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CLAM
DE GEHELE WEEK:

magere speklappen,500 gr 2—

395
.

champignon of kerrie gehakt
500 gram

verse kippenpoten, / kilo

Onze dagreklames: maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST (fijn of grqfl 500 gram 4.95

GEHAKT (half om half+kruiden) 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:
SCHOUDERKARBONADE 500 gram 4.95

MALSE VARKENSLAPPEN 500 gram 4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Westland

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.
Tel: (0575)461054

Rauwkostreclame:

Koningssalade
of
Hengelse mix
250 gram 2.98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Eigenheimers, zak 5 kilo 4.98

Zoete Hollandse kwetsen, kilo 1.98

vrijdag - zaterdag:

Elstar handappels, 3 kilo 4.98

Harde spruiten, kilo 1.98

Burg. Galleestraat 44
VORDEN

v~o W rtï Tel. 0575-553640

Voor al uw

films en computerspelletjes
nu ook D.V.D.

Ouderwets lekker!
Al 35 jaar uw vertrouwde adres voor

alle Noord-Hollandse:

VI RCI R

..DE KAASPLANK..
elke vrijdagmiddagmarkt Hengelo Gld.

Grand café

Gevraagd:

Energieke
Medewerker (ster)

voor ±38 uur p/w
voor keuken, bar en overige voorkomende
werkzaamheden.
Enige ervaring gewenst (geen must)

Sollicitatiebrief het liefst met bijvoeging

van pasfoto richten aan:

Café de Egelantier
t.a.v. Ton ten Barge
Spalstraat 44 - 7255 AD Hengelo Gld.

fcSTATT AT7 ATI l

OPENING
S «Vooral uw:
l
!j •Bloemwerk

| «Kado artikelen

•Bruidswerk

•Grafwerk

•Versieringen

KOK

BLÖEMEM
5EKVICE

Eigenaar Jet en Hans Zweverink

Rijksstraatweg 64-48

WARNSVELD

JTel: 0575-522704

Zaterdag 11 September zal KOK

BLOEMENSERVICE feestelijk hero-

pend worden. Aanvang 10.00

Verder is er de gehele dag openhuis

en gelegenheid tot kennis maken

van 9.00 tot 17.00 uur, met de

nieuwe eigenaren Jet en Hans

Zweverink.

Openingstijden

Ma t/m Do

9.00-18.00

Vrij 9.00-20.00

Zat 9.00-17.00

Bezorging mogenlijk,

ook oa. gemeenten

Vorden, Hengelo,

Steenderen

OPHEFFINGS-

UITVERKOOP
Per l oktober a.s. verlaten

we onze winkel aan de
Raadhuisstraat.

Tot die dag zijn er steeds
aanbiedingen.

Op 9, l O en 11 september
krijgt u op alle artikelen

25% korting.
Zo ooit dan nu naar de

WERELDWINKEL

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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



Herbert Regelink
en 88»

$ Astrid Bourgondiën

$3 gaan trouwen op vrijdag 17 september 1999 om 10.00

uur in het gemeentehuis te Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om 11.00

uur in de R.K. kerk St. Jan de Doper te Keijenborg.

SR
1£ De Receptie zal plaatsvinden van 14.00 tot 15.30 uur

cgg in party-restaurant "de Smid", Kerkstraat 11

$ te Keijenborg.

*«88 Ons adres blijft:

Bronkhorsterstraat 6,
7256 KE Keijenborg.
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Op 16 september a.s. zijn wij
"t!p yp

Wessel en Toos Fleming
<§8 Sg»

50 jaar getrouwd
<§3 ^
<&> Wij willen dit graag met onze kinderen en
TjO Cty

$3 kleinkinderen vieren. £g>

& U bent van harte welkom op de receptie van gk

$ 16.00 tot 17.30 bij Partycentrum de Smid, te $>

$$ Keijenborg. £$>

* *<§g Torenzicht 3 $>

* 7255 WX Hengelo Gld.
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Uw medeleven bij het overlijden van mijn innig

geliefde vrouw, onze allerliefste mama en oma

ALBERTHA GERHARDA HENDRIKA WENTINK

heeft ons diep getroffen en goed gedaan.

Wij willen u van harte bedanken voor die warme
belangstelling.
Wij kijken met dankbaarheid terug op het rijke leven

van haar en op de dag, waarop wij haar met zo velen

begeleidden naar haar laatste rustplaats in Hengelo.

Nogmaals heel hartelijk dank.

