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CLAM
Extraatje van

onze eigen kok

hamlappen
T kilo

fricandeau, 500 gram

beenham, 500 gram

hamgehakt Wellington,
per stuk

Onze dagreklames: maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST (fijn of grofl 500 gram 4.95

GEHAKT (ha\f om half+kruiden) 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBOIVADE 500 gram 4.95

MALSE VARKENSLAPPEN 500 gram 4.95

Keursiager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

Café-Restaurant

't IJsselboerke

Waardebon ƒ 70.-

3 gangenmenu

van ƒ 29.50

voor ƒ 79.50

geldig tot 75 dec. 7999

Frank - Marjorie Wolbrink

Eekstraat 18, Doesburg,

tel. 0313-475282

gelegen op Camping IJsselstrand

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTTRAAT 19 - TEL. 461358

Eigengebakken speculaasjes
van 4.95 voor ƒ 4.50

Tompoezen
van 1.95 voor ƒ 1.50

Hotel - Café - Rest.

'LEEMREIS

Gevraagd:

Actieve
medewerker(ster)

voor ± 36 uur in de week
wisselende werktijden
enige ervaring gewenst

Sollicitatie te richten aan:
Hotel - Café - Rest

Leemreis
t.a.v. R. Visser

Spalstraat 40, 7255 AD - Hengelo Gld.

telefoon (0575) 46 12 74

V I D E O T H E E K

V O R D l N

Burg. Galleestraat 44
VORDEN
Tel. 0575-553640

Voor al uw

films en computerspelletjes
ook D.V.D.

Speciaalzaak
in groenten en fruit

,

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.
Tel :(0575)4610 54

Rauwkostreclame:

Westland salade
250 gram

Kerrie salade
250 gram

2.98

2.98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Cox handappels, 3 kilo 4.98

Mooie hagelwitte bloemkool 1.50

vrijdag - zaterdag:

Krop IJsbergsla

Zoete druiven, 1 kilo

1.25
2.98

Ouderwets lekker!
Al 35 jaar uw vertrouwde adres voor

alle Noord-Hollandse:

VIRCI ER

..DE KAASPLANK..

elke vrijdagmiddagmarkt Hengelo Gld.

Het 23e

Gerrits-Lammers Groep/DVO
STRATENVOLLEYBALTOERNOOI

1999/2000
De inschrijfformulieren zijn af te halen in sporthal

"De Kamp" vanaf 21 september en moeten uiterlijk
10 oktober ingeleverd zijn.
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Wij kochten voor u op de beurs
een partij "uitgepakte" witgoedapparaten
van het bekende Duitse topmerk SIEMENS.
Deze apparate%|||||£ en afwasapparatuur,
drogers, koel-; f a yriésapparaten) bieden wij u
tegen zeer scherpe meeneem prijzen* aan.
Er aijn veelA^Iabel apparaten bij, zodat u nog
eens Fl 1 $MH) Nuonpreniie ontvangt
De speciale verkoopdag van deze apparaten
is op Zaterdag

25 september 1999 vanaf 09.00 uur.
Die fiëtierst komt, het eerst maalt.
OP-OP

eventueel bezorgen wij de apparaten tegen een geringe vergoeding bij u thuis.

Alle apparaten met volledige garantie.



Graag willen wij langs deze weg iedereen hartelijk
danken voor de vele blijken van medeleven in
welke vorm dan ook, tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

WIM EVERS

H. Evers-Wassink
kinderen en kleinkinderen

september 1999
Hengelosestraat 67
Keijenborg

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461806

Erkend rayonmonteur Candy Ned.
Candy voor Wassen Koelen Koken

Meesterstuk
De Oudhollandsche Gildeknoop

Introductieprijs:

25

Groot gevlochten brood naar origineel middeleeuws recept, vol

granen en griessen. En lekker...! Dat kan alleen de Echte Bakker.

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

Er kan er maar één de echte zijn.

