook 'nee' zijn.

De vorm van yoga die ik geef noem ik dynamische yoga. Ik werk mee met de ademhaling,

spanning en ontspanning van alle spieren. Yoga is zowel yin als yang. Na spanning (yin)

komt altijd ontspanning (yang).

Bij yoga gaat het er niet om dat je een perfect lichaam hebt of krijgt. Je hoeft er niet mooi

voor te zijn, of mooie houdingen aan te nemen. Yoga is een bewustwording van je lichaam,

ook de moeilijke kanten. Er kunnen emoties loskomen als je met yoga bezig bent.

Yoga is geen therapie, maar heeft vaak wel een therapeutisch effect op ons menszijn. Yoga

is een weg van herkennen en ervaren door middel van lichaamshoudingen.

De Yogales wordt gehouden op woensdagavond van 21.00 tot 22.00 uur in de sportschool.

Bel voor meer informatie Sportcentrum AEROFITT 0575-465001

OPHALEN GEBRUIKTE KLEDING IN STEENDEREN

VOOR ONDERSTEUNING MEDISCHE RESEARCH.

Gebruikte kleding, gordijnen, beddengoed, schoeisel en ander textiel kunt u in de bij u

bezorgde plastic zak op maandag 23 augustus 1999 uiterlijk om 09.00 uur aan de stoeprand

klaarzetten. De vrachtauto van de stichting Ondersteuning Medische Research (St. O.M.R.)

haalt de zakken dezelfde dag nog op. Bewoners van een woonerf kunnen de zakken op de

algemene huisvuilverzamelpunten deponeren.

Weer of geen weer St. O.M.R. haalt de kleding op.

De ingezamelde kleding wordt verkocht en de opbrengst hieruit is bestemd voor de Nier

Stichting Nederland.

Voor het inzamelen van de kleding verleende de gemeente een vergunning.

De Nierstichting is afhankelijk van de giften van de Nederlandse bevolking. Met die hulp

geeft de Nier Stichting Nederland al meer dan 25 jaar directe hulp aan nierpatiënten.

Daarnaast wordt jaarlijks meer dan 10 miljoen gulden besteed aan onderzoek met betrekking

tot nierziekten. Onderzoek dat hard nodig is. Het aantal nierpatiënten stijgt immers nog

steeds. De Nierstichting doet daarom ook veel aan preventieve voorlichting en organiseert

onder andere regelmatig nascholingscursussen voor huisartsen. Dit helpt nierziekten in een

vroegtijdig stadium te ontdekken.

BAKKERIJ BRUGGINK ONDERSTEUNT VEILIG VERKEER NEDERLAND

MET ACTIE

Vanaf 16 augustus begeven de eerste leerlingen zich weer massaal op de flets naar de

lagere en middelbare scholen. Met name na de zomervakantie raken veel te veel kin-

deren betrokken bij verkeersongevallen. Al jaren vraagt Veilig Verkeer Nederland aan-

dacht voor deze problematiek in de actie "De scholen zijn weer begonnen". Onder het

motto: "Een goed ontbijt heeft altijd voorrang" wil ook ambachtelijke bakkerij

Bruggink zich dit jaar inzetten voor een veilige start van het nieuwe schooljaar.

We zijn allemaal bezorgd om het welzijn van onze kinderen. We willen dat ze veilig op straat

kunnen spelen en veilig naar school kunnen. Veilig Verkeer Nederland vraagt al jaren aan-

dacht voor het groeiend aantal verkeersongelukken waarbij kinderen zijn betrokken. Vooral

na de zomervakantie is de piek in het aantal gewonden en doden onder kinderen zorgwek-

kend. Met name door maatregelen en activiteiten rond de school en op de schoolgaande kin-

deren, beveiliging van plaatsen waar kinderen moeten oversteken zijn er een aantal.

Veilig Verkeer Nederland is niet de enige die een bijdrage kan leveren aan de veiligheid van

onze kinderen, recente onderzoeken wijzen uit dat er meer en meer kinderen 's morgens zon-

der een goed ontbijt naar school gaan. Hierdoor neemt echter de concentratie af en is er een

grotere kans op ongelukken. En dat kan ambachtelijke bakkerij Bruggink, als beste ontbijt-

leverancier, natuurlijk niet over zijn kant laten gaan. Op 16 augustus gaat namelijk de actie

"Een goed ontbijt heeft altijd voorrang" van start. In zijn winkel vraagt Bakkerij Bruggink

met deze actie belangeloos aandacht voor de verkeersproblematiek rond het nieuwe school-

jaar.

