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CLAM
Onze allerfijnste
gehakt vanant

kalfsgehaktschnitzel l 60
100 ar.

half om half gehakt, l kilo

paddestoelen gehakt

gebraden gehakt

725

]QQ

]25

Onze dagreklames: maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST (fijn of grqfl 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBOJVADE 500 gram 4.95

MALSE VARKEJVSLAPPEN 500 gram 4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

Speciaalzaak
in groenten en fruit

•-'....

Klein
Westland

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.
Tel: (0575)461054

Rauwkostreclame:

Ijsberg fruit salade
250 gram 2.98

Witte Kool Ham salade
250 gram 2.98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Conference handperen, 3 kilo 5.98

Mooie andijvie, 1 kilo 1.50

vrijdag - zaterdag:

Pers sinaasappels, 20 stuks 6.98

Broccoli, 1 kilo 2.98

Juist nu is het tijd

voor groot onderhoud

in uw tuin.

Bel voor meer informatie:

^^B

EVERS M

vereniging
van hoveniers en
groenvoorzieners

vhg Bobbinkstraat 4, Baak

tel. 0575-441048

fax 0575 - 442041

28e kinderkledingbeurs

Thiitje
najaars- en winterkleding

Inbreng max 15 stuks

vrijdag 17 sept. van

16.00 tot 18.30 uur.
Verkoop zaterdag

18 sept. van 10.00 tot

12.00 uur in
O.B.S. Rozengaardsweide

te Hengelo Gld.

Inl. tel. 0575-463908

Inbreng is voor eigen risico.

NOG NIET

ALLES IS WEG
Op 16,17 en 18 septem-

ber krijgt u alle artikelen

voor de helft van de prijs.

Sinterklaas is nog ver weg

maar.

WERELDWINKEL
Raadhuisstraat 4

Burg. Galleestraat 44VORDEN
v o R D • N Tel. 0575-553640

Voor al uw

films en computerspelletjes
nuookD.V.D.

Ouderwets lekker!
Al 35 jaar uw vertrouwde adres voor

alle Noord-Hollandse:

..DE KAASPLANK..

elke vrijdagmiddagmarkt Hengelo Gld.

Voor reparatie van uw

wasautomaat, koelkast of diepvries

BELUITDEWEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461806

Erkend rayonmonteur Candy Ned.

Candy voor Wassen Koelen Koken

Friesche St G. W. Ebbers
Hazenhutweg 1 b

Hengeio Gld.
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

Vlaai van de Week

kersen de
luxe vlaai
f 10,-
echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Trouwringen
volgens jouw
eigen smaak

J U W € L l I H - O P T I C l f l

OC&MAN
• • 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

Voor a/
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Op 27 september 1999 zijn wij 50 jaar getrouwd.

Samen met de kinderen en kleinkinderen willen

wij dit vieren.

: We beginnen de dag om 10 uur in de

te St. Jan de Doperkerk in Keijenborg. &

$8 S&>
Jg Wie ons wil feliciteren nodigen wij uit voor de ga,

cgj receptie op zondag 26 september a.s. van 15.30 tot jg,

<§8 17.00 uur in party-restaurant "De Smid", ^

$3 Kerkstraat 11 in Keijenborg. $£
-Qa GO-»

$ Antoon en Lien Hebben-Roeloffzen Ü»
J&\ C&t

$3 Vordenseweg 3a ^>

$ 7255 BV Hengelo Gld. $
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Dankbaar alles voor wat zij voor ons is geweest,

geven wij u kennis dat toch nog onverwacht van

ons is heengegaan, onze lieve moeder, groot- en

overgrootmoeder

MARIA ALEIDA KRIJT - ROTHMAN

op de leeftijd van 83 jaar

weduwe van Christiaan Rudolf Krijt

Rudie en Vrouwkje

Alie - Anne

Marga - Kor

Jan en Janny

Christo

Marjon

Janny en Peter

Chantal

Ronny

8 september 1999

Looweg 12

7135 JHHarreveld

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

H.A.M.O.V.E. TOURING

Op zondag 19 september a.s. organiseert de

HAMOVE te Hengelo Gelderland een toerrit voor

motoren; de herfstrit. De rit gaat via de Achterhoek

naar Duitsland en is ±200 km lang. Inschrijven van

9.30 tot 12.00 uur in de HAMOVE-molen, gelegen

aan het circuit "De Varsselring", Varsselseweg 34

te Hengelo Gelderland.

