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CLAM
Deze herfst: speciaal

uit India overewaaid

kiptandori ^35
100 gr. fm

Rundergehakt, 7 kilo

Boeren karbonade,
bij aankoop van 4 stuks gratis
bakje Jagersaus, 100 gram

Vleeswarentrio:
leverkaas, gebraden fricandeau,
kipfilet, (l00 gram per soort), samen

l

.95

25

95

Onze dagreklames: maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST (fijn of grofl 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

De herfst is weer begonnen,

tijd voor warmere kleding.
Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 1 november a.s.

flan. overhemden p. stuk 35.- 2 voor 65.-
thermoblousen p. stuk 35.- 2 voor 65.-
thermoblousen p. stuk 45.- 2 voor 85.-
spijkerbroeken p. stuk 49.- 2 voor 89.-
overalPs 100% katoen vanaf 49.- 2 voor 89.-
overall's 100% katoen vanaf 55.- 2 voor 99.-
overall's 100% katoen vanaf 59.95 ..2 voor 109.-
werkspijkerbroeken vanaf 49.50 2 voor 89.-
werkspijkerbroeken vanaf 55.- 2 voor 99.-
werkspijkerbroeken vanaf 59.95 2 voor 109.-
kinderspijkerbroeken p st. 39.50
waxjassen mt S t/m XXXL vanaf 119.-
kinderwaxjassen 99.-
bodywarmers, vele kleuren vanaf 39.50

verder in onze winkel: klompen, werkschoenen,
laarzen, regenpakken, spuitoverall's, lieslaarzen,
fleeze jassen, schipperstruien, commandotruien,
jack's, parka jassen, alles tegen scherpe prijzen

Goossens-Atomica
Steenderenseweg 11 Hengelo gld

Telefoon (0575) 46 21 39

Peugeot Service
vakkundig • vertrouwd

Maak nu een afspraak voor onze

Wintercontrole
slechts NLG

:

En zo'n afspraak loont de moeite want. . .
voor NLG 25,- controleren wij uw auto op
alle belangrijke punten. Verder ontvangt
iedere bezoeker gratis l liter ruitensproeier
vloeistof. Bovendien heeft u een startga-
rantie tot l april 2000 (mits uw auto door
ons in orde is bevonden of gemaakt).

Bel nu voor een afspraak:

(0575)461947

Molenenk 2, 7255 AX,
Hengelo Gld. (0575) 46 19 47

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT. PEUG EOT

Voor al uw

fawllle

0

HARMSEN

Banninkstraat 4 • Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461220

**£**

FAMILY

Speciaalzaak
in groenten en fruit

- —

Klein
Westland

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.

Tel: (0575) 46 10 54

Rauwkostreclame:

Tropical salade
250 gram

Jimp slank salade
250 gram

2.98

2.98

dinsdag -woensdag - donderdag:

Grote witte of rode kool,
per stuk 0.98

Hollandse Golden Delicious

3 kilo 4.98

vrijdag - zaterdag:
Brazil perssinaasappels,
20 voor

Harde spruiten, 1 kilo

6.98
1.50

Drogisterij
Parfumerie
Glas-verf-behang
Fotohandel

Wegens de trouwdag vtfn
onze dochter is de winkel

op zoterdog 16 oktober

. de hele dog gesloten.

Fam. Lenselink

NU BIJ

ZELHEM FAMILY

Beste videovriend(in)

Ben jij tussen de 16 en 20 jaar, haal dan nu snel een jongerenpas

bij Videoplaza Zelhem of VideoPlaza Mozartlaan in Doetinchem.
Je huurt dan je videofilms van maandag t/m donderdag met

50% korting.

Bij Videoplaza Zelhem en Mozartlaan.
Even legitimatie meebrengen.

Doetinchemseweg 18,
7021 BS Zelhem
Tel. 0314-622088



Twee handjes grijpen in de wereld,

al is die wereld nu nog klein.

Dat wat die handjes zullen grijpen

steeds het goede mogen zijn.

Met grote vreugde geven wij kennis van de

geboorte van onze dochter en zusje

Bo Myrthe

$3 Harold, Maaike en Nick Wisselink £&
$3 Sfè>
$ 2 oktober 1999. $>

Ijl Varsselseweg 41,

l* 7255 NR Hengelo Gld.
^5 \%jr

^ Wij rusten van 12.00 tot 15.00 uur en na 22.00 uur.
«§8 Sg>
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Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden

je hebt het als een moedige vrouw gedaan,

niemand weet hoe je hebt geleden,

niemand weet watje hebt doorstaan.

Verdrietig, maar vol bewondering voor de moed

waarmee zij haar ziekte heeft aanvaard, hebben

wij afscheid genomen van onze lieve tante

GARRITJEN REUGEBRINK
weduwe van Geurt Peter Wenneker

op de leeftijd van 88 jaar.

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging
die zij heeft ontvangen in het zorgcentrum

"De Bleijke" te Hengelo (Gld).

Namens de familie,
B. Reugebrink

H.G. Reugebrink-Zweverink
G.A. Bussink-Reugebrink

7255 DL Hengelo (Gld), 5 oktober 1999,
Beukenlaan 37.

Correspondentie-adres: B. Reugebrink,
Aaltenseweg 12,
7255 PG Hengelo (Gld).

De begrafenis heeft zaterdag 9 oktober inmiddels

plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats te
Hengelo (Gld).

Dankbetuiging.

Voor de blijken van medeleven en voor de belangstel-

ling die we van u mochten ontvangen na het overlijden
van onze geliefde zwager en oom

GERRIT ORDELMAN

betuigen wij u onze welgemeende dank.

De familie
Doetinchem, oktober 1999.