G.J. Denkers

kinderen, kleinkinderen

Hengelo (Gld), september 1999,

Lankhorsterstraat 10.

CJ l/ "Jong Hengelo"

Club is weer begonnen.

Kom ook gezellig knutselen, toneelspelen en

spelletjes doen; kortom creatief bezig zijn!

Kom gerust vrijblijvend kijken.

Leeftijd: vanaf 7 jaar

Tijd: maandag's van 18.45 - 20.00 uur

Plaats: "Ons Huis" Beukenlaan

Voor inlichtingen; Henny Peelen-Wenneke

tel. 0575-462799

Opgave Snijmaistaxatie.

De opgave voor het taxeren van snijmais

kan geschieden bij de volgende personen:

* Steenderen en Hummelo/Keppel:

J. Hendriksen, tel. (0313) 47 14 12

* Hengelo Gld:

Mevr. G. Gosselink, tel. (0575) 46 19 28

Opgave voor 12 september 1999.

Gaarne tussen 8.00 en 9.00 uur 's morgens.

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 12 sept. 10.00 uur, ds. E. Noltus, jeugddienst
Goede Herder Kapel

Zondag 12 sept. 10.15 uur, ds. C. van Dorp
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Zondag 12 sept. 10.00 uur, mevr. D.J. Rekswinkel-Kets
Vrijzinnig Hervormde Kerk

Zondag 12 sept. 10.30 uur, Ds. C.F.J. Antonides
R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 11 sept. 19.00 uur, Woord- en communiedienst
Zondag 12 sept. 10.00 uur, Eucharistieviering

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 vs 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 10- ZONDAG 12 SEPT.

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 15 sept. dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262
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 11.00-12.00 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-KEIJENBORG

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 wordt altijd doorverbonden naar de dienstdoende dierenarts.
Spreekuren gezelschapsdieren:
maandag t/m vrijdag 13.30-14.00 uur
maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en op afspraak
Paardenspreekuur:
maandag 19.00-20.00 uur en op afspraak
Dierenapotheek:
maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur
zaterdag 08.30-12.00 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: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439
en Mw.B. Schuerink, tel. 461828.

Keijenborg: Mw. 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 Keiienborg: 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 Usselstreek)

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 Uierapie "Jentha"

Voor afspraken tel. 0575-464440
Beatrixlaan 4, Hengelo - Koldeweiweg 2, Keijenborg

Pedicure

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. Erne 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.

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 15.00-17.00 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

U. V. V.
afd. Hengelo Gld.

Met een frisse start voor een
gezellige middag door

dhr. W. Hooghiemstra uit Ruurlo,

Dit mag u niet missen....
Vanaf 60 jaar is een ieder

hartelijk welkom.

Op woensdag 22 september a.s.
in "Ons Huis" aanvang 14.00 uur

Wie afgehaald wil worden
kan bellen, tel. 462728

Uw aardappelveldje

machinaal laten rooien
Bel A. Menkveld

Tel (0575) 46 21 36

Te huur woonruimte
in Keijenborg.

Tel. 0314-641855
na 18.00 uur

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, Wïchmond-
Vierakker en omstreken

De advertenties voor De Reclame dienen

donderdags voor 11.00 uur in ons bezit te zijn!

l.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.



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

Zondag 12 sept. 10.00 uur

Jeugddienst
Remigiuskerk Hengelo

Thema: "Verzoening"
m.m.v. Ds. Noltus en
koor musical "Jacob"

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

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. 0575-461307

MAN
* SCt* UUt T

Kervelseweg 23 - Hengelo Gld. - tel. 0575-462619

Klokken voor
ieder interieur

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Soil0r.ll IS HOTg.10 GUI T.l.loon 104741 U 11 74

De Rabobank is een

coöperatieve bank die

opkomt voor de belangen

van haar leden. Via het

Bestuur en de Algemene

Vergadering oefenen de

leden invloed uit op het

beleid van hun plaatselijke

bank. De Rabobank kiest

bewust positie als een

dienstverlener die nauw

betrokken is bij de lokale

gemeenschap waarvan de

leden deel uitmaken.

Uitnodiging Algemene Vergadering
van Rabobank Graafschap-West
De Coöperatieve Rabobank Graafschap-West U.A. houdt op donderdag 23 september 1999 haar jaarlijkse

Algemene Vergadering. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in "De Herberg',' Dorpsstraat l O

te Vorden.