Telefoon: 0575-467350

(alleen op zondag 19 september)

Inschrijfgeld: Rijder ƒ 12.50 (incl. herinnering)

ƒ 10.00 (excl. herinnering)

Passagier ƒ 2,50 (incl. herinnering)

Bij inschrijving gratis consumptie. Na afloop is de

bar open voor een hapje of een drankje.

Informatie: G. Lijftogt; tel. 0575-441621,

na 18.00 uur 0575-463946

P.S. Voor de club met het grootste aantal deelne-

mers/sters is er een beker te winnen.

BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating
André Bijenhof

Tel. 0575 - 451944 / 0575 - 461136

06-53212132

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 19 sept. 10.00 uur, ds. A.B. Elbert, ds.E. Noltus, startzondag

Goede Herder Kapel
Zondag 19 sept. 10.15 uur, ds. C. van Dorp

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijzinnig Hervormde Kerk
Zondag 19 sept. 10.30 uur, Ds. G.J. Brusewitz, Winterswijk

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 18 sept. 19.00 uur, Woord- en communiedienst

Zondag 19 sept. 10.00 uur, Oecumenische viering in de Remiguskerk

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 17- ZONDAG 19 SEPT.
dr. J. Koning, tel. 0575-461266

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 22 sept.: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266

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-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 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: M w. 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: M w. 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 thtrapie "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. 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.

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

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Te koop Crossmotor
Kawasaki 80 cc kleine

wielen. Hans Bruil
Toverstr. 3 Baak

Te koop Snijmais
oogst '98, tel. 461925

Gevraagd: hulp voor
de zaterdag voor het
schoonspuiten van

varkensstallen. Goed
salaris. Mts. Hakvoort

0575462317

Te koop snijmais
tel. 0575441496

Gevraagd: zelfstandige
huishoudelijke hulp

voor de vrijdagmorgen
tel. 0575462317

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

J '

* Uiterweerd drukwerk v.o.f.
* Kampstraat 13, 7255 XC Hengelo Gld.
* Telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 50 88

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!

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.



IIENGELOERS STARTEN ONDERNEMING IN
WARNSVELD
Jet en Hans Zweverink uit Hengelo Gld hebben per l sep-

tember 1999 Kok bloemenservice te Warnsveld overgeno-
men. 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

onderwijs aangeboden had gekregen, aldus Jet. Ze wilde met

de winkel 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 bloemen-

service en na een korte onderbreking van anderhalfjaar, 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 bloemen-

service blijft natuurlijk het adres voor bloemen van topkwa-
liteit. Met o.a. het samenstellen van smaakvolle boeketten,

het creëren van verfijnd bruidswerk, het maken van graf-

werk 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 aar-

dewerk en decoratieve kunstnijverheidsartikelen uit allerlei
landen. 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.

KIES VOOR JE TANDEN
Onder deze naam start de afdeling Tandheelkundige
Gezondheidsvoorlichting en opvoeding (TGVO) van de

GGD regio Achterhoek dit schooljaar met een project mond-
zorg op 40 basisscholen in de regio. Naast de reguliere voor-
lichting over tandverzorging aan de groepen l en 2, kunnen
nu op verzoek van de scholen ook gastlessen mondverzor-

ging in ander groepen van het basisonderwijs worden gege-
ven. De spits wordt afgebeten doorbasisschool 't Mölleveld

in Haart. Centraal in alle groepen staat een tandenpoetsin-
structie. Verder kan de inhoud van de gastlessen variëren

van Het bezoek aan de tandarts of Het wisselen tot Wat bete-
kent een mooi gebit voor mijn uiterlijk. De basisscholen

krijgen ter ondersteuning van dit project een leskist en een
tentoonstelling tot hun beschikking. De leskist bevat mate-
rialen die gebruikt kunnen worden in de klas voor een ver-

dieping van het onderwerp. De tentoonstelling bestaat uit
een 8-tal panelen die in de school kunnen worden opgehan-

gen. In mei 2000 wordt dit project aangeboden aan de ove-
rige scholen in de regio Achterhoek.

