
60e jaargang no 25 dinsdag 18 juni 1991
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

Telefoon 05753-1455, b.f.f. 2771

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

KERMIS KEIJENBORG
Zaterdag 22 juni
Zondag 23 juni

Maandag 24 juni

ZONDAGMIDDAG 14.00 UUR
GRANDIOZE OPTOCHT

MET MEDEWERKING VAN ± 400 MUZIKANTEN
PRACHTIGE PRAALWAGENS

,
/

Om 13.30 uur en 16.00 uur
SHOWOPTREDEN "TROMPETTERKORPS ARNHEM

Toegangswegen v.a. 13.00 uur gesloten

Entreeprijs incl. optreden
Trompetterkorps Arnhem ƒ 1 ,-

M

VOLDOENDE
PARKEER-
GELEGENHEID

GROOT
LUNAPARK

DIVERSE
ATTRACTIES

= WAAMELINK'S
BLOEMISTERIJ - GROENTE en FRUIT

1.75

1.98

VERS GESN. SOEPGROENTE
DIV. SOORTEN 200 GRAM VANAF

GESCHRAPTE JONGE KRIELTJES
750 GRAM

495VANAF t-VU

Zie extra aanbiedingen op ons reklamebord buiten
Het assortiment SNIJBLOEMEN is exclusief om
zelf een fraai boeket samen te stellen of uw praal-
wagen een extra accent te geven.

WAAMELINK
Hengelosestraat 47 - Keijenborg - tel. 05753-1334
een vertrouwd adres voor al uw bloembindwerk

P.S. Nieuwtjes gaan snel rond, helaas niet altijd
goed. Wij delen U mede dat ondanks alle uitbrei-
dingsplannen onze winkel op de Keijenborg niet
zal verdwijnen!

een lekker mals

stukje VLEES
of eet*

heerlijke ROLLADE
van SLAGERIJ NIEUWENHUIS

ACHTERHAM ,00 GRAM 1.98

GEBR. RUNDERROLLADE .00 GRAM 2.50

VOORRADIG VAKANTIEVLEES IN BLIK

WIJ WENSEN U PRETTIGE KERMIS

OCCASIONS

Ford Scorpio 2.4 CL, 6 cil., blauw met 1989
Hyundai Pony Snowstar, rood 1989
Fiat Uno 45 S Lido, bruin met. 1988
Opel Kadett 1.3 S, 5-drs., zilver ... 1988
VW Jetta 1.6 Pacific, wit 1988
Ford Escort 1.6i CL, rood 1988
Hyundai Pony 1.5, 5-drs., wit 1988

Op vakantie?
Denk aan de vakantiebeurt!

Fiat Uno 45, rood 1987
2 x Opel Kadett Club, wit 1987
Opel Kadett S LS, 2-drs., rood 1987
Opel Kadett 1.3 S, 4-drs., groen met ............. 1987
Fiat Uno, 5-drs., diesel 1987
Renault 5 TL, rood 1986
Opel Kadett 1 .3 S, Sedan, rood 1986
Opel Kadett 1.3 Stationcar, 5-drs., blauw 1986
BMW 31 6, 2 drs., rood 1985
Volvo 340, 4-drs., blauw met. 1984

Wij wensen U
Prettige Kermisdagen

WAT
DOEN WIJ:

* APK-keurlngen
ir LPG-inbouw
* Schade-en spuitwerk
* Reparatie en

onóertwudvan
alle merken

* In-en verkoop van
nieuween
gebruikte auto's.

St. Janstraat 28
Keijenborg. Tel. 05753-1977

KERMIS 22-23-24 JUNI

TIJDENS DE KERMISDAGEN

fleurig gemengd boeket 7.50

nu nieuw van Marjolein Bastin
VLINDERSERIE AGILE
(zeepjes - badschuim - parfum enz.)

Wij wensen iedereen plezierige
kermisdagen

's Maandags 24 juni de gehele
dag GESLOTEN

BLOEMSIERKUNST

„JOLANDA"
KERKSTRAAT 20a

KEIJENBORG TEL. 2977

Sfeer en gezelligheid^ +*

in zaal, tuin en
ROND DE BARDECUE TIJDENS DE

kermis
Zaterdag, zondag en maandag (overdag) m.m.v.