Verkorte agenda:

• Opening

• Notulen vorige vergadering

• Jaarrekening 1998

• Decharge

• Benoeming leden Bestuur en Raad van Toezicht

• Mededelingen en rondvraag

• Pauze

• Inleiding over de ontwikkelingen binnen ons werkgebied door professor F.W.M. Boekema, hoogleraar

Sociale Geografie aan de universiteiten van Nijmegen en Tilburg.

De volledige agenda, de notulen van de vorige Algemene Vergadering, alsmede de jaarrekening 1998 liggen

vanaf heden voor de leden ter inzage op onze kantoren.

Het Bestuur

Rabobank
Midden in de samenleving

Vlaai van de Week

sinasappel-
vlaai

ƒW,-
echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 • Tel 0575-461200

HENGELO (Gld.)

HARMSEN

GEREEDSCHAPPEN

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461220

Pottenbaklessen
Keramische vormgeving

en draailes
Lessen vangen aan

medio sept.

dinsdag-, woensdag-

of donderdagavond

Info: pottenbakkerij

Erik Windig
Z.E. weg 44, Baak

Tel.(0575)441995
ook kinderpartijtjes

Voor al uw

familie

Coöperatieve Rabobank Graafschap-West U.A.

L I T I E

POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM

(Hummelo en Keppel, Hengelo en Zelhem)
24 augustus

- Van een aan de Nijmansdijk te Zelhem geparkeerde bedrijfsauto werd een ruit ingeslagen. Door de

inbreker(s) werd een draagbare computer, .gereedschap en de autopapieren gestolen.

- Aan de Vosweg te Halle ontstond een blikschade-aanrijding op de kruising. De ene automobilist ver-

leende de ander geen voorrang.

- Om 01.05 uur was men al voor eenzelfde geval naar Halle "gevlogen".

- Aan het eind van morgen om 11.30 uur kwam er een overval-alarm uit Hoog Keppel binnen. Een bedie-

ningsfout was hier de oorzaak.

- Op de Ruurloseweg te Zelhem, net voor de verkeerslichten, hielden enkele automobilisten te weinig

afstand. Toen de voorste stopte voor het rode verkeerslicht, reden 2 achteropkomende automobilisten
elkaar aan en werd ook de voorste geraakt.

25 augustus

- In de gemeente Hummelo en Keppel werd een ondernemer bekeurd omdat hij mest uitreed op het
bouwland en deze niet onderwerkte.

- In het buitengebied van Hengelo werd een slang van een beregeningsinstallatie vernield.
- In Hummelo werd een autoruit vernield door onbekenden.

- Een gebouwtje in Halle werd dor inbrekers bezocht. Er werd echter niets ontvreemd.

26 augustus

- Een 2-tal sporters kwam bij een accommodatie in de gemeente Hengelo tot de ontdekking dat er geld

van hen was gestolen. Hun geld en kleding lag in een afgelosten ruimte.

- Bij een bedrijf in Halle werd het te ver uit de slotplaat stekende cilinderslot gekraakt. Men kwam wel

binnen, maar er was niets weg te halen.

- Een aan de Stationsstraat staande onafgesloten Batavus damesfiets werd door een fietsendief weggenomen.

- Op de Kruisbergseweg te Hengelo en Velswijk werden enkele verkeerscontroles gehouden. Er is een

flink aantal bekeuringen uitgeschreven, voor o.a. de feiten: inhalen over verdrijvingsvlak (240 gld) ken-

tekenovertredingen a ƒ 120,- zoals; te kleine kentekenplaat, foutief kenteken op aanhangwagen, onlees-

baar ivm fietsendrager en het niet dragen van de autogordel door bestuurder en/of passagier (90 gld).

27 augustus

- In Hummelo trad een inbraakalarm van een woning door onbekende oorzaak in werking.
- Op de Raadhuisstraat reed een vrachtauto achterwaarts tegen een geparkeerde personenauto.

- Een dame die haar portemonnee even uit het oog verloor in een supermarkt in Zelhem, kwam tot de

vervelende ontdekking dat deze gestolen was.

30 augustus

- Aan de Kruisbergseweg onder Zelhem werd een spiegel van een personenauto getrapt. De dader is ont-

komen.

- Wederom werd een onafgesloten damesfiets in Zelhem weggenomen. Het betreft een Locomotief, type

Omafiets.
- Een in de berm langs de weg in de Veldhoek liggende fiets werd eveneens weggenomen. De fietstas-

sen zaten bovendien nog volgestopt met kleding.
- Een aanhangwagen van het merk Hapert werd op de Raadhuisstraat te Hengelo door een onbekende

ontvreemd.
- Een partij van 20 a 30 pallets zijn 's nachts aan de Gildenweg in Zelhem weggenomen.