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Ipllll m 11 llnnilo OM THitean K»Hl 4» 11 74

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Steun de Memlso-werelddokters

Giro 5657
Memiso Rotterdam oio • 206 46 66

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 26 sept. 10.00 uur, ds. A.B. Elbert, viering HA
Goede Herder Kapel

Zondag 26 sept. 10.15 uur, jeugddienst
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijzinnig Hervormde Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 25 sept. 19.00 uur, Woord- en communiedienst
Zondag 26 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.

VRUDAG 24- ZATERDAG 25 SEPTEMBER

dr. N.J.C. Eyck, tel. 0575-461277
ZONDAG 26 SEPTEMBER

dr. B.A.M. Eijkelkamp, tel. 0575-462262
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 30 sept.: 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 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
maandag en donderdag
Paardenspreekuur:
maandag
Dierenapotheek:
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
08.30-12.00 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: 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
Keiienborg: M w. A. Hakvoort, tel. 462317

Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo: M w. 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 l c, Vorden, tel. 0575-552129
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Steenderen:
J. F. Oljtmansstraat 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

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

ER STAAT
NOG IETS IN

RAADHUISSTRAAT 4
Veel pronkjuwelen zijn al
verkocht maar nog niet

alles is weg. Op 23,24 en
25 september krijgt u nog

een keer de kans.

VOOR DE HELFT

VAN DE PRIJS

Daarna pakken we alles
wat niet verkocht werd in
tot we ons nieuwe onder-
komen kunnen betrekken.

Tot die tijd is de
Wereldwinkel -helaas-

gesloten.

DE WERELDWINKEL,

EEN GOEDE ZAAK

TECELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Te koop: electr. orgel,
i.g.st. merk kawai
tel. 0573-461315.

Te koop: appels,
peren en eieren
D. Cortumme,
Voortseweg 11,

Toldijk, tel 461558

Vlaai van de Week

tiramisu
vlaai

f 10,-
echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 • Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

UITGAVE: DRUKKERIJ WOUTERS
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-
Vferakker 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.



DAMMEN

Ook voor de damclub is weer een nieuw seizoen aangebroken en

tevens de laatste van deze eeuw. De secretaris gaf in zijn uitno-

diging al aan dat wanneer DCH in het nieuwe millenium goed
voor dag wil komen, wij allen er flink tegenaan moeten. En als

het effe kan met een aantal nieuwe leden. I.v.m. de vergrijzing

zoals in de hele maatschappij, zou de damclub graag zien dat er

ook jongeren kwamen die de damsport beoefenen. Een ieder is

van harte welkom op dce clubavonden welke donderdags avonds

worden gehouden vanaf 19.45 uur in café 't Hoekje, Spalstraat l

in Hengelo Gld. Inlichtingen: 0575-461113.

Uitslagen Ie ronde onderlinge competitie:

B. Harkink - G. Halfman 0-2, E. Hoebink - J. Heuvelink 2-0,

H. Zonnenberg - G. Kreunen 1-1, D. Walgemoet - W. Eijkelkamp

1-1, B. Rossel - H. Lansink 0-2, B. Goorman - H. Dijkman 1-1,

H. Luimes - J. Heijink 2-0, H. Vos - A. Hoebink 2-0, J. Luiten -

H. Tekelenburg 2-0, J. Schabbink - R. Beening 0-2, H. Groeneveld

- L. Koldenhof 1-1, J. Wentink - A. Groot Kormelink 1-1.
Uitslagen 2e ronde onderlinge competitie:

A: Hoebink - G. Kreunen 2-0, B. Harkink - R. Hesselink 1-1,

E. Hoebink - J. Luiten 2-0, R. Beening - H. Dijkman 0-2,

H. Lansink - B. Goorman 1-1, J. Schabbink - Y. Schotanus 1-1, W.

Eijkelkamp - A. Gr. Kormelink 2-0, H. Luimes - J.

Heuvelink 1-1, J. Heijink - D. Walgemoet 2-0, H. Groeneveld - E.

Brummelman 2-0, B. Rossel - J. Wentink 1-1

Uitslagen van der 3e ronde van de onderlinge competitie: B.

Goorman-J. Wentink 2-0, E. Hoebink-A. Hoebink 1-1, J.

Luiten-H. Groeneveld 2-0, B. Harkink-W. Eijkelkamp[ 0-2, J.