ASSORTI

t
4

<

!
:< (
4 '

4 '

l

PART,Y R E S T A U R A N T

DE SMID
Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

i

KERMIS in „DE HORST"
Zondag vanaf 14.00 uur

D A N S E N
Zondagavond vanaf 19.30 uur

Maandag de gehele dag

DANSEN
MET HET ORKEST

THE SUNNY BOYS
WIJ WENSEN U GEZELUGE KERMISDAGEN

MEDEDELING

£ Tijdens de kermis vindt de konsumptie-

verkoop plaats d.m.v. munten.
S Deze munten kunnen zowel bij Winkel-

man, „De Smid" en „de Horst" gebruikt
worden en blijven te besteden tot
14 dagen na de kermis.

Keijenborgse Kermis

VOOR ALS ER IETS
TE VIEREN VALT.

WINRELMAN
St Jonjtroo» 3, K.yenburg, Telefoon 05753-1267

Zaterdag 22 juni
Zondag 23 juni

Maandag 24 juni

Alle dagen

DANSEN
m.m.v.

EXCALIBUR
Tijdens de kermisdagen
in ons café stemmings-
muziek van organist

EDUARD TEN HAVE

In café vrije entree

café-bar-zaa l WINKELMAN
Tevens wensen wij U prettige kermisdagen



LEKKENDE KRANEN, DAKBEDEKKING OF DAKGOTEN LEK, REPARATIE'S AAN WATER- EN GASLEIDINGEN

TECHN. INSTALL. BURO ^JORDELMAN & DIJKMAN ZELHEMSEWEG 30 - HENGELO GLD
TEL. 05753-1285

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM/MAGAZIJN: * DAGELIJKS VAN 07.30 TOT 17.30 UUR » ZATERDAG:

Champignon of Bieflappen
Kerriegehakt 500gram 9.95
500 gram 4.95

Cornedbeef Babi
100 gram

1.95
Pangang

500 gram 7.95

SPECIAL
PAMPA-
SCHIJF

100 GRAM

1 95• • -^f i*J

%

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram

4.50

4.50

4.50

4.50

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

VERZUIPT UW
KOOPSOMPOLIS

IN DE BREDE
HERWAARDERING?

Gedeeltelijk wel, helaas. Daarom is het belangrijk
dat u vóór l juli actie onderneemt. Want alleen
dan profiteert u nog van maximale aftrek
(17.459,-). Daarna beperkt de Brede Herwaarde-
ring uw mogelijkheden drastisch. Een telefoontje
naar ons is voldoende om het zeer hoge rende-
ment van uw polis te vernemen.

gerrits + lammers bv
assurantie- en makelaarskantoor o.g.
7255 AC Hengelo Gld.
Spalstraat 26

7001 BD Doetlnchem
Boliestraat 40

Aardappelen-, groente- en truitboeraenj

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7
7227 DA Toldijk
Telefoon 05755-1361

TE KOOP

VOLOP VERSE AARDBEIEN
van de koude grond

(voor groot en klein gebruik)

OPEN:

ma. 13.30-17.30 uur
dl. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
wo. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
do. 13.30-17.30 uur
vr. 10.00-12.30 en 13.30-17.30 uur
za. 9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur

Vanaf heden tijdelijk iedere dag
em 9.00 uur geopend.

. SCHIPHORST
Hoegenstrcmt la
7021 LX Velswijk
Tel. 08344-1700
Privé 05753-2404

Wij wensen U
prettige kermisdagen

OCCASIONS
OPELVECTRA1.61
OPEL RE KORD LPG
OPEL ASCONA
OPEL ASCONA 1.9
OPELKADETT1.2
OPEL KADETT 1.2

VOLVO 340 DL automaat
VOLVO 340 DL
FIAT UNO D
SUZUKI ALTO automaat
MERCEDES 240 D
ALFA SUD
HONDA ACCORD

MAANDAG 24 JUNI GESLOTEN

1989

1 985

1984

1981

1983

1981

1989

1989

1985

1985

1984

1983

1 987

Rabobank
Op MAANDAG 24 JUNI 1991
zal onze vestiging aan de St Janstraat 44 te Keijenborg

de gehele dag zijn GESLOTEN
i.v.m. de Keijenborgse kermis

Wij wensen U prettige kermisdagen toe

Coöperatieve Rabobank „Hengelo-Keijenborg" B.A.

te Hengelo Gelderland

HAMLAPPEN
500 gram
RUNDERVINKEN
per stuk

ZURE ZULT

100 gram

PAARDEROOKVLEES

100 gram

6.45

1.70

1.05

2.40

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Ne een drukke tijd van

studie, alsmede examens,

wacht dan nu vakantie,

maar ook een nieuw

studiejaar.

Wacht niet te lang met de

aanschaf van

• SCHOOL-AGENDA'S

• SCHOOLSPULLEN

• STUDIE-BOEKEN

WOLTERS
Kantoorboekhandel

Kerkstraat 17, Hengelo G.