- Er wordt in Hengelo gezocht naar de dader die in het buitengebied op een hond heeft geschoten.
- De ruitjes in een gebouw aan de Pluimersdijk te Zelhem waren het doelwit van l of meer onbekende

vernielers.
Overlast in Hengelo

Rond het weekend bereiken ons telkensmale klachten van in het centrum van Hengelo wonende inwo-
ners. Ons blijkt dat er veel klachten zijn, maar dat er tijdens het plegen van de overlast of vernielingen

nauwelijks gebeld wordt. Men wordt nogmaals dringend gevraagd om direct 's nachts te bellen als er

overlast is of als er vernielingen gepleegd worden. Dagen later bellen kan wel, maar haalt nauwelijks nog

iets uit.

B.J. Eijsink
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Goma B. V. Metaalwarenfabriek (ca. 100
Medewerkers) is een door Lloyd's
gecertificeerde onderneming, die zich
beweegt op het gebied van de toeleve-
ring van halffabrikaten en complete
eindproducten. Deze producten worden
in hoofdzaak vervaardigd uit dunne
plaat- of bandstaai. De fabricage vindt
plaats op moderne grotendeels CNC-
gestuurde machines (kleine tot middel-
grote series), waarbij in de ontwerpfase
gebruik gemaakt wordt van CAD/ C AM
faciliteiten. Voor de grote series wordt
gebruik gemaakt van eigen ontwikkelde
en gefabriceerde stempels of speciaal-
machines.

Goma B. V. Metaalwarenfabriek is geves-
tigd aan de Ruurloseweg 80" te Hengelo
Gld.

Door groei en goede vooruitzichten is Goma B.V. Metaalwarenfabriek op zoek
naar enthousiaste

PROCES-OPERATORS

voor de afdelingen: CNC-ponsen/lasersnijden,
CNC-kanten
Automaten.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit het (zelfstandig) omstellen van
deze machines en uitvoeren van bewerkingen en tussentijdse
kwaliteitscontroles.

Voor deze functies vragen wij:

- lts (metaal) en/of ervaring met plaatwerkproducten

Naast een prettige werksfeer en uitstekende arbeidsvoorwaarden bieden wij
u de mogelijkheid zich te ontplooien door aanvullende functieopleidingen.

Bent u geïnteresseerd, wilt u nadere inlichtingen of voor één van deze
functies in aanmerking komen? Neem dan kontakt met ons op of stuur een
brief (voorzien van c.v.) aan:

Goma B.V. Metaalwarenfabriek
t.a.v. afd. PZ, dhr A. Abbink.
Postbus 8
7255 ZG HENGELO (GLD)
tel.: 0575-468211

GASTERIJ DE EIKEBOOM OP ZONDAG MUZIEKCAFE

Sinds dit voorjaar zijn in gasterij de Eikeboom te Keijenborg
elke tweede zondag van de maand optredens van regionale
bands. Onder stijgende belangstelling hebben bezoekers kun-
nen genieten van o.a.: Part Two, Spitfires en Grolsch Busters.
Voor 12 sept. staat de formatie Amazon ' 66 garant voor een
swingende middag en avond. De band is in 1994 voortgekomen
uit de Zutphense groep The Repair kit. Oorspronkelijk was het
een 5-mans formatie en lag het accent op de blues-rock. Na
enkele wisselingen van drum en bas is er nu een echte 4-mans
formatie ontstaan. Amazon '66, een band met enthousiasme en
uitstraling, staat garant voor een zwetend en rockend optreden.
Het repertoire van de groep bestaat uit rock 'n roll, rhytmn 'n
blues en stevige rock. De band bestaat uit: Martin Abbink
gitaar, Maurice Klootwijk zang, Ben Wagenaar drums/backing-
vocals en Henny Wissink bas. Voor de 2e zondag van oktober
staat Gewoon Jansen op het programma. Zo is gasterij de
Eikeboom er in geslaagd om op elke 2e zondag van de maand
iets te bieden voor de regionale muziekliefhebber. De maande-
lijkse optredens beginnen telkens om 17.00 uur.
Vermeldenswaardig: de toegang is gratis.
Mochten regionale bands na het lezen van dit bericht belang-
stelling hebben voor een optreden in het zondagse muziekcafé,
gelieve men contact op te nemen met:
Gasterij de Eikeboom, tel. 0575-465530.