39e Zelhemse

Herfstkleurentocht

Datum: 16 en 17 oktober 1999
Startplaats: bungalowpark "Het Zonnetje",

Ruurloseweg Zelhem
Afstanden: 5,10,15, 20 en 30 km
Starttijden: 30 km van 9.00 uur tot 10.00 uur,

overige afstanden van 10.00 uur
tot 14.30 uur

Telefonische inl.: (0575) 46 30 13

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 17 okt. 10.00 uur, ds. E. Noltus

Goede Herder Kapel

Zondag 17 okt. 10.15 uur, ds. A.B. Elbert

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijzinnig Hervormde Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.

Zaterdag 16 okt. 19.00 uur, Woord- en communiedienst

Zondag 17 okt. 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 15 OKTOBER - ZONDAG 17 OKTOBER

dr. B.A.M. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 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 20 okt.: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277

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

Apotheek Hengelo Gld, Spuistraat 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: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317

en M w. A van Aken.tel. 462627.

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

Kontaktpersonen Hengelo: M w. 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 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 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. 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

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

Voor a/ uw

familie

Te koop: originele
oude dresseerkar,

Silofoxs (kuilvoersnij-

der), achterlade, grond-
woeler, mengmestkar

3000 liter, meststrooier.
B.J. Waenink,

Regelinkstr. 13
Hengelo Gld.

Te koop:

voederbieten Kyros,
tel. 0575-462469

Te koop: eieren,
appels, hand- en stoof-
peren. D. Cortumme,

Voortseweg 11,
Toldijk, Tel 461558.

Spreekuur CDA:
maandag 18 oktober a.s.
in zaal Leemreis

van 19.30 tot 20.00 uur.
Telf. aanmelding bij één
der fractieleden, waar-

onder nr. 461928.

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Vlaai van de Week
Cappuccino

vlaai
f 10,-
echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstrail 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

DE RECLAME
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.



COLLECTE NIERSTICHTING

De collecte voor de Nierstichting heeft in Hengelo Gld f 11366,55 opgebracht.

Aan alle gevers en collectanten wordt hartelijk dank gezegd voor dit prachtige resultaat.

DAMMEN

Het 3e en 5e team speelden de 2e ronde voor de bondscompetitie. DCH 3 ging thuis al strij-

dend ten onder aan het sterkere DZW 2 uit Zutphen/Warnsveld. W. Eijkelkamp. L.

Koldenhof, H. Groeneveld en Y. Schotanus speelden gelijk. R. Beening en H. Lansink ver-

loren hun partij. Bij DCH 5 ging het erg gemakkelijk thuis tegen DOG 3 uit Almen. Zij won-

nen met 7-1. J. Wentink, speelde remise en E. Brummelman, R. Hesselink en B. Rossel slo-

ten hun partij winnend af. Onderlinge competitie:

E. Hoebink-J. Heijink 2-0, A. Hoebink-B. Harkink 2-0, D. Walgemoet-G. Botterman 1-1, J.

Vos-J. Heuvelink 1-1, H. Zonnenberg-J. Luiten 1-1, B. Goorman -G. Kreunen 1-1.

Standen:

Groep A l E. Hoebink 5-8, 2 H. Luimes 4-7, 3 A. Hoebink 5-5

Groep B I J . Luiten 4-5, H. Zonnenberg 4-5, 3 Y. Schotanus 2-2

Groep C l H. Lansink 4-7, 2 W. Eijkelkamp 3-5, 3 B. Goorman 5-6

Groep D l H. Dijkman 3-5, 2 J. Wentink 4-3, 3 E. Brummelman 2-2.

HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN VINKENKAMP BEDRIJVENTERREIN

GEMEENTE ZELHEM

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 14 oktober 1999 vanaf 10.00 uur een

hoorzitting gehouden over een ingediend bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan

Bedrijventerrein Vinkenkamp, gemeente Zelhem.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Zelhem. Tijdens de zitting kun-

nen de belanghebbenden hun ingebrachte bezwaren toedichten.. De zitting is openbaar.

Als voorzitter van de 'hoorzitting zal optreden de Heer H. Stakenburg van de provinciale

dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: de heer H. Stakenburg, tel. 026-3599784.

WERK AAN DE WEG IN WARNSVELD

Vanaf 18 oktober wordt gewerkt aan de Rijksweg in Warnsveld. De weg is ongeveer drie

weken later weer klaar. Het wegdek van de provinciale weg N 346, de Rijksweg, te

Warnsveld, moet worden vervangen. Vanaf 18 oktober wordt, wanneer de weersomstandig-

heden het toelaten, gedurende drie weken aan de weg gewerkt. Voor het doorgaande verkeer

wordt een omleidingsroute aangegeven.

HENGELO GLD HEEFT EEN NATIONAAL KAMPIOEN

In Liessel, Noord Brabant, werden op 2 en 3 oktober de Nationale kampioenschappen ver-

reden in een samengestelde menwedstrijd.

De Nederlands Bond voor het Aangespannen Paard had ook een kanshebber op de titel uit-

genodigd uit het Gelderse Hengelo. Het team Niessink, bestaande uit de heren H. en P.

Niessink en mevr. H. Kroese-Grotenhuijs, leden van de vereniging In Stap en Draf, hadden

zich het afgelopen jaar kunnen klasseren om uitgenodigd te worden voor deze wedstrijd.

Voor de klasse l, 2 en 3, tweespan paarden hadden zich landelijk 17 aanspanningen geklas-

seerd. De strijd werd aangegaan op zaterdag met de dressuur en vaardigheid, waarbij het
team Niessink op deze onderdelen met een voorsprong van 7 punten op zondag in de mara-

thon van start ging. Het ging allemaal voorspoedig, na het volbrengen van de trajecten en

het nemen van zes hindernissen, lieten zij de overige 16 aanspanningen achter zich en werd

het nationaal kampioenschap tweespan paarden behaald met een score van 131.3 pubnten.

DE TIJD STAAT NIET STIL IN KEIJENBORG

Jongerenkoor De Keirakkers krijgt een nieuwe naam

Jongerenkoor de Keirakkers gaat met de tijd mee en om die reden krijgt het koor een ande-
re naam en heet voortaan Jongerenkoor Rejoice.