EEN DAG OP HET PLATTELAND
Zondag 26 sept. a.s. is er bij ijsboerderij 't Riefel aan de

Riefelerdijk 2 te Hengelo Gld van alles te beleven. Daar

wordt namelijk van 11.00 tot 126.00 uur het programma Een
dag op het platteland georganiseerd. Het programma bevat
muziek van de Gebr. Nus, optreden van de boerendansgroep

W'j eren 't Olde , een boerenmarkt met proef- en doe-kra-
men, er zijn ambachten de bewonderen zoals het paarden

beslaan en paarden invlechten. Voor de kinderen is er een

skelterparcours, kan er op een pony gereden worden en staat

een springkussen gereed. Er zijn eet-, drink- en ijsspeciali-

teiten aanwezig. Ook is er een ballonvaart mogelijk.

Inlichtingen hierover bij B. Enzerink, tel. 461534.

Over deze dag van het platteland kan men bij Bert en
Jolanda Wissels, tel. 461768 alle inlichtingen die men

wenst, verkrijgen.

SPORTCENTRUM AEROFITT START MET DE
CURSUS "SPORT & SLANK"
Tien weken achter elkaar actief bezig zijn met
Cardiofitness en tegelijkertijd een volledige afslankcur-
sus volgen. Dat is nu mogelijk door de samenwerking
tussen Voedingsadviesbureau "Reduce" en
Sportcentrum "Aerofitt".
Cardiofitness is een vorm van lichaamsbeweging waarbij
met behulp van moderne fitnesstoestellen uw spieren wor-

den geoefend. Speciale aandacht hierbij voor het buik, billen

borst en bovenbenengebied.

Voorafgaand aan het sporten is er de afslankcursus van

"Reduce". U wordt persoonlijk begeleid door diëtiste Judith
Rondeel. Hier leert u anders met uw voeding om te gaan.
Niet alleen minder maar verstandiger eten. Wekelijks wordf

uw gewicht gecontroleerd en krijgt u een informatief cur-
susboekje en een weekmenu mee. Tijdens het "Reduce" uur

wordt er ook aandacht besteed aan de psychologische aspec-

ten van het afslanken. De cursus is er speciaal op gericht om

niet alleen tijdelijk resultaat te boeken maar om dit resultaat

vast te houden door oude gewoontes te veranderen.

Is uw belangstelling gewekt geef u dan snel op want Vol is

Vol!

Startdatum: dinsdag 28 september 1999,
Reduce van : 18.00 tot 19.00 uur,

Cardiofitness van 19.00 tot 20.00 uur.
Startdatum: woensdag 29 september 1999,
Reduce van 20.00 tot 21.00 uur,
Cardiofitness van 21.00 tot 22.00 uur.
Bel voor informatie: 0575 465001
Adres: Sportcentrum Aerofitt, Winkelskamp 5, 7255 PZ

Hengelo Gld.

14 dagen geldig

Magere hamlappen
500 gram 5.00

Dik bevleesde ribben
500 gram 3.10

Hamburgers
per stuk 1.00

eigengemaakte
rookworst is er weer

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

IJsvereniging "Steintjesweide"

Jaarvergadering

op maandag 27 sept. 1999 om 20.00 uur in het
clubgebouw bij de ijsbaan.

- Agenda:
- Opening
- Notulen vorige jaarvergadering
- Jaaroverzicht
- Financieel overzicht
- Verslag Kascommissie
- Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar zijn
Jenny Roenhorst
Jan Roenhorst

- Tegenkandidaten kunnen door tenminste 10
leden worden voorgedragen, mits 3 dagen voor
aanvang van de vergadering schriftelijk bij het
bestuur ingedienp!.

- Pauze
- Vaststelling financiële machtiging bestuur.
- Vaststelling contributie
- Plannen seizoen 1999 - 2000 o.a. vergroting ijs-

baan nieuwe verlichting.
- Rondvraag
- Sluiting

Secr. N. Hendrix-Timmerman
Snethlageweg 16, Hengelo Gld.
tel. 463908

€«
*

POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM
(Hummelo en Keppel, Hengelo en Zelhem)
31 augustus
- Door Justitie Zutphen werd doorgegeven dat men geldboetes ter hoogte van ƒ 750,- had opgelegd aan

de Hengelo-ers die betrokken waren bij de vechtpartij nabij de sporthal in Hengelo Gld., enige weken

geleden.