Heijink-G. Halfman 0-2, H. Lansink-G. Botterman 2-0, B.
Rossel-L. Koldenhof 0-2, H. Zonnenberg-R. Beening 2-0, H.

Luimens - J. Vos 2-0.
Standen:

Groep A l H. Luimes3-5, E. Hoebink 3-5, 3 G. Halfman 2-4

Groep B l J. Luiten 3-4, 2 H. Zonnenberg 2-3,
3 R. Hesselink 1-1

Groep C l W. Eijkelkamp 3-5, H. Lansink 3-5,
3 B. Goorman 3-4.

Groep D l H. Dijkman 2-3. 2 J. Wentink 3-=2.

DAG OP HET PLATTELAND

Terafsluiting van de week van het platteland organiseert ijs-

boerderij 't Riefel, Riefelerdijk 2 te Hengelo Gld op zondag 26
sept. a.s. een Dag op het Platteland.

Het programma begint om 11.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur.

Er wordt een boerenmarkt gehouden met proef- en doekramen.

Tevens kan men ambachten bekijken, waaronder pasarden
beslaan en invlechten, klompen maken en rietdekken. U kunt
een boswandeling maken onder leiding van Marinus Smeenk.

De gebroeders Nus zorgen voor de muzikale omlijsting, afge-

wisseld met optredens van de boerendansgroep Wi'j eren 't

Olde uit Zelhem. Men kan met een huifkar een bezoekje bren-

gen aan het natuurmuseum van Jan en Dinie Wagenvoort. Voor

de kinderen is er een skelterparcours uitgezet, er is een spring-

kussen en er kan een ritje gemaakt worden op een pony.

Bij goed weer kunt u mee met een ballonvaart (opgeven bij

B. Enzerink, tel. 461534). Naast de markt en de verschillende
activiteiten kan men genieten van eendrankje en een hapje en
natuurlijk niet te vergeten het ijs. Verdere inlichtingen bij Bert

en Jolanda Wissels, tel. 461768.

POSTDUIVENVER. STEEDS SNELLER HENGELO GLD

Wedstrijdvlucht vanaf Heverlee, d.d. 4-9-12999, afstand 171

km, deelname 374 duiven. Gelost om 8.15 uur, aankomst Ie
duif 10.36, laatste duif 11.02 uur

l, 2, 6, 7 en 9 L. te Stroet, 3, 5, 8 en 10 A. Kamper.man, 4 R.

Koers.

INSTALLATIE TWEE PASTORES IN SECTIE WEST

VAN DEKENAAT BERKELLAND

Get bisdom heeft voor de parochies van sectie west van het

dekenaat Berkelland twee nieuwe pastores benoemd. Deze

sectie wordt gevormd door de parochies van Baak, Hengelo,

Keijenborg, Olburgen, Steenderen en -Vierakker. In deze

parochies is op velerlei wijze sprake van een intensieve samen-

werking en respectering van ieders zelfstandigheid. Door het

vertrek van de pastores Lammers en Zandbelt was voor de zes

parochies geen priester meer beschikbaar.

De nieuw benoemde pastores zijn H.J.B. Jacobs (62 jaar),

geboren te Dedemsvaart en voorheen pastoor van de parochies

H. Maria Geboorte en H. Martinus te Losser en G.J.B. Zweers

(30 jaar), geboren in Wehl en op 25 september tot priester

gewijd wordt. Pastor Jacobs is tevens benoemd tot pastoor van

ieder der parochies. Beiden gaan in teamverband werken met

Pastor J. Nijrolder, frater B. Broekman en diaken F. Robben,

die allen reeds in de sectie werkzaam zijn. De officiële instal-
latie zal worden verricht door den G. Geurts van dekenaat

Berkelland op zondag 3 oktober om 10.30 uur tijdens een

plechtige Eucharistieviering in de St.Willibrorduskerk te

Hengelo Gld, Beide pasores gaan zich vestigen in de R.K. pas-

torie in Keijenborg, tel. 461314, om van daaruit hun pastorale

taken inde parochies te vervullen. Radio Ideaal zal de instal-

latieviering rechtstreeks uitzenden

EEN DORP ZONDER WERELDWINKEL?