OPEN FUCHSIATUIN WICHMOND

Onze traditionele open fuchsiatuin wordt dit jaar gehouden op zaterdag 21 augustus, zondag

22 augustus en maandag 23 augustus. De planten hebben wel wat geleden van de hittegolf

die we hadden, maar het is toch nog de moeite waard om een kijkje te komen nemen naar

de div. soorten fuchsia's en andere planten.

De tuin is open van 10.00 uur tot 18.00 uur op alle dagen.

Het adres is fam. A. Elsman, Baron v/d Heijdenlaan 24, Wichmond.

SPREEKUUR CDA HENGELO.

Op maandag 20 september a.s. houdt het CDA afd. Hengelo/Keijenborg weer een spreekuur.

Leden en kiezers kunnen zo gemakkelijk contacten leggen met de leden van de CDA-frac-

* tie voor vragen, opmerkingen of gewoon eens iets kwijt te willen over gemeentelijke zaken.

Iedereen die dat wil kan zich dan tot de CDA-fractie wenden, hetzij voor zichzelf danwei

namens een vereniging of een instantie. Het CDA wil er graag aan meewerken de politiek

dichter bij de mensen te brengen. Het spreekuur wordt steeds gehouden in de week vooraf-

gaand aan de gemeenteraads-vergadering. Het is wenselijk dat men zich tevoren telefonisch

meldt, zodat er zonodig nog wat kan worden voorbereid en in ieder geval diegene van de

CDA-fractie aanwezig is die ook in de betreffende raadscommissie zit. Het spreekuur op

maandag 20 september a.s. is 's avonds van half acht tot acht uur in zaal Leemreis.

Telefonische aanmelding kan bij één van de fractieleden, waaronder nr. 461928.

PASSAGE CHR. VROUWENBEWEGING

Donderdag 26 augustus beginnen we weer de "Gymclub Beter Bewegen" in "Ons Huis" van

kwart voor 8 tot kwart voor 9.

INSTUIFAVONDEN H.B.C.

De Hengelose Badminton Club viert dit jaar haar 20 jarig bestaan. Daarom houden zij op

dinsdag 24 en 31 augustus instuifavonden, om u kennis te laten maken met de badminton-

sport. Deze avonden worden gehouden in sporthal "De Kamp" te Hengelo van 19.30 uur tot

21.30 uur. De jeugd is op zaterdag 21 augustus welkom van 9.00 tot 11.00 uur. Wilt u een

een shutteltje slaan dan bent u van harte uitgenodigd!

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

(club secretariaat) Agnes Garritsen, tel. 467526

POSTDUIVENVERENIGING "STEEDS SNELLER" HENGELO GLD.

Wedstrijdvlucht vanaf Strombeek d.d. 31 juli 1999, afstand 183 km, deelname 426 duiven.

Gelost om 7.00 uur. Tijd aankomst Ie duif 9.33 uur, laatste duif 10.10 uur.

l en 9, A. Kamperman; 2,5,6 en 8, L. te Stroet; 3,4 en 7, G. Kempers; 10, W. Jansen.

MINIVOLLEYBAL-INSTUIF VOOR BASISSCHOOL-LEERLINGEN

Volleybalvereniging D.V.O. organiseert op zaterdagmiddag 28 augustus in sporthal "De

Kamp" een minivolleybal-instuif voor basisschool-leerlingen uit Hengelo Gld. en omge-

ving. Jongens en meisjes in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar kunnen die middag vanaf 13.00 uur

aan diverse volleybal-activiteiten deelnemen.

Deelname: gratis, vrijblijvend.

Voor inlichtingen: C. Tesselaar, tel. 0575-463976; S. Beekman, tel. 0575-462662.

Ambtsbericht per Koninklijk besluit

BURGEMEESTER BUDDINGH' ZWAAIT AF

Steenderen - De plaats aan de IJssel is nauw verbonden met de naam Buddingh' als de eer-

ste burger van de gemeente Steenderen. Op 16 april 1972 begon de weledele heer S.

Buddingh' aan een boeiende baan als burgemeester, na z'n vak als leraar MAVO te hebben

ingeruild. Met welluidende stem en een kleurrijk optreden heeft de heer"feuddingh' op posi-

tieve wijze z'n stempel op het gemeentelijk beleid gezet. Als hij op l februari 2000 een punt

achter z'n carrière zet, dan kan hij tevreden terugblikken.