- In het buitengebied van Hengelo werd de vlaggemast en het reclamebord van een camping vernield.

- Op de Torenallee te Hummelo werden 36 automobilisten op de "foto gezet" door de radar-apparatuur.

De hoogstgemeten snelheid bedroeg op deze 80 km-weg maar liefst 151 km/h.

- Door onbekenden is een grote ruit van een school in Zelhem vernield.

Woensdag l september
- Een in de Kerkstraat te Keijenborg geparkeerde personenauto is door een onbekende aangereden. De

auto van de benadeelde in een Donkerblauwe VW Polo. Wie heeft hier iets van gezien?

- Op de Prinsenweg te Hoog Keppel raakte een automobilist door onbekende oorzaak van de weg en reed

tegen een boom. Er was slechts sprake van blikschade.

- Een inwoner uit Hengelo deed aangifte van diefstal van een aktentas uit een niet afgesloten bedrijfs-

voertuig.

Donderdag 2 september
- In Zelhem, op de kruising Burg. Rijpstrastraat met de Markt ontstond door e^n voorrangsfout een bot-

sing tussen de bestuurders van een personenauto en een bedrijfsauto. De veroorzaker ging er direct van-

door. Vermoedelijk is het kenteken van deze grijze bestelauto door iemand genoteerd, maar is het ons

(nog) niet bekend. Wie weet iets meer??

- Een goed slot op een in Hummelo gestalde fiets, zorgde ervoor dat de fiets niet ongewild van eigenaar

veranderde. De dief kwam niet verder dan een vernieling van het slot.

Vrijdag 3 september

- Vermoedelijk kon een zwerver de verleiding niet weerstaan en ontdeed hij een Abrahampop, die de tuin

van een kersverse 50-jarige opsierde, van de kleding.

- Een automobilist raakte op de kruising Keijenborgseweg met de Michelstraat in Zelhem zodanig zwaar

gewond dat hij naar het ziekenhuis vervoerd moest worden. Beide voertuigen moesten worden afge-

sleept.

Zaterdag 4 september
- Uit een op een oprit te Drempt geparkeerde personenauto werd een autotelefoon met carkit ontvreemd.

Er werd een ruitje ingeslagen, waarna men zijn slag sloeg.

Maandag 6 september
- Op de Zomerweg te Drempt raakte deze week wederom een automobilist door onbekende oorzaak van

de weg. Ook hier werd een boom geraakt. De autogordel in combinatie met een niet te harde klap, voor-

kwam lichamelijk letsel.

- Een motorrijder die geen voorrang kreeg op de kruising Zelhemseweg met de Michelstraat in Zelhem,

kwam ten val en brak zijn arm.

- Een fiets met een waarde van ƒ 400,- stond niet afgesloten bij een horecabedrijf in Zelhem. Wat men

verwachten kon geschiedde: de fiets is weggenomen door een onbekende.

- Door het inslaan van een achterruit van een auto die geparkeerd stond op een picknickplaats aan de

Hengeloseweg in Zelhem werd een Samsonitetas met gereedschap weggenomen.

- Een inwoonster uit Zelhem die veronderstelde dat in een supermarkt haar portemonnee uit haar tas was

gestolen, kon opgelucht ademhalen. Een eerlijke vindster gaf haar de portemonnee terug.

- Een andere inwoner uit Zelhem verloor ook zijn portemonnee. Die vinder heeft het geld eruitgehaald,

en de rest, waaronder bankpasje, in de brievenbus van een bank gedeponeerd. Deze diefstal wordt niet

gewaardeerd, maar de schade bleef hierdoor beperkt. Kennelijk was de verleiding niet te weerstaan.

- Een deksel van een aan de Toonkweg te Zelhem staande brievenbus werd vernield door onbekenden.

- Een in Hengelo boven de weg hangend spandoek met de opschrift: "Wij gaan weer naar school" werd

door een of meer onbekenden weggehaald. Eerder was dat ook al in Keijenborg gebeurd. De scholen

zijn echter toch gewoon begonnen.

- Aan de Westerstraat in Hengelo werd mbv een scherp voorwerp een diepe kras getrokken in het portier

van een personenauto.

- Een inwoner van Hengelo deed aangifte van de vernieling van enkele buxusstruiken.