Bij een pot hoort een deksel, bij het zien van een linker schoen

verwacht iedereen ook een rechter. Wat is Romeo zonder Julia?
In zo'n 400 gemeenten in Nederland is een Wereldwinkel te vin-

den. Soms is dat een kraam op een weekmarkt, vaker echte win-

kel. In Hengelo Gld weten de meeste mensen hem te vinden:
Raadhuisstraat 4. Maar daar komt verandering in. Op de plaats

van de voormalige supermarkt wordt binnenkort een nieuw-
complex woningen en winkels gebouwd. Daarvoor moet de

oude bebouwing worden afgebroken. De Wereldwinkel is al

jaren op zoek naar een vast onderkomen, maar een geschikte

locatie heeft die speurtocht nog niet opgeleverd. Het winkelbe-
drijfje wordt nu tijdelijk stopgezet, andere activiteiten als het

leveren van kerstpakketten, het meewerken aan vieriongen en

het deelnemen aan dce kerstmarkt gaan ongewijzigd door.

Achter der schermen wordt hard gewerkt omalsnog een door-

start te kunnen maken. Hengelo Gld en de Wereldwinkel horen
bij elkaar. Dat moet maar blijken

EXPOSITIE

In verzorgingsterhuis De Bleijke aan de Beukenlaan in

Hengelo Gld exposeert Jan Willem Wagenvoort zijn werk

modelbouwen ingekleurde pentekeningen. De expositie van de

Hengeloèr is te zien in de maanden september en oktober..

Jan Willem Wagenvoort laat met zijn modelbouw zo'n 25

objecten zien zolas boerenvoertuigen, werktuigen, rijtuigen en

gereedschap. De ex-landbouwer gebruikt geen foto's of ande-

re voorbeelden voor zijn werk. Ik heb een fotografisch geheu-

gen. Ik weet hoe alles er uit zieten maak het zo na, zegt

Wafgenvoort over zijn hobby waar hij zich de laatste 10 jaar

mee bezig houdt. Een andere vorm van huisvlijt is het maken
van ingekleurde pentekeningen. Hiervan laat de hobbyist

zo'n 12 werkstukken zien. Het werk omvat verdwenen objec-

ten uit de gemeente Hengel oen omgeving. Te zvien zijn onder-

nemer de coöperatie, kerken, oude dorpsgezichten: het

Tolhuis. de zuivelfabriek, muziektent maar ook zijn eigen

boerderij werd vastgelegd op papier. Na een potloodschets

wordt het geheel met een pen geaccentueerd en vervolgens

ingekleurd met vetkrijt. Alle pentekeningen zijn voorzien van

een spreuk.

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

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

v J

Drogisterij

Parfumerie^
Glas-verf-behang
Fotohandel

Aanbieding!
4 pasfoto's

zwart/wit - 9.95
kleur-12.95

direct klaar

ROMMELMARKT EN BAZAAR NUTSBASIS-

SCHOOL WOLFERSVEEN

Zaterdag 9 oktober a.s. organiseren de ouderraden van de

nutsbasisschool Wojfersveen en de peuterzaal Welpenland

een rommelmarkt en bazaar achter de school aan de

Wolfersveenweg te Zelhem.

Oude artikelen van de boerderij, stoelen, tafels, kasten,

potjes, vazen, pannen en meerdere gebruiksvoorwerpen,

zoals kleding en schoenwisel worden tussen 11.00 en

15.00 uur te koop aangeboden. Ook zullen leerlingen van

de school eigen attributen aan de man of vrouw brengen.

Een bazaar en de verkoop van vers gebakken wafels beho-

ren ook weer tot de activiteiten, waarvan jong en oud

volop kunnen genieten. Indien u nog attributen hebt die u

ons schenken wilt en die voor u een sta in de weg zijn,

wordt u in de gelegenheid gesteld deze producten op vrij-

dag 8 oktober tussen 18.00 en 19.30 uur op school af te

leveren. Grote kasten en bankstellen willen wij ter plekke

beoordelen of ze voor de rommelmarkt in aanmerking

komen. Voor die tijd kunt u altijd contact opnemen met

tel.no 0314-623028.