In 1971 werd er in Keijenborg een koor opgericht door de heren Hoenderboom, Besselink

en Idink waar leerlingen die de lagere school verlieten plaats in konden nemen, zodat hun

zangstem niet verloren ging voor de gemeenschap. Op die manier trad het koor naar buiten

onder de naam de Keirakkertjes. Maar ja, de leden werden ouder en de naam werd gewij-
zigd in de Keirakkers.

De tijd gaat door en nu vonden wij dat de naam ook mee moest gaan met de tijd, vandaar

dat wij de leden hebben gevraagd om te zoeken naar een nieuwe naam. Op deze wijze is de

naam Jongerenkoor Rejoice er uit gekomen. Rejoice is vertaald: verblijden, feestvieren.

Een van de leden is een fervent internet gebruiker en heeft op die manier contact gelegd met

muzikanten in Amerika die het lied Thjs is the day the Lord has made, rejoice and be glad,

geschreven hebben, vertaald betekend dit: dit is de dag die de Heer gemaakt heeft, verheugt
u en wees blij.

Het koor werd bekend in de omgeving door diverse optredens in diverse parochies, bejaar-

dentehuizen, talentenjachten en zelf door een plaatopname bij de ziekenomroep Marconir

In 1996 werd het 25-jarig jubileum gevierd met o.a. een reünie waar alle oud-leden waren

uitgenodigd. Vanwege de liturgische inslag die het koor heeft, werd die dag toen gestart met

een jubileumviering met als hoogtepunt het meedoen van alle aanwezige oud-leden aan het

slotleid. Ter gelegenheid van dat jubileum werd er ook een boek uitgegeven met als toepas-

selijke titel 25 jaar Keirakkers in vogelvlucht..

Het repertoire dat gezongen wordt is gebaseerd op zoveel mogelijk hedendaagse muziek,

zoals o.a. het songfestivallied van vorig jaar Love shine a light en het bekende lied van

Fluitsma en van Thijn 15 miljoen mensen. Het koor grijpt alle mogelijkheden aan om bui-

ten de kerk zoveel mogelijk op te treden. Verder wordt er eenmaal per maand in de parochie-

kerk gezongen waar een viering wordt opgeluisterd. De jongerenliturgiegroep verzorgt zelf

vier vieringen per jaar.. De teksten en liederen worden zelf uitgezocht die bij het gekozen

thema passen. Het combo bestaat uit: organiste, fluitiste en drummer. Ter versterking van dit

combo zijn we nog opzoek naar een gitarist(e) en bassist(e). De muzikale leiding is in han-
den van Gerrit Wolsink.

Gehoopt wordt dat mede door de naamsverandering het koor een uitnodiging is voor alle

jongeren uit de omgeving in de leeftijd van 12 t.e.m. 40 jaar om bij jongerekoor Rejoice te

komen zingen. Met name zijn wij op zoek naar jongens en alt-stemmen om het koor te
komen versterken.

Er wordt gerepeteerd op de woensdagavond in dorpshuis de Horst van 19.30 tot 20.45 uur.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Inge Wissink, 0314-641522 of Wilma Giesen, 03124-641668.

JEUGD BADMINTON

HBC l - ZIEUWENT

Team Pascal Meenink, Hanne en Reinko de Vries, Annemiek Zweers, Kim deGier en

Marieke Garritsen.

Pascal won met de setstanden 2-15, 15-10 en 15-11. Hanne won in 2 sets met de cijfers 15-

4 en 15-11. Kim en Marieke trokken de winst naar zich toe. Kim met 4-11, 11-5, 12-10.

Marieke won met 11-1, 6-11 en 11-2.

Het herendubbel werd spannend 15-17, 18-16 en 15-8.

De uitslag van het damesdubbel was 5-15,15-11 en 12-15. Marieke en Reinko verloren de

mix met 3-15 en 9-15. Kim en Hanne wonnen wel hun mix.

HBC won uiteindelijk met 5-3.

DE VVV IS VRAAGBAAK VOOR KINDERACTIVITEITEN

Tijdens de herfstvakantie worden de VVV's druk bezocht door mensen die informatie wil-

len over leuke gezins activiteiten. De vraag: wat is er voor kinderen te doen, wordt bijna

dagelijks gesteld. Het betreft dan meestal activiteiten voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar.

Ook de plaatselijke inwoners komen naar VVV voor informatie over gezinsuitjes of kinder-

feestjes. Toeristen vragen vaak gerichter, omdat er op de camping ook meestal van alles te

doen is. Zij willen bijvoorbeeld weten of er een speeltuin of (overdekt) zwembad is in de

buurt van hun vakantie-adres.

De VVV's voorzien op verschillende manieren in deze vraag. De ene VVV geeft een boek-

je uit waarin suggesties voor kinderfeestjes en dagjes uit opgenomen zijn. Een ander heeft

de activiteitenlijst van de regio ontwikkeld. Ouders merken dat kinderen de uitjes en moge-

lijkheden voor een partijtje die de VVV aanraadt, erg leuk vinden. Zij maken steeds vaker

gebruik van deze tips. Volgens een VVV-medewerker zijn vooral geheel verzorgde feestjes

populair bij ouders, doordat zij tegenwoordig minder tijd hebben om zelf iets met de kinde-

ren te doen. Voorbeelden hiervan zijn speurtochten in een museum, zelf kaasmaken op een

kaasboerderij of koekjes bakken in de bakkerij, pottenbakken en kleien.

Sommige VVV-kantoren zetten iets op touw voor kinderen in samenwerking met plaatselij-

ke ondernemers. Tijdens een braderie wordt een kinder rommelmarkt gehouden, of een

dikke banden race. De meeste VVV's organiseren zelf geen evenementen voor de jeugd, in

verband met hun vooral op advies en promotie gerichte taken. Toch zijn hierop uitzonderin-

gen. Door de VVV School/Kamperduin wordt er bijvoorbeeld een lampionoptoclit gehou-

den en kunnen kinderen tot 8 jaar schatgraven op het Klimduin voor slechts l gulden. Deze

activiteit wordt goed bezocht. Een ander voorbeeld is een educatieve wandeling in Yerseke

langs de mossel k wekerij en, dit is erg populair bij gezinnen. In Lelystad is het plan opgevat

in de nabije toekomst een middagje met de boswachter te organiseren.