- In Hummelo werd een van rollen en balen stro gemaakte Sarahpop in brand gestoken. Ook moest in dit

dorp een rij coniferen in aan achtertuin het ontgelden. Ook hier dus brandstichting.

- Tijdens korte verkeerscontroles op diverse wegen binnen de gemeenten Hengelo en Zelhem zijn toch

weer een groot aantal bestuurders en ook passagiers bekeurd omdat zij de autogordel niet droegen. Ook

werd tijdens deze controle het verkeer op snelheid gecontroleerd met behulp van de Laserpatrol.



100-jarige kruiskerk St. Anna schitterend bouwwerk
REIS NAAR JUBILEUMVIERING IN NEUENKIRCHEN

St.

De partnerplaats Neuenkirchen in Duitsland waarmee Hengelo Gld contact verkreeg in 1997,

heeft wederom een jubileum te vieren.

Op 27 sept. a.s. hoopt de parochie aldaar te gedenken dat de fraaie kruiskerk in het centrum

van die plaats, precies 100 jaar bestaat.

Van 26 sept. t.e.m. 3 okt. worden er allerlei manifestaties gehouden.

Het hoogtepunt is de bijeenkomst op zondag 3 okt., met een feestelijke Hoogmis in de St.

Annakerk. De bisschop van Munster zal bij de Hoogmis assistentie verlenen. Het parochie-

koor o.l.v. cantor-organist Stefan Eichholt zal een opera van Mozart uitvoeren. Medewerking

verlenen eveneens leden van het orkest van het Oosten uit Enschede..

I.v.m. het overvolle dagprogramma begint de dienst al om 9.00 uur. Daarna is er een ont-

vangst in de aula van een school..

Zij die deze dag willen bijwonen, wordt aangeraden zich te melden bij de commissie

Wereldwijd (tel. 465996) of schriftelijk opgave te doen, Kastanjelaan 21, 7255 AM Hengelo

Gld. Door de afspraken over plaatsreservering in kerk en aula is een gecombineerde trip

noodzakelijk.

RONDE VAN HENGELO MET DIKKE BANDEN RACE EN KAMP. VAN HENGELO
Zondag 19 september a.s organiseert RTV Vierakker-Wichmond voor de 19e keer de wie-

lerronde van Hengelo. Evenals vorig jaar is Hengelo weer de afsluiting van het Geldersche

wielerseizoen op de weg en tevens finale voor het Wugo dagbladen klassement.

Voordat de officiële wedstrijd van start gaat is er een "Rabobank dikke banden" wedstrijd

voor de schooljeugd van 7 t/m 14 jaar. Voor elke leeftijdsgroep is er een gescheiden klasse-

ring en elke deelnemer krijgt in ieder geval een leuk aandenken voor het meedoen.

Ben je tussen de 8 en 12 jaar dan kun je een inschrijfformulier bij de Rabobank in Hengelo,

Vorden, Wichmond of Steenderen krijgen en in Hengelo kun je ook op school een formulier

krijgen (even aan het hoofd van de school vragen). Ben je nu helemaal vergeten in te schrij-

ven en wil je toch meedoen dan kun je jezelf op 19 september voor de start bij Grandcafé De

Egelantier nog opgeven. De dikke banden race begint op 19 september om 14.15 uur.

Om 14.30 gaat dan het Kampioenschap van Hengelo voor loerders uit Hengelo en omlig-

gende plaatsen van start, iedereen vanaf 15 jaar of ouder kan hier aan meedoen. Heb je dus

een ATB-, Race- of een gewone fiets en ben je geen lid van de Knwu, doe dan zeker mee.

Aanmelden hiervoor kun je tot 5 min. voor de start bij de Egelantier of door te bellen (t/m

zat. 18 sept.).

Als laatste gaat de categorie Elite-/Neo-amateurs/Cyclosportieven/Veteranen voor 70 km

van start, de start hiervan is om 15.30 uur. In deze wedstrijd doen een groot aantal renners

van Vierakker-Wichmond mee, en zelfs een aantal uit Hengelo, voor hopelijk een podium-

plaats.

START ASSERVITEITSTRAINING VORDEN
Met ingang van 8 oktober a.s. verzorgt het Algemeen Maatschappelijk Werk in Vorden weer

een asserviteitstraining.