L I T I E
€«

*
POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM

(Hummelo en Keppel, Hengelo en Zelhem)
Woensdag 8 september

- Op de Zelhemseweg te Hummelo vond een zogenaamde kop/staart aanrijding plaats waarbij drie per-
sonenauto's waren betrokken. Doordat een van de bestuurders niet goed oplette botste hij tegen een
achterzijde van zijn voorganger waardoor deze vervolgens weer tegen de achterzijde van een voor hem
rijdende auto botste. Geen van de betrokkenen liep letsel op.

Vrijdag 10 september

- Door vandalen werden diverse afzetborden, die nabij diepe gaten waren geplaatst aan de
Wichmondseweg te Hengelo, omver gegooid. Daardoor ontstond een levensgevaarlijke situatie. Tips
om de dader(s) te kunnen achterhalen worden door ons erg op prijs gesteld.

- Op de kruising Wichmondseweg-Rondweg te Hengelo vond een aanrijding plaats tussen een motorrij-
der en een personenauto omdat de bestuurder van de personenauto geen voorrang verleende. De
bestuurder van de motor werd naar het ziekenhuis overgebracht doch kon na behandeling weer naar
huis. De schade aan beide betrokken voertuigen was echter zodanig dat van beiden de kentekens zijn
ingenomen. Dit werd gedaan om te voorkomen dat de voertuigen zonder goede keuring weer aan het
verkeer kunnen deelnemen.

Zondag 12 september

- op de Halseweg te Zelhem vond een eenzijdige aanrijding plaats. Betrokkene reed achteruit en botste
tegen een lantaarnpaal en een hek van een afrastering waardoor schade aan de personenauto, de lan-
taarnpaal en het hek ontstond. Er bleek een vijftonige claxon te zijn gemonteerd n de auto waarvoor de
bestuurder een boete heeft opgelegd gekregen, hij deed afstand van deze claxon.

Maandag 13 september

- Op de kruising de Heurne en het Karspel te Hengelo vond een aanrijding plaats tussen twee personen-
auto's daar er geen voorrang werd verleend. In een van de betrokken personenauto's zat een kind zon-
der de vereiste beveiliging naast de bestuurder waardoor het kind met het hoofdje tegen de voorruit
kwam. (De bestuurder is verantwoordelijkvoor inzittende kinderen. Het niet dragen van een autogordel
of het niet gebruik maken van een kinderbeveiligingsmiddel kan grote gevolgen hebben.)

Opening nieuwe bureau:

Op vrijdag 10 september 1999 vond de officiële opening plaats van het bureau door het planten van de
drie bomen bij dit nieuwe onderkomen door de drie burgemeesters van respectievelijk de gemeente
Zelhem, Hengelo en Hummelo en Keppel. Door enkele genodigden werden een toespraak gehouden
waarna het bureau werd bezichtigd en de opening werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Open dag:

Op zaterdag 11 september 1999 vond er tussen 10.00 en 16.00 uur een open dag plaats waarbij de publie-
ke opkomst boven verwachting was. Er werden diverse facetten van het politiewerk onder de aandacht
gebracht en er werden voor de kinderen enkele leuke spelletjes waaronder een quiz georganiseerd. Van
een groot aantal kinderen zittende op een politiemotor, werd een foto gemaakt, deze foto's hangen in het
bureau vanaf maandag 20 september 1999 en kunnen gratis worden afgehaald. De winnaars van de quiz
zijn:
Ie prijs: Maarten Aberson. Bergstraat 63 Zelhem;
2e prijs: Robin Aberson, Bergstraat 63 Zelhem;
3e prijs: Rene v.d. Meulen, Kerkekamp 15 Hengelo;
4e prijs Patricia Thuss, zonnebloemstraat 4 Zelhem.
De winnaars krijgen binnenkort een uitnodiging om met een politieauto naar het politiemuseum in
Apeldoorn te gaan.
het politieteam Zelhem is erg content met het nieuwe onderkomen en bedankt het publiek voor de warme
belangstelling waardoor de open dag een onvergetelijke dag werd.