Subtropische zwembaden, (overdekte) speeltuinen, pretparken, kinderboerderijen en dieren-

tuinen zijn al jaren echte kindertoppers. Ook komt er een trend op waarbij mensen op zoek

zijn naar nieuwe, kleinere en nog relatief onbekende attracties. Zij zijn bereid hiervoor lan-

ger te reizen en meer te betalen.

Wanner het volgende uitje gepland wordt, kan VVV Hengelo Gld een helpende hand bieden.

Zij kennen de verschillende mogelijkheden in de eigen regio en van heel Nederland.

Voor meer informatie: VVV Hengelo Gld, Kervelseweg la, tel. 0575-463857.

HBC l GOED OP DREEF

De 2e competieweek verliep minder goed dan de Ie voor HBC. Alleen het Ie team van

Hengelo wist de volle winst te halen. Hans Zweverink verloor de Ie heren enkel, terwijl

René Buunk, Judith Winkelman en Manon Dijk hun enkelparijen wonnen. De herendubbel

werd in een spectaculaire 3-setter door Hengelo gewonnen, terwijl de dames het in 2 sets

deden.

De Ie mix van Manon en René werd gewonnen door Dinxperlo en de andere partij van

Judith en Hans werd weer overtuigend gewonnen. Eindstand 6-2 voor Hengelo.

Bij HBC 2 hadden de heren het moeilijk tegen Zuidveen (Eefde). Roy Leidelmeijer en Harry

Kuipers zagen hun enkelpartij alsmede het herendubbel verloren gaan. De dames Agnes

Garritsen en Louise Mokkink daarentegen maakten alles weer goed. Zij wisten de enkel en

dubbelpartijen te winnen. Wederom moesten de mix-partijen de doorslag geven. Maar helaas

gingen beide partijen verloren en wedstrijd werd verloren en Zuidveen nam de punten mee

naar huis.

HBC 3 die vorige week overtuigend met 8-0 won, ging ten onder tegen Seepaerd

('s Heerenberg) met 2-6. Jan Groot Roessink verloor zijn partij. Gerrit Hulstijn kon het iets

langer rekken en ging na 3 sets ten onder, 15-2, 8-15, 10-15. Ria Onstenk won, terwijl Agnes

Winkelman strijdend verloor na verlenging in de 3e set 11-10, 8-11, 11.13. De dames won-

nen de dubbel, maar de heren alsmede de dubbel werd verloren.

Ook kwam deze week een recreantenteam in actie. Theo Nibbelink, Erik Jansen, Karin van

Aken, Jet Zweverink en Claudia Lohschelder moesten hun meerdere erkennen in Eefde.

Programma voor vrijdagavond 15 oktober om 20.00 uur in sporthal de Kamp: HCC l tegen

POONA 4, HBC 2 tegen Pluumpe '67, HBC 3 tegen Rianto 7.

STEUNKOUSEN, DRAAGT U ZE OOK? HEEFT U (OPEN)PROBLEMEN?

Informatieve avond over spataderen en (open beenproblemen)

Op woensdag 10 november 1999 organiseert Zorggroep Oost Gelderland een informatieve

avond over preventie, oorzaken en behandeling van spataderen en (open) beenproblemen .

De informatieve avond is zowel bedoeld voor personen met deze beenproblemen als hun

directe verzorgers. Veel ojuderen met spataderen en beenproblemen tobben hier al heel lang '

mee; maanden of zejfs jaren. Sommigen slapen thuis in een stoel omdat ze Be dekens niet

op hun benen kufuien verdragen en/of hebben veel pijn. Ook zwangeren kennen het pro-

bleem van spataderen.

Op deze informatieveavond komen de volgende vragen aan bod.

Hoe herken je spataderen en beenproblemen? Hoe kun je deze problemen voorkomen?

Wat zijn de gevolgen van spataderen? Hoe worden dergelijke problemen behandeld? Welke

rol spelen steunkousen? Hoe worden die aangemeten en welke hulpmiddelen zijn er om de

kousen aan te trekken? De werking van steunkousen en hulpmiddelen wordt gedemon-

streerd. U kunt verschillende soorten steunkousen bekijken. Er is gelegenheid om vragen te

stellen en te oefenen met de hulpmiddelen. De avond wordt verzorgd door een medisch tech-

nisch adviseur, een pedicure en specialist m.b.t. het aanmeten van steunkousen en een gespe-

cialiseerde wijkverpleegkundige van Zorggroep Oost Gelderland. De avond begint om 19.30

uur, maar vanaf 19.00 uur staat er een kopje koffie voor u klaar.

De avond wordt gehouden in het gebouw van de Zorggroep Oost Gelderland, De Veentjes

19.02 te Doetinchem, op woensdag 10 november van 19.30 tot 22.00 uur, kosten f7.50.

Voor aanmelding of nadere informatie kunt u bellen naar 0900-8806 (22 et per min). U kunt

inschrijven tot uiterlijk l november 1999. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging .



FANCY-FAIR IN

ZORGCENTRUM

MARIA POSTEL

GROOT SUCCES!!!

Wij zijn verheugd over de zeer geslaagde Fancy-Fair die zondag

3 oktober j.1. heeft plaatsgevonden.

Vele bezoekers, jong en oud namen deel aan de diverse aktiviteiten.

Het was een heel gezellige dag, een prettige sfeer waar velen van

hebben genoten

Wij bedanken de volgende bedrijven voor hun bijdrage:

Atomica Tuinmeubelen

Groenspecialist Bosman

Troefmarkt Bremer

Bouwbedrijf H.C.I.