ROELOFSEN KONING IN DE DUNSBORG

Zaterdag 28 augustus was het Evert Roelofsen die de romp van
de vogel naar beneden haalde.
Dit gebeurde tijdens het buurtfeest. Wethouder van Petersen
had het eerste schot op de vogel gelost en daarmee het feest
geopend. 72 schutters deden hun best, maar Eduard Peelen
schoot de staart, Rinus Kroesen de kop, Jan Kremer en Jolanda
Florissen ieder een vleugel.
's Avonds was het in de manege volop feest rondom koning
Evert en koningin Astrid. Tijdens het vogelschieten kon er door
jong en oud volop gespeeld worden bij de diverse spelen. Voor
het eerst was er dit jaar een mini playback show. Deze sloeg
geweldig aan en is zeker voor herhaling vatbaar.
De uitslagen van de kinderspelen: Ringgooien l Kai Lassche, 2
Feia de Vries. Melk de koe: l Wesley Ankersmid, 2 Feia de
Vries. Wervelwind: l Ivet Berendsen, Corinne Groot Roessink.
Vallende bal: l Hilge van Weperen, 2 Niekki ten Bokkel.
Uitslagen volwassenen. Kaartschieten dames: Jolanda
Florissen. Klepelschieten dames: Jo Beulink. Melk de Koe
dames: l Ria Regelink, 2 Rikie van de Berg. Kaartschieten
heren: l Jan Lenderink, 2 Henk Smeitink. Klepelschieten
heren: l Wesley Ankersmid, 2 Ap Regelink. Melk de Koe
heren: l Gerard Geurts, 2 Remco Regelink. Sjoelen: l Maarten
Dammen, Jenny Ankersmid. Ringen gooien: l Reinco de
Vries,, 2 Jennie Ankersmid. Bierpulschuiven: l Arian Regelink,
2 Yvonne Dammen. Wervelwind: l Benno Rondeel, 2 Annie
Zaarbelink. Stoelendans: Arrien Lassche en Marrit ten Bokkel.
De boodschappenmand werd geraden door Jo Lassche.

FIETS DE BOER OP

Door de Werkgroep Agrarische Vrouwen uit Hummelo en
Keppel, Steenderen en Doesburg wordt op zaterdag 18 sept. a.s.
de tocht Fiets de boer op georganiseerd.
De ca. 25 km lange fietstocht leidt dit jaar langs de vele mooie
plekken van Hummelo, Langerak, Laag Keppel en omstreken.
Onderweg kunnen de deelnemers diverse bedrijven bekijken,
die te maken hebben met de agrarische sector, o.a. een bedrijf-
waar men boerderij-ij s maakt, een veevoederfabriek, een
mechanisatiebedrijf en rund veebedrij ven. Tijdens het fietsen
kan men genieten van de prachtige natuur. Een vast punt op de
route is altijd de gezellige stand waar men even kan pauzeren
en genieten van koffie, fris, broodjes etc. Kortom, een prachti-
ge tocht die u niet mag missen. Er zijn 2 startpunten: in
Hummelo bij cafe-rest De Gouden Karper en in Langerak bij
zalencentrum De Veldhoen. Bij deze startpunbten is op de dag
zelf de routebeschrijving verkrijgbaar. Deelname kost f 2.50
p.p., kinderen onder begeleiding gratis. Er kan gestart worden
tussen 9.00 en 13.00 uur. De bedrijven zijn tot 17.00 uur geo-
pend. Voor meer informatie over de tocht: Gerda Garritsen, tel.
03124-381361 of Marijke Beuwer, tel. 0575-441032.

OPENBARE AVOND PARANORMALE GENEESWIJ-

ZEN/PSYCHOMETRIE

Dinsdag 14 sept. a.s. zal door de NVGN een openbare avond
gehouden worden met medewerking van mevr. J.M.Th. Snik-
Bouman en de heer M. de Jong en eventueel andere medewer-
kers in party-rest. De Smid, Kerkstraat 11 in Keijenborg.
Op deze avond zal nader worden ingegaan op paranormale
geneeswijze. Verder zal worden getracht ziektebeelden vast te
stellen aan de hand van foto's of voorwerpen. Wanneer u hier-
voor een foto/voorwerp wilt meebrengen, doet u er goed aan
deze van te voren apart te leggen; pasfoto's of persoonlijke
voorwerpen b.v. zijn voor dit doel bijzonder geschikt.
Natuurlijk zal er ook gelegenheid zijn om vragen te stellen. De
entree is f 7.50, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Voor inlichtingen tel. 026-3114114 of 0575-441701.