U kunt deelnemen aan de training als u:

- het moeilijk vindt contacten te leggen en/of te onderhouden;

- vaak "ja" zegt, terwijl u "nee" bedoelt;

- de complimenten die gemaakt worden snel wegwuift, omdat u denkt dat die ander het niet

echt meent;

- snel over u heen laat lopen;

- uw eigen mening altijd minder belangrijk vindt dan de mening van een ander;

- last heeft van dit gedrag en dit wil veranderen.

U kunt in de training leren:

- contacten te leggen;

- "nee" te zeggen zonder u zelf schuldig te voelen;

- aandacht voor u zelf te vragen;

- met kritiek om te gaan en complimenten te accepteren;

- niet meer over u heen te laten lopen;

- voor uw eigen mening uit te komen.

De groep komt gedurende tien bijeenkomsten bijeen.

Er kunnen 10 personen deelnemen.

De groep staat in principe open voor alle inwoners van de gemeenten Vorden, Hengelo,

Steenderen en Zelhem.

U kunt tien zich op eigen initiatief aanmelden.

Na de aanmelding zal een intake-gesprek plaatsvinden, om te beoordelen of de groep

geschikt voor u is en andersom.

Belangstellenden kunnen zich vóór 23 september a.s. aanmelden bij Bep Lovink, maat-

schappelijk werker te Vorden. Zij is telefonisch bereikbaar op maandag-, woensdag- en don-

derdagochtend van 9.00 - 9.30 uur onder telefoonnummer: 0575-552129.

Op werkdagen is er (ook telefonisch) spreekuur van 8.30 - 9.30 uur.

Het Algemeen Maatschappelijk Werk in de gemeente Vorden wordt verzorgd door de

ZorgGroep Oost-Gelderland.

WEDEROM AUTOCROSS TE HALLE
Op het circuit "De Kapenbulten" wordt ook dit jaar weer een autocross verreden. De HAL-

MAC organiseert in samenwerking met de stichting Autocross Oost Nederland (SAON) deze

autocross op zondag 19 september.

SAON-woordvoerder Herman van den Barg kenschetst "De Kappenbulten" als een uniek

autocross circuit. Het circuit vergt door de rechter- en linkerbochten vooral veel van de stuur-

manskunst van de coureurs. Stuurmanskunst is bij tijd en wijle ontoereikend om de

crossauto's in het rechte spoor te houden. Vooral vlak na de start zijn koprollen dan ook geen

uitzondering. Daarnaast is er ditmaal bij het opkomen van het startterrein een kleine spring-

schans in het parcours opgenomen. De brede zandbaan in de Halse bossen blijkt ieder jaar

weer veel aantrekkingskracht op rijders en publiek uit te oefenen, in zes klassen zal gestre-

den worden om punten voor het kampioenschap van de regio oost- en midden Nederland.

Vooral van de Halse autocrossers Henk Mennink en Roei Brussen wordt op hun thuiscircuit

het nodige vuurwerk verwacht. Om 11.00 uur wordt in Halle een begin gemaakt met het ver-

rijden van de series in de diverse klassen. De finalewedstrijden worden vanaf 16.00 uur ver-

wacht.

Speciaal vermaak voor de toeschouwers.
De HALMAC heeft besloten om de toeschouwers van de autocross extra vermaak te bieden.

Onder de toeschouwers zullen een aantal plaatsen verloot worden voor het maken van een

ballonvaart. Bij goede weersomstandigheden kunnen de gelukkigen direct na afloop van de

autocross ter plaatse het luchtruim in. Daarnaast zal in een rechtstreekse confrontatie tussen

een autocrosser en bekende motorcrosser gestreden worden om de eer wie als snelste het

"Kappenbultencircuit" kan afleggen.

ANBO BLIJFT OP DE FIETS TOT HET NIET MEER KAN!
De afdeling Hengelo/Steenderen van de ANBO organiseert iedere vierde woensdag van de

maand een fietstocht in de directe omgeving. Voor leden en niet-leden. Deze activiteit, die

deze zomer van start is gegaan, is erg enthousiast ontvangen. De tochtje beslaan doorgaans

niet meer dan 30 kilometer in de afstand. Onderweg wordt uiteraard tenminste een keer

gestopt voor een verfrissing. Voor de maand september valt de vierde woensdag op de 22ste.