Installatiebedrijf Eef Janssen

Troefmarkt v.d. Mond

De Rabobank

Café Winkelman

Allen die geweest zijn en mede hebben bijgedragen aan deze succes-

volle dag heel hartelijk bedankt.

Bewoners, directie, medewerkers en de Vrienden van Maria Postel

f f i t , korting per m

Ja, daar kijkt u van op, hé? Maar het is waar. De schilder laat uw huis er weer als nieuw uitzien en

geeft nu ook nog een vriendelijke winterkorting voor behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk.

Dus laat uw kostbare bezit nog deze winter verfraaien en beschermen door de professionele

schilder. Want er is er maar één die alles weet van de modernste materialen en technieken.

de SCnildCTen niemand anders
' Deze premie geldt voor particulieren bij een opdracht van minimaal ilnr mandagen conform df voorwaarde

REGELINK

SCHILDERSBEDRIJF v.o.f.
Raadhuisstraat 40 - 7255 BN Hengelo Gld.

Tel. (0575)461655

ERKEND SCHILDERS-

EN AFWERKINGSBEDRIJF

Winterschilder Regelink is
deze winter wel héél voorde-
lig. Boven de al gebruikelijke
premie van f 65,- (per man
per dag), doen wij daar nog eens ƒ 35,-- (per man per dag)
bi], zodat de totale premie deze winter uitkomt op f 100,-
per man per dag!! Premie geldt vanaf 1 november 1999.

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

* Uiterweerd drukwerk v.o.f.

# Kampstraat 13, 7255 XC Hengelo Gld.

» Telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 50 88

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

Ook hier
Q te koop!

naie

o o o o o h h

Het leukste cadeau in het donker.

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461424

HOSMAN
I 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

Volgende week: Spaarfeest bij de Rabobank

Gratis attenties voor spaarders.

Spaart u bij de Rabobank?
Kunt u meteen een leuk cadeautje
ophalen. Helemaal gratis!

Het spaarfeest duurt maar een
week; dus zorg dat u er snel bij
bent.

Sparen doe je bij de Rabobank.

Daar kun je je geld zien groeien.

Rabobank
Graafschap-West



Ingezonden brief
Buiten verantwoording van de redactie.

Vriendjespolitiek ja of nee ?

De heer A. van Beeck-Calkoen is sinds dinsdag 28 september jongstleden de
particuliere eigenaar van de omstreden kavel 'Koepelberg Dorp'. Het proces en
de besluitvorming hieromtrent roept vele vraagtekens op.

Wist U dat:

Het zeer onduidelijk naar de burger toe aangegeven werd waar het nu eigen-
lijk om ging: een nieuwe ambtswoning voor de burgemeester of een particulie-
re aanvraag voor de bouw van een woning.

Dit laatste het geval was.

Schimmelende boeken etcetera.

Het überhaupt nog de vraag is of we in de toekomst

De geraamde kosten bij niet doorgaan van nieuwbouw voor de huidige ambts-
woning tot het jaar 2005 het totaal bedroegen van Fl. 63.029,-. Deze gegevens
zijn mij schriftelijk door de wethouder verstrekt dd. 6 juli.

Men na een schorsing van de vergadering plotseling met een nieuw kosten-
plaatje kwam.

(Veel raadsleden niet volledig op de hoogte waren omtrent het aantal m2

(het dagelijks bestuur de raadsleden maar beperkte informatie verstrekt

Het in eerste instantie ging om een kavel van 1800 m2 voor de prijs van Fl.
237.500,-, en dat er in de laatste fase nog eens stilzwijgend 600 m2 voor een
vriendenprijsje (een gedeelte zelfs voor Fl. 35,- per m2) aan de omstreden
kavel was toegevoegd. De opbrengst nu Fl. 303.000,-

We nu zelf geen grond meer hebben om de verkeersveiligheid aldaar te waar-
borgen.

De gemeente nu verplicht is grond terug te kopen van de heer van Beeck-
Calkoen.

Het voorlopige koopcontract al door een ambtenaar in mandaat namens de
gemeente getekend was, vóór de gemeenteraad officieel haar toestemming
had gegeven.

De raadsvergadering eigenlijk een wassen neus was, wat betreft dit agendapunt.

Dat er op deze manier van een democratische besluitvorming geen sprake is;
inspraak wordt hierdoor tegenspraak.

Vindt U ook niet dat:

Deze voorkeursbehandeling van de heer A. van Beeck-Calkoen regelrecht ind-
ruist tegen de Wet Gelijke Behandeling.

•

(Voor deze unieke kavel dezelfde grondprijzen zijn berekend als op de "oos-
terwijkse vloed".

Bij het gemeentebestuur bekend was dat bij een verkoop bij openbare inschrij-
ving de kavel enkele honderdduizenden guldens meer op zou brengen.

Gegadigden genoeg!!!

Nagenoeg de voltallige gemeenteraad, op 2 personen na, dit niet interessant
dan wel nodig vond.

We dat geld erg goed hadden kunnen gebruiken om de onacceptabel hoge
gemeentelijke belastingen terug te dringen, of plaatselijke musea te financieren.

Het dan ook niet nodig was geweest om alle subsidies van plaatselijke vereni-
gingen, scholen, bibliotheek, 'hertenkamp' etcetera tot een minimum te beper-
ken. Een eenvoudig rekensommetje leert ons al gauw dat hier voor de komen-
de tien jaar een jaarlijks bedrag van minimaal Fl. 25.000,- verloren ging.

De burgemeester bij de herbenoeming zelf de afdeling Financiën in de porte-
feuille nam, om orde op zaken te stellen.

Het steeds moeilijker wordt om als kiezer een partij te vinden die voor de belan-
gen van de burgers opkomt

Steeds meer mensen de indruk hebben dat de burgemeester beslist en de rest
beaamt.