NIEUW ONDERKOMEN VOOR MUSICI CONCORDIA HENGELO GLD.
Na tal van acties kan de muziekvereniging Concordia
in Hengelo Gld. haar nieuwe accommodatie officieel
in gebruik gaan nemen. Alle noodzakelijke onderdelen
zijn er: een repetitieruimte, een kantine en ruimtes
voor de opslag van instrumenten en om les te geven.
De officiële opening gaat plaatsvinden op zaterdag 25
september om 14.00 uur. Concordia zit er overigens
niet alleen. Ook de marktvereniging krijgt er onderdak.
In juni 1997 is er gestart met de nieuwbouw. Leden
van Concordia hebben de accommodatie zelf
gebouwd. Een bouwcommissie is in het leven geroe-
pen die de bouw heeft begeleid, elke zaterdag heeft een
ploeg van een man (vrouw) of tien zich hieraan opge-
offerd. Om het project financieel rond te krijgen, zijn
er allerlei acties op touw gezet. Zo zijn er bedrijven
benaderd voor sponsoring. Ook zijn we rond geweest
met certificaten om die te verkopen aan de bevolking.
De nieuwbouw ziet er indrukwekkend uit. Wanneer je
naar binnen gaat, kom je in de hal met rechts de kanti-
ne met daarachter een keuken. Daarnaast een eigen
EHBO-ruimte van de Marktvereniging. De oefenruim-
te is voor de Hengelose muzikanten in het midden
gesitueerd met links en rechts extra ruimtes voor
opslag van instrumenten en om les te geven. Verder
zijn er ruimtes voor de bibliotheek en er is een
bestuurskamer die gezamenlijk door de muziekvereni-
ging en de Marktvereniging gebruikt gaat worden.
Het ontstaan en de geschiedenis van Concordia.
In 1861 werd de vereniging opgericht door negen men-
sen. Een van de mensen van het eerste uur werd bereid
gevonden om als dirigent te fungeren. Daar de voor-
naam Co was, lag het voor de hand dat de vereniging
"Acht man en Co" zou heten. Later werd deze naam
veranderd in "Concordia", vernoemd naar de
Romeinse Godin van de eendracht, vaak voorgesteld
met de hoorn des overvloeds zoals ook voorkomend in
het wapen van de gemeente Hengelo Gld. Op 29 juni
1963 verkreeg de vereniging het certificaat

"Koninklijk", een status waar we heden ten dage nog
steeds trots op zijn. De vereniging bestaat naast een
harmonieorkest uit een tamboer- en lyrakorps.
Vanaf 13.00 uur vertrek vanaf het oude repetitielokaal
aan de Spalstraat in de optocht naar het nieuwe lokaal
an de Zelhemseweg. Medewerking wordt verleend
door Concordia en de Marktvereniging. Bij het vertrek
van de optocht worden er vanaf 12.30 uur ballonnen
aan de kinderen verstrekt. Deze kinderen kunnen dan
met de optocht meelopen. Ook zal er een clown bij de
optocht aanwezig zijn. Bij het nieuwe lokaal is er voor
de kinderen gelegenheid zich te laten schminken.

Tevens een ballonwedstrijd voor de kinderen met een
prijsje. Aangekomen bij het nieuwe lofcaal zal de ope-
ning plaats vinden door de voorzitters van zowel
Concordia als de Marktvereniging. Na de officiële
opening dat omstreeks 14.00 uur zal plaatsvinden is er
gelegenheid de beide verenigingen te feliciteren.
Plusminus 16.00 uur is het einde van de receptie. De
optocht start aan de Spalstraat, loopt dan richting
Hummeloseweg tot bij de ABN-AMRO bank, gaat dan
linksaf een stukje Zelhemseweg, de Berkenlaan in en
dan na 200 meter rechtsaf richting het nieuwe lokaal.