In oktober is dat de 27ste. Voor beide dagen geldt: er wordt gefietst mits het weer niet al te

zeer een spelbreker blijkt te zijn. Wie mee wil fietsen is van harte welkom. Wtkmen zich wel

even vooraf aanmelden? Dat kan het best bij de heer B. Bulten, tel 462972. Dat is ook het

informatiepunt waar men ken vernemen of de fietstocht (in verband met de weersomstan-

digheden) wel of niet doorgaat.

DE DIËTISTE INFORMEERT
Hoe komt het dat gewone appelsap peuterdiarree veroorzaakt?
Heldere appelsap bevat geen appelpulp aangezien tijdens het productieproces met behulp

van enzypreparaten de vezels uit de 'natuurlijke appelpulp' worden afgebroken. De mono-

en oligosachariden die daaruit vrijkomen, kunnen het ontstaan van de diarree stimuleren.

Troebele appelsap kent dit nadeel niet en past binnen de voedingstherapie van kinderen

met peutendiarree.

Deze therapie geeft de volgende voedingsadviezen, de zogenaamde vier V's: zorgen voor

voldoende Voed i ngs vezel, Vet in de voeding, voldoende Vocht, en niet te veel Vruchtensap

De hoeveelheid vruchtensap zoals troebel appelsap, zou maximaal 200 tot 250 ml per dag
moeten bedragen. .

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt U terecht bij de diëtiste7

ledere donderdagmiddag van 14,00-16.00 uur is zij aanwezig in de apotheek te Hengelo Gld.

Gaarne vooraf even een afspraak maken (tel: 0575-461010) Het consult is gratis.

HENGELO'S GEMENGD KOOR OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN
Het Hengelo's Gemengd Koor, een algemeen gemengde zangvereniging, dus voor iedereen

toegankelijk, wil als koor graag groeien. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen van

Duitse volksliederen, Nederlandse liederen, klassieke liederen, evergreens, Italiaanse,

Franse, Engelse en diverse geestelijke liederen.

Elke dinsdagavond wordt in zaal Langeler gerepeteerd van 20.00 tot 22.00 uur

Naast het zingen is ook het sociale contact heel belangrijk.

Veder zingt koor op contactavonden in de regio, op concoursen, concerten en in ziekenhui-

zen en bejaardencentra. Er worden open repetities gehouden op 14, 21, en 28 september.

Het koor nodigt iedereen uit geheel vrijblijvend een dergelijke avond bij te wonen. U kunt

dan luisteren of al even meezingen, wat u maar wilt. Voor inlichtingen kunt u ook terecht bij

R. van Gijssel, tel. 462135 en H. Engbers, tel. 465448.

POSTDUIVENVER. "STEEDS SNELLER"
Wedstrijdvlucht vanaf Budel d.d. 21-8-1999, afstand 101 km, deelname 492 duiven. Gelost

om 8.15 uur. Aankomst Ie duif 9.38 uur, laatste duif 10.13 uur.

G. Kempers l, 4 en 6, 2 A. C. Jansen, 3 W. Jansen, 5 G. Braakhekke, 7 A. Leenen, 8 A.

Kamperman, 9 J. Teunissen, 10 L. te Stroet.

Wedstrijdvlucht vanaf Tessenderlo d.d. 28-8-1999, afstand 133 km, deelname 468 duiven.

Gelost om 10.35 uur. Tijd aankomst Ie duif 12.23 uur. Laatste duif 12.45 uur.

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

28E KLEDINGBEURS TRUITJE
Voor de 28e keer organiseert kledingbeurs TRUITJE een kinderkledingbeurs. Deze keer gaat

het om najaars- en winterkleding. Er mogen max. 15 stuks worden ingebracht. De inbreng is

voor eigen risico. De kledingstukken kunnen op vrijdag 17 september 1999 gebracht worden

tussen 16.00 en 18.30 uur. De verkoop wordt gehouden op zaterdag 18 september 1999 tus-

sen 10.00 en 12.00 uur. De plaats van deze in- en verkoop van de kinderkleding is de O.B.S.

Rozengaardseweide aan de Rozenstraat te Hengelo Gld. Voor eventuele inlichtingen kan

men kontakt opnemen met Nicolet Hendrix, tel. 0575-463908.

Aan het einde van deze pagina zijn de
meeste ME-patiënten al doodop.

Help zoeken naar de oorzaak. Giro 373111
t.a.v. me fonds te Amsterdam