Ik vind, en velen met mij, als burger van Hengelo, gezien de precaire financië-
le situatie van onze gemeente, dat de gemeenteraad onze gemeenschapsbe-
langen dient te behartigen, en niet die van een willekeurige particulier. Het
betreft hier bezit van de gemeenschap dat eigenlijk onnodig, en bovendien ver
onder de werkelijke waarde wordt verkocht. De hierdoor misgelopen winst had-
den we voor verschillende activiteiten in de gemeente Hengelo kunnen gebrui-
ken, zodat Hengelo weer een bloeiende gemeente wordt, en niet (zoals het er
nu steeds meer op gaat lijken) een doodbloedende.

Mary Veenhuis-Woltering.

Bleekstraat 5, Hengelo Gld.

95E VARSSELS SCHOOL- EN VOLKSFEEST

Met schot 435 in de vijfde ronde werd oud commissielid Henk Luesink sr. de nieuwe koning

1999. Bij het vogelgooien werd Hennie van Hal koningin. Bij het jeugdvogelschieten werd
Ingrid Bosch koningin. Het paar Dennis en Wilma Verkijk werd het slimste/sterkste paar in

het onderdeel Rode Draad.
Vrijdagmiddag werden de kinderspelen gehouden. Een zeer gevarieerd spelencircuit, incluis
de draaimolen, werd door alle leerlingen beoefend. Na afloop konden de kinderen hun geko-

zen prijs in ontvangst nemen.

's Avonds werd de avondvoorstelling door voorzitter W. van Dijk geopend, waarbij hij een

volbezette zaal welkom heette. Vervolgens was het Varssels Volkstoneel aan de beurt. Zij

trad op met het driedelige blijspel Wat 'n kippedrift. Men was getuige van een toneelspel dat

met verve' werd gebracht. De meelevende toehoorders konden menige woordspeling waar-

deren. Een beetje hinderlijk was het soms felle fladderen van het tentdoek. Een applaus na

de laatste woorden was een welverdiende beloning voor de speelwijze, rolbezetting en rol-

kennis. Een gericht dankwoord liet de voorzitter vergezeld gaan met een bloem aan de spe-
lers, speelsters en souffleur.. Tot besluit van de avond was er een gezellig dansuurtje op

muziek van Op Pad.
Zaterdagmiddag werden de volksspelen geopend met een openingswoord van burgemeester
van Beeck Calkoen. Vervolgens werden de spelen opengeschoten door de koningin van

1998, Ellis Garritsen. Daarna loste het college haar ereschoten. Zo was het sein gegeven
voor het begin van alle spelen, met als taaie volhouder het ringrijden. Aan het eind der spe-

len werden de prijzen uitgereikt. Tijdens het avondfeest werd het nieuwe koningspaar gehul-

digd door het vorige paar. Hierna brak een daverend feest los met muziek van Real Time.

Het enige minpunt aan beide dagen was helaas de heersende wind met zijn onverwachte uit-

schietende vlagen en de regen op de spelenmiddag.

Uitslagen:

Vogelschieten

koning Henk Luesink sr, 2 kop Robbie Ruiterkamp, 3 1.vleugel Marieke Uilenreef,

4 r.vleugel Gerard Bosch, 5 staart Herbert Barink
Belschieten

l Reint Dijkman, 2 Ruben Slotboom, 3 Herman Hissink, 4 Bennie Freriks, 5 Jan Bosch.

Schijfschieten

l Joop Ross, 2 René Hissink, 3 Appie Roenhorst, 4 Herman Hissink, 5 Anbré Vels.

Ringrijden heren

l Herbert Barink, 2 Bennie Freriks, 3 Dik Bosch, 4 Martin Dijkman, 5 Henri Bulktman.

Kegelen heren

l Johan Teunisssen, 2 Bertus Jolink, 3 Henri Bultman, 4 Henk Bultman, 5 Wiebe van Dijk.

Doeltrappen heren

l Joop Ross, 2 Herman Hissink, 3 Wiebe van Dijk, 4 André Schieven, 5 Michel Veenink.
IJzerwerpen heren

l Hans Groot Roessink, 2 Wout Bergsma, 3 Johan Ruiterkamp, 4 Martijn Dijkman,
5 Herbert Enzerink.
Bolere Heren

l Danny Roenhorst, 2 Herbert Enzerink, 3 Martijn Dijkman, 4 Henri Bultman, 4 Joop Ross.
Rode Draad

l Dennis en Wilma Verkijk, 2 Herbert Enzerink en Albertine Jansen,
3 Bennie en Dinie Hebbink, 4 André Schieven en Marjan Ruiterkamp.
Vogelgooien l

koningin Hennie van Hal, 2 kop Greta Groot Roessink, 3 1.vleugel Dinie Hebbink,

r.vleugel Annie Dijkman, staart Marieke Uilenré*ef-Hebbink.
Ringrijden dames

l Marieke Uilenreef, 2 Minie Berendsen, 3 Annie Dijkman, 4 Marjan van Hal,
5 Hennie Schotman.
Doeltrappen dames

l Rikie Enzerink, 2 Cindy Huikshof, 3 Femke Buunk, 4 Gerrie Lenselink, 5 Jo Luesink.
Kegelen dames

l Marjan van Zadelhoff, 2 Jannie Bultman, 3 Dinie Groot Roessink, 4 Miranda Dijkman,
5 Annie Dijkman.
IJzerwerpen dames

l Hennie van Hal, 2 Annie Barink, 3 Annie Dijkman, 4 Rikie Enzerink, 5 Nienke Gotink.
Bolero dames

l Jeanette Jolink, 2 Marjan Bloemendaal, 3 Riek Scholten, Janet Eggink, 5 Nienke Gotink.
Jeugdvogelschieten

l romp Ingrid Bosch, 2 kop Ruud Freriks, 3 1.vleugel Bjorn Lijftogt,
4 r.vleugel Robert Stolwijk, 5 staart Stevan Stolwijk.