DE GILDEKNOOP: HET MEESTERSTUK VAN DE

ECHTE BAKKER

InNederland zijn ongeveer 350 ambachtelijke bakkers, met

zo'n 550 verkooppunten, toegelaten tot het Echte

Bakkersgilde, omdat ze voldoen aan zeer hoge kwaliteitsei-

sen. Aleen als ze voldoen aan deze hoge eisen mogen ze zich

Echte Bakker noemen. Elk jaar is er binnen het Echte

Bakkersgilde en ovenwonder-wedstrijd. Bij deze wedstrijd

kunnen alle Echte Bakkers met hun eigen specialiteit mee-

dingen naar de hoofdprijs, een landelijke introductie. Een

eigen ambachtelijke specialiteit die verkrijgbaar is bij 550

verkooppunten in Nederland. Dat is voor elke Echte Bakker

het mooiste dat bestaat.

De Oudhollandse Gildeknoop

Een van de winnaars van dit jaar is de Oudhollandse

Gildeknoop. Een groot rond gevlochten brood naar middel-

eeuws recept, vol heerlijke granen en griessen. De

Oudhollandse Gildeknoop heeft zo'n heerlijk knisperknap-

perig korstje en is van binnen lekker mals. De Oudhollandse

Gildeknoop is een brood zoals brood behoort te zijn. Puur

natuur en zonder toevoegingen. Een Gildeknoop is zo

gezond dat het ook past in een koemelk-eiwitvrij dieet.

Meesterstuk

Om vroeger toegelaten worden tot een Gilde moest er een

zogenaamde Proeve van bekwaamheid worden afgelegd. De

Echte Bakkers moesten een Meesterstuk kunnen maken. Dit

Meestestuk, bijvoorbeeld een zeer moeilijke knoop, moest de

bakker in z'ijn brood kunnen leggen om toegelaten te woor-

den tot het Gilde. Om dezetraditie weer uit de vergetelheid te

halen, bakken alle Echte Bakkers van Nederland vanaf 16

september de Oudhollandse Gildeknoop.

Landelijke introductie

De Oudhollandse Gildeknoop is vanaf 16 september te zien

op de landelijke TV, bij RTL45, RTL5 en Veronica. Ook op

Sky radio wordt het product meerder malen onder de aan-

dacht gebracht. Ook zullen de individuele Echte Bakkers in

hun winkel veel aandacht besteden aan de Gildeknoop. En er

is er altijd wel eentje bij u in de buurt, ga er eens kijken. Uw

Echte Bakker zorgt altijd voor verse verrassingen, want er

kan er maar een de echte zijn.

Ga voor uw Oudhollandse Gildeknoop naar de Echte Bakker

Hekkelman aan de Raadhuisstraat in Hengelo Gld.

EHBO KEUENBORG

In de loop van de maand oktober start de EHBO Keijenborg weer
een cursus EHBO. Man kan zich van te voren aanmelden tot en

met 4 oktober bij D. Tolkamp, tel 462923, b.g.g. 4630920.

BUURTFEEST BUURTVER. BEKVELD

Op vrijdagavond begon het buurtfeest onder goede weer-

somstandigheden met een toneelstuk "Als het Belletjen

geet", opgevoerd door toneelver. Bekveld. In een druk

bezochte tent kon men genieten van een mooi gespeeld stuk,

met in de pauze een verloting waarbij mooie prijzen waren

te winnen.

Zaterdag opende het college van B. en W. om 10.00 uur het

vogelschieten. Tevens werd er door de kinderen ballonnen

opgelateen.

Om 11.00 uur begonnen de volksspelen, was er voor de kin-

deren Bertus met zijn magie goochelshow, het luchtkussen

en konden de kleintjes zich laten schminken.

Om 13.00 uur begon de zeskamp, kon men meedoen met het

ringrijden, vogelknuppelen , klepel schieten en ter afsluiting

om 16.00 uur de stoelendans. Om 17.00 uur werden de prij-

zen uitgereikt.

Schutterskoning E. Pelgrum, grote sjoelbak l B.

Maalderink, 2 D. Wuillink, 3 T. Maalderink

Ringrijden l H. Lubbers, 2 A. Maalderink,3 C. Leussink.

Vogelknuppelen romp G. Wesselink, kop H. Zents, staart A.

Bretveld, rechtervleugel G. ten Have, linkervleugel verloot.