Een fraai gemeentehuis (waardoor een positieve arbeidssfeer is ontwikkeld), een bloeiende

industrie met wereldbedrij ven als AVIKO FRITES en FRICO KAAS, zijn levende herinne-

ringen aan meer dan 26 jaar burgemeesterschap Steven Buddingh'! Een sensatie bijna, de

zoektocht naar een gasbel in de gemeente Steenderen (Bronkhorst) wereldbekendheid. Het

koninklijk besluit is afgeleverd op het gemeentehuis te Steenderen, waarmede bekend is

geworden, dat burgemeester Buddingh' per l februari 2000 eervol ontslag wordt verleend.

Een belangrijke daad was de stimulering tot fusie van de muziekver. DSS en St. Caecillia tot

een bloeiend muzikaal geheel: Muziekver. "Nieuw Leven".

EERSTE HULP AAN BABY'S EN KINDEREN

Zorggroep Oost-Gelderland organiseert in samenwerking met Medukatie, een gespeciali-

seerde organisatie voor spoedeisende hulpverlening, een cursus van drie avonden voor

ouders en verzorgers van baby's en kinderen tot 14 jaar op.

Baby's en kinderen zijn erg kwetsbaar. Ze zijn relatief vaak het slachtoffer van een ongeval.

Deze vernieuwde cursus geeft inzicht in de specifieke gevaren, preventiemaatregelen en eer-

ste hulpverlening aan baby's en kinderen. U leert welke gevaren bij welke leeftijd horen. U

inventariseert risico's in en om uw eigen huis. Verder leert zowel bij kleine ongelukjes als in

ernstige situaties doeltreffend te reageren. U gaat zelf levensreddende handelingen oefenen

onder leiding van ervaren instructeurs die gespecialiseerd zijn in spoedeisende hulpverle-

ning aan baby's en kinderen. Uiteraard is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen.

Plaats: wijkgebouw, Pr. Magrietstraat l, Zutphen

Data: 16, 23 september en een herhalingsles op 18 november 1999

Tijd: 19.30 - 22.30 uur

Kosten ƒ120.- voorleden van het kruiswerk, ƒ 160.- voor niet leden

(voor ƒ 14.- per jaar is men lid van Vereniging Kruiswerk Oost-Gelderland)

Voor aanmelding en nadere informatie over de cursus en het lidmaatschap kunt u contact

opnemen met telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/minuut, 24 uur per dag bereikbaar).

CURSUS LEREN MASSEREN

Op vrijdag 17 september 1999 start Zorggroep Oost-Gelderland een cursus 'Leren

Masseren'.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die op verantwoorde wijze een ontspannende massa

ge wil geven aan partner, vriend(in) of kennis. Het vermogen tot masseren heeft iedereen in

zich. Het doel is dat de deelnemers aan het einde van de cursus een ontspannende massage

kunnen uitvoeren op verantwoorde wijze.

Massage is zo oud als de mensheid zelf. Intuïtief wrijven wij over een pijnlijke plek of over

een gespannen lichaamsdeel, een goed uitgevoerde massage is dan ook een weldaad voor

lichaam en geest. Behalve dat massage als prettig wordt ervaren, is de waarde ervan dat de

stofwisseling in ons lichaam wordt gestimuleerd. Massage houdt ons lichaam in goede con-

ditie en kan blessures voorkomen. In tegenstelling tot oosterse massage is deze (Zweedse)

westerse massage gericht op ontspanning van huid en spieren, het gaat om klassieke massa-

getechnieken zoals drukken, strijken en kneden. Verder wordt uitvoerig aandacht besteed

aan het contact tussen de cursist en degene die wordt gemasseerd.

Plaats: wijkgebouw, Zutphenseweg l c/d, Vorden

Data: 17 september, l, 15, 29 oktober, 5, 12 19, 26 november en 3, 10 december 1999

Tijd: 9.30- 11.30 uur

Kosten: ƒ 225,- per persoon voor leden van Vereniging Kruiswerk Oost-GeWedand,

ƒ 300,- voor niet-leden.

(voor ƒ 14.- per jaar bent u lid van de Vereniging Kruiswerk Oost-Gelderland)

Leiding fysiotherapeut

Voor aanmelding of nadere informatie kunt u bellen naar 0900-8806 (22 ct/minuut)/ U kunt

inschrijven tot uiterlijk 10 september 1999. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van ons.