KLEDINGACTIE VOOR MENSEN IN NOOD

Hulp aan ex-kindsoldaten, staat dit najaar centraal bij de kleding inzamelingsacties van
Mensen in Nood. In landen als Sierra Leone, Liberia en Uganda werden kinderen geronseld

als kindsoldaat door strijdende partijen in conflicten en burgeroorlogen. Ze werden
gedwongen wapens te gebruiken en te vechten voor hun leven. Vaak verloren ze familie en
vrienden in de strijd. Mensen in Nood steunt diverse projecten die werken aan een betere

toekomst voor deze ex-kindsoldaten, met onderwijs en heropvoeding. Ze moeten de kans
krijgen weer een normaal leven op te bouwen, want ze zijn nog jong en hebben de veer-
kracht om de ellende achter zich te laten.

De inzamelingsactie in Hengelo en Keijenborg wordt gehouden : bij de fam.Wisselink, in
Varssel, doorlopend tot uiterlijk vrijdagavond 15 oktober 1999 in Keijenborg op zaterdag 16

oktober van 9.00 tot 11.00 uur bij de St. Bernardusschool bij de fietsenstalling

en in Hengelo op vrijdagavond 15 oktober van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 16 oktober
van 9.00 tot 12.00 uur bij de oude pastorie van de Willibrorduskerk aan de St.
Michielsstraat.
Draagbare kleding, schoeisel, huishoudtextiel en dekens zijn van harte welkom. Er zijn vrij-
willigers aanwezig om de kleding in ontvangst te nemen.

Gedragen kleding komt altijd goed terecht bij Mensen in Nood. Dankzij de verkoop van de
ingezamelde kleding kan de Kledingactie een bijdrage leveren aan een breed scala van pro-
jecten. Bijvoorbeeld aan een onderwijsproject voor arme kinderen van de Garo, een min-

derheidsgroep imeen afgelegen deel van Bangladesh. Of aan een vrouwenproject dat juridi-

sche en psychologische steun biedt aan gediscrimineerde en mishandelde vrouwen in
Santos, Brazilië.
Op verzoek verzendt Mensen inNood de kleding naar projecten, die op hun beurt de kleding

verkopen. De opbrengst komt ten goede aan hun eigen werk. Uitsluitend op verzoek van
lokale partners verzendt Mensen in Nood in noodsituaties kleding naar rampgebieden.
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DE REST KOMT LATER

MALARIA
elke 20 seconden
een slachtoffer

Steun de Memisa-werelddokters

Giro 555
S A M E N W E R K E N D E

H U L P O R G A N I S A T I E S

Den Haag

Verstandelijk gehandicapten willen zoveel mogelijk zelf hun leven inrichten. Eigen keuzes maken. Mensen met een verstandelijke handicap kunnen

vaak meer dan wij denken. Het talent is aanwezig. Maar ze hebben wél extra hulp nodig. Hulp van een coach, die bijvoorbeeld helpt op de werkplek.

Of van een begeleider die meegaat op vakantie of naar zwemles. Hulp in de vorm van geld sS ̂€*. Of van een begeleider die meegaat op vakantie of naar zwemles. Hulp in de vorm van geld == =•=£ NATIONALE /y= ==

* is daarbij onmisbaar. Coacht u mee? Want talent alleen is niet voldoende. "=^ COLLECTE *
versta n de lij k
gehandicapten

De Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten is een activiteit van de Stichting NKGG. Voor meer informatie kunt u kijken op www.nkgg.nl.

14 dagen geldig

Mals runderbraadstuk

500 gram 8.95

Hamlappen
500 gram

Slavinken
per stuk

5.00

1.00
Wij hebben weer

eigengemaakte rookworst!

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

/D
BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

Tel. 0575 - 451944 / 0575 - 461136
06-53212132

Burg. Galleestraat 44

VORDEN

v o R D i N Tel. 0575-553640
/

Voor al uw

films en computerspelletjes
nuookD.V.D.

Verzilveren van Vakantiebonnen
voor de land- en tuinbouw

Dinsdag 12 en Woensdag 13
oktober 1999 na 19.00 uur,

kunt u weer vakantiebonnen
inleveren voor verzilvering.
Namens CNV Bedrijvenbond

Bij E. Wentink, Het Karspel 30
Hengelo Gld. Tel 0575 462104.

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



NOG TWEE
OPERATIES

EN DAN
LACHT ZE OOK

WEER AAN
DEZE KANT

L A N D E L I J K E C O L L E C T E

VAN 10 T/M 16 O K T O B E R 1999

De stichting organiseert campagnes om brand-
wonden te voorkomen, verbetert de behande-

ling van brandwondpatiënten, doet wetenschappelijk
onderzoek en beheert de Nationale Huidbank.

Eerste hulp bij brandwonden
• Begin direct met het koelen van de wond;
• liefst met zacht stromend, lauw leidingwater (koelen

met bijvoorbeeld slootwater kan ook, zeker als er
geen andere koelmogelijkheden zijn. Het is altijd
beter dan niets doen!);

• koel ten minste 5 minuten. Langer is beter, maar
pas dan wel op voor onderkoeling;

• verwijder tijdens het koelen de kleding, tenzij deze
aan de huid gekleefd zit;

• smeer niets op de wond;
• bedek de wond met steriel verband, schone doeken

of lakens;

neem altijd contact op met een arts als:
- er blaren zijn,
- de huid er aangetast uitziet,
- de brandwond veroorzaakt is door een chemisch

produkt of elektriciteit;
geef het slachtoffer nooit iets te eten of te drinken;
vervoer het slachtoffer altijd zittend.

Nadere informatie: (0251) 27 55 55.
Postbankrekening 20.21.22 of

bankrekening 70.70.70.643
t.n.v. collecte Nederlandse
Brandwonden Stichting Beverwijk. B

N E D E R L A N D S E

BRANDWONDEN
STICHTING

Collecte Brandwonden Stichting
Van 10 tot 16 oktober houdt de Nederlandse Brandwonden Stichting haar collecte. De Stichting zet zich in voor de optimalise-
ring van de behandeling, onderzoek, (psychische) hulpverlening en preventie en voorlichting.
Meer dan 55.000 vrijwilligers gaan deze week door heel Nederland van deur tot deur.