JEUGDDAG REGIO OOST GELDERLAND

De vogelverenigingen uit de regio oost Gelderland organiseren
op zaterdag 25 sept. a.s. een jeugddag. Op deze jeugddag is er
een beoordeling van de vogels door erkende keurmeesters die
ook veel informatie geven over de vogels. Dus als je vogels
houdt en er meer van \vilt weten, kom dan. Je hoeft geen lid te
zijn van een vogelvereniging en voor vervoer kan worden
gezorgd. De sluiting van de inschrijving is op 15 sept. a.s. De
deelname en toegang is gratis. Wij hopen veel jeugdige vogel-
liefhebbers te mogen begroeten in zaal Kerkemeijer,
Ruurloseweg 51 te Borculo, aanvang 9.00 uur
Voor informatie: Exokan, Ria Scholten, .tel. 0313-475530.

JEUGDDIENST

Zondag 12 sept. is er weer een jeugddienst in de Remigiuskerk
te Hengelo Gld. Ds. Noltus gaat die morgen voor. Het thema
van deze dienst is: Verzoening. We lezen het verhaal van Ezau
en Jacob. Jacob stal het eerst geboorterecht en ontving de
zegen. Later ontmoeten die twee elkaar weef. Jacob wil weer
verzoening. In de dienst zul je horen en zien hoe verzoening tot
stand komt.
Muzikale medewerking wordt verleend door het koor van de
musical Jakob o.l.v. Gerrit Wolsink. Deze jeugddienst wordt als
het ware vervolgd door de musical. Na afloop van de dienst is
er weer koffie, thee/en limonade. Er is kinder nevendienst en
oppasdienst. Tot ziens.

HENGELOËRS STARTEN ONDERNEMING IN
WARNSVELD
Jet en Hans Zweverink uit Hengelo Gld hebben per l septem-
ber 1999 Kok bloemenservice te Warnsveld overgenomen.
Jet en Hans, die tijden bezig waren een eigen bedrijf te starten
in Hengelo Gld, zagen hun wens uiteindelijk in Warnsveld in
vervulling gaan.
De huidige eigenaressse, Truus Kruisselbrink, kwam met de
mededeling 2 maanden geleden, dat zij een baan in het onder-
wijs aangeboden had gekregen, aldus Jet. Ze wilde met de win-
kel gaan stoppen en verhuizen naar Enschede. Zij wist ook dat
wij al tijden bezig waren en deed het voorstel of wij niet de
interesse hadden om het bedrijf voor te zetten.
Jet die voorheen 13 jaar werkzaam was bij Kok bloemenservi-
ce en na een korte onderbreking van anderhalf jaar, was voor
het personeel en klanten geen onbekende. Dit maakte de keus
voor Jet en Hans wel makkelijker, omdat zij de ins en outs van
het bedrijf die tijd hebben kunnen volgen.
Hans die hovenier van beroep is, zal in het begin de werk-
zaamheden achter de schermen gaan doen.
Op zaterdag 11 september zal Kok bloemenservice feestelijk
heropend worden om 10.00 uur door de burgemeester van
Warnsveld. Ook is er die dag een Open dag van 9.00 tot 17.00
uur om kennis te maken met de nieuwe eigenaren, afscheid
nemen van de oude eigenaar en de winkel komen bewonderen.
Van 7 t.e.m. 10 sept, zal de zaak gesloten zijn i.v.m. wat kleine
aanpassingen in de winkel.
Kok bloemenservice blijft natuurlijk het adres voor bloemen
van topkwaliteit. Met o.a. het samenstellen van smaakvolle
boeketten, het creëren van verfijnd bruidswerk, het maken van
grafwerk naar wens en het verzorgen van versieringen. Tevens
is het een winkel met een ruime keus aan woon- en tuinacces-
soires, mooie gebruiks- en siervoorwerpen van glas en aarde-
werk en decoratieve kunstnijverheidsartikelen uit allerlei lan-
den. Kok bloemenservice is al meer dan 60 jaar een begrip voor
bloemen en bloemdecoraties in Warnsveld en verre omstreken,
waar bezorging op maat ook tot één van de mogelijkheden
behoort. Kok bloemenservice is gelegen aan de Rijksstraatweg
64-68 te Warnsveld, tel. 0575-522704.
Voor de Open dag wordt u van harte uitgenodigd.