Spijkerslaan jeugd l Koen Hofs, 2 Sander -Hofs, Femke

Kempers

Spijkerslaan volwassenen l H. Lubbers (Berendschotstraat),

2 A. Jansen, 3 H. Lubbers (Veermansweg)

Raadspel R. Meijerink

Consumentenmand G. Tekelenburg

Vogelschieten romp E. Pelgrum, kop J. Jansen, rechtervleu-

gel B. Bobbink, linkervleugel W. Lijftogt, staart D. Jansen

Zeskamp l Boerenlui, 2 Koor van Bart, 3 Dinie en de jon-

gens Holtria.

Zaterdagavond volgde de traditionele dansavond onder de

muzikale begeleiding van New Four.

Er kan teruggezien worden op een geslaagd buurtfeest.

MINIMA, LAAT VAN JE HOREN!

Op 27 september wordt in alle Nederlandse gemeentehuizen,

ook in Hengelo Gld het plan Aanpak 99 Om het spel en de knik-

kers aangeboden. Het plan bevat verbeterpunten voor de posi-

tie van uitkeringsgerechtigden en anderen die vaneen minimum

moeten rondkomen. Deze aktie wordt georganiseerd door

Vrouw en Visie en de werkgroep Minima en Maxima en wordt

mede ondersteund door de kerken van Hengelo en Keijenborg.

Er zal die dag een informatiekraan! staan in ofbuiten het

gemeentehuis waar men alle inlichtingen kan verkrijgen.

PASSAGE CHR. MAATSCHAPPELIJKE VROUWENBEWEGING

De eerste avond van dit seizoen is op 22 sept om 19.45 uur

in "Ons Huis". Deze avond zal de heer Arie Ribbers, bekend

van Omroep Gelderland over zijn boeiend werk bij de

omroep vertellerf.

WEGWIJS IN DE GEMEENTE POLITIEK

Vaak horen we: ik weet zoweinig van de politiek; hoe werkt

het nu bij de gemeente; hoe zit het gemeentebestuur in

elkaar; wat is het financieel beleid van de gemeente; hoe zit

het nu met bestemmingsplannen; heeft de gemeenteraad wel

wat te zeggen.

Op al deze vragen en opmerkingen willen wij u proberen

antwoord te geven. Mensen die deskundig zijn op hun ter-

rein in het gemeentelijk werk, hebben hun medewerking

toegezegd om u die informatie te geven.

Op 8 maandagavonden in oktober en november is er in het

gemeentehuis van Hengelo Gld een bijeenkomst waar u

wegwijs in de gemeente wordt gemaakt. De avonden begin-

nen om 8 uur en duren tot 10 uur. Der kosten van deze 8 bij-

eenkomsten bedragen f 50.—

Als u interesse hebt, bel dan Joke van de Velde, tel. 463026

of Hein Meurs, tel. 461817.

KERAMIEKEXPOSITIE IN BIBLIOTHEEK HENGELO GLD

In de bibliotheek van Hengelo Gld vindt deze kerk een exposi-

tie plaats van enkele dames uit Hengelo Gld, die onder de
bezielende leiding van kunstenares-beroepskeramiste Barbare

Siedsma, tegenwoordig woonachtig in Zutphen, met veel ple-

zier in Hengelo Gld lesgekregen en gewerkt hebben met klei.

De laatste jaren hebben ze speciaal aandacht besteed aan de

Raku-methode, waarbij potten met de hand gevormd werden

met speciale Raku-klei en buiten gestookt werden. Spontaan

hebben ze hun medewerking verleend aan de inrichting van de

expositie en de resultaten van hun hobby kunt u t.e.m. l okto-
ber bekijken tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

COLLECTE ZENDING WERELDDIACONAAT EN

ONTWIKKELINGSHULP

De lijstcollecte die dit jaar gehouden werd ten bate van
Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp heeft het

prachtige bedrag van f 7217,75 opgebracht. Alle gevers en
geefsters heel hartelijk dank en natuurlijk ook alle collectanten
die dit mogelijk hebben gemaakt. Ons samen inzetten voor

onze medemens is een zeer geode zaak.