Collecte Brandwonden Stichting
Van 10 tot 16 oktober houdt de Nederlandse Brandwonden Stichting haar collecte. De Stichting zet zich in voor de optimalise-
ring van de behandeling, onderzoek, (psychische) hulpverlening en preventie en voorlichting.
Meer dan 55.000 vrijwilligers die deze collecte mogelijk maken zijn vele brandweerkorpsen die de Brandwonden Stichting een
warm hart toedragen.

Eerst water, de rest komt later
Lauw zachtstromend water is nog steeds de beste eerste hulp bij brandwonden.
Van 10 tot 16 oktober houdt de Nederlandse Brandwonden Stichting haar collecte. Meer dan 55.000 vrijwilligers gaan op pad
om voor dit goede doel geld bijeen te brengen. De Brandwonden Stichting zet zich al meer dan 25 jaar in voor het verbeteren
van de behandeling van brandwondslachtoffers en de preventie van brand en brandwonden. Voor dit werk is uw steun hard
nodig.

Pas op voor hete thee
De meeste brandwonden komen voor bij jonge kinderen. Hete thee is daarbij de belangrijkste boosdoener. Drink daarom nooit
thee met een kind op schoot. Bewaar thee liefst in een thermoskan. Als de kan omvalt, valt de thee er niet uit (De foto's links
laten de gevolgen zien ÈÈn kopje thee).

Thermostaatkraan
Heet badwater is regelmatig de oorzaak van brandwonden bij kinderen en ook ouderen.
Thermostaatkranen kunnen veel van deze ongelukken voorkomen. Door het water op een vaste temperatuur in te stellen kan
het water nooit te heet worden.

Vluchtige stoffen
Vluchtige stoffen zoals (was)benzine, spiritus en terpentine zijn erg brandbaar.
Gebruik deze stoffen nooit in de buurt van open vuur.
Dus:

nooit kwasten schoonmaken met dergelijke stoffen in de buurt van een geiser.
liefst elektrisch fonduen
maak de barbecue nooit meer aan met spiritus. Gebruik gewoon aanmaakblokjes.

Rookmelders redden levens
Van 10 tot 16 oktober houdt de Nederlandse Brandwonden Stichting haar collecte.
De collecteweek valt van oudsher samen met de Brandpreventieweek. In dit kader verspreiden de meer dan 55.000 collectan-
ten van de Brandwonden Stichting verspreiden in deze week 3 miljoen folders (zie foto). In de folder wordt een oproep
gedaan aan de Nederlandse bevolking om rookmelders aan te schaffen.
De meeste slachtoffers van brand worden 's nachts verrast, wanneer ze in bed liggen. Als je slaapt, ruik je niets. Je wordt pas
wakker als het te laat is. Als je al wakker wordt. Rookmelders zijn daarom van levensbelang.
De productie van de folder is mogelijk gemaakt door de sponsors van de Brandpreventieweek; de verzekeraar AMEV en rook-
melderfabrikant First Alert.

Jaarlijks zijn er meer dan 7000 huisbranden waarvoor de brandweer moet uitrukken. Hierbij vallen vele gewonden en doden.
Maar ook wanneer er geen lichamelijk leed is, kan de schade enorm zijn.
Naast de schade aan het huis, is de emotionele schade vaak erg groot. De angst voor een nieuwe brand en het verlies van
dienbare spullen spelen hierbij een grote rol.

Brandwondenwljzer
Ter gelegenheid van de collecteweek van de Brandwonden Stichting, van 10 t/m 16 oktober, verschijnt deze week een opval-
lend boekwerkje: de Brandwondenwijzer. Het is een compact boekje (32 pagina's) dat adviezen geeft over wat u moet doen
als iemand in brand staat ol een brandwond heeft. Tevens worden 125 praktische tips aangereikt over hoe men brand en
brandwonden kan voorkomen, welke brandblusser men het beste kan gebruiken en hoe men ook thuis een vluchtplan kan
maken. De Brandwondenwijzer is verkrijgbaar bij de apotheek.

Bijzondere leerstoel brandwondgeneeskunde
Aan de Vrije Universiteit van Amsterdam is sinds mei van dit jaar bij de faculteit Geneeskunde een bijzondere leerstoel
Brandwondgeneeskunde ingesteld. Volgens de nieuwe hoogleraar Robert «reis, als chirurg verbonden aan het
Brandwondencentrum te Beverwijk, betekent dit maatschappelijke erkenning voor het vakgebied brandwondgeneeskunde. De
instelling van deze unieke leerstoel in Nederland is te danken aan de inspanningen van de Nederlandse Brandwonden
Stichting.

Bijscholing voor artsen en verpleegkundigen
Dit jaar startte de Nederlandse Brandwonden Stichting met een speciale 'Brandwondencursus' voor artsen en verpleegkundi-
gen. De cursus is bedoeld om de cursisten te trainen in de spoedeisende hulp bij brandwonden.
Uit recent onderzoek bleek dat de kennis van de behandeling van brandwonden in veel gevallen niet optimaal is.
Tijdens de cursus worden de deelnemers geconfronteerd met Lotus-slachtoffers. Het geleerde kan zo direct in de praktijk
gebracht worden. De cursus voorziet in een enorme behoefte. De eerstvolgende drie cursussen zijn reeds alle volgeboekt.
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kunt bij ons terecht voor

te maken heeft.

Familiedrukwerk, verenigings-
drukwerk, folders, zakelijk druk-

werk, noem maar op.
Snel en goed verzorgd, voor een

redelijke prijs en met net dat beetje
extra wat een vakman aan uw

Drukken is

ons vak!
Regelinkstraat 16

7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 0575-461455

DRUKKERIJ WOLTERS Fax 0575-463521