Te koop gevraagd oud ijzer
oude auto's, oude diep-
vriezers, oude koelkasten,
oude wasmachines.

.Tel. 08342-3550

[Gezocht woonruimte in
[Hengelo Gld, huur 300.—
Vordenseweg 42, Hengelo
Tel. 3992

l DE SMID
Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

B O U W M A A T S C H A P P

WEUSÜNENfa
is de WERKMAATSCHAPPIJ van Weustenenk Beheer BV

Door de toegenomen opdrachten en offerte-aanvragen, zowel in woning

bouw, als utiliteitsbouw en bungalowbouw

is binnen ons bedrijf plaats voor een

bouwkundige m/v
TAAKOMSCHRIJVING:

x het maken van bestektekeningen + werktekening + detailleringen

x voorbereiden en plannen van divers» werkzaamheden met onder-

aannnemers en leveranciers

x werken administratie verzorgen

x nacalculatie

Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met dhr. B. H. Weus-

tenenk, tel. 05754-1886

Uw schriftelijke feaktie graag naar:

bouwmaatschappij Weustenenk b.v.
Bakermarksedijk 10 - 7223 KJ Baak

Verkooo
Bloemenkas

PLANTENBAKJE
groen en bloeiend 9.75

2 GROENE PLANTEN 8.95

Fa. l Wijnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

DE EIER&K5HDF

Z I T K O F F E R S
incl. draagriem nu tijdelijk

10% KORTING
KANARIEZAAD 25 „„ nu 29.50

Groot PARKIETENZAAD 29.50

Parkietenzaad 25 k9 nu 27.50
Spalstraat 12 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-2396

's Maandag, gesloten

Kerkstraat 6

nieuwe oogst BOSPEEN
grote bos 1.95

grote MAROC SINAASAPPELS
18 stuks 5.95

kg mooie harde TOMATEN 2.95

Uit de rauwkostkeuken:

WITTE KOOL • HAM SALADE
500 gram 3.95

GROENTEMIX 500 gram 3.95



Service en kwaliteit
zijn bij ons elke dag
in de aanbieding.

U kent ons natuurlijk van ons smakelijke en uitge-
breide assortiment. Van onze
prijzen. En van onze

plezierige lage
extra goedkope

weekaanbie-
dingen. Naar

we hopen
kent u ons

echter ook
van onze kwa-

liteit. En van onze
behulpzaamheid.

Die dingen hebben
we elke dag in de

aanbieding. Want ze
horen er gewoon bij,
vinden we.En we zijn

er bijna zeker van
dat u dat met
ons eens bent.

Aanbiedingen van
AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

Hammenweek
4 soorten

100 gram

Selleriesalade

100 gram

Filet American

100 gram

1.99

0.79

1.89
AH Chipolata of Aardb.vla

liter -. 1.09

AH Appel Kaneelvla
NIEUW
Mter 1.69

Slijterij „De Zon"
v/d Eelaart „drie sterren"
Jonge jenever

titer 18-95

Coebergh Bessenjenever

15.45liter

Kippebouten

kg 3.98

AH Jonge Graskaas

8.90
AH Wit - Bruin -

Volkorenbrood

800 gram l • 19

Grof Volkorenbrood

800 gram 1.99

Hollandse golden delicious

2.50

AH Roomboter
Stroopwafels

8 stuks 1.59

AH Chantilly ijs

8 stuks O.Uu

AH Magere
Vruchtenyoghurt
5 smaken

liter

4

AH Diner voor de hond

3 kg 9.99

Cötes du Rhöne

0,75 liter

Kiwi Fruit

500 gram 2.50

maandag aanbiedingen
zie in de winkel

Zie de grote adv. in
de landelijke bladen

RIJWIELEN BROMFIETSEN
•JDORP11 7255 MG

Dagelijkse hulp
ledere dag aan 't werk, in weer en

wind en leunend tegen menige
gevel. Er zijn fietsen die daar

) prima tegen kunnen. Gazelle
noemt ze 'Alledagfietsen'.

Extra sterke fietsen,
gebouwd voor het
zware werk Ze kunnen
tegen een stootje,-
maar lopen super

licht!

Gazelle maakt
fietsen voor
iedere dag!

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

Zondag 23 juni

Openluchtdienst ji

„de Haverkamp" < ;

Voorganger: dhr. van der Ben

Groep: More than a fee l in g

Aanvang: 10.15 uur

^*VW^V^^^^WWW^^A***VWVW*
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TAPIJT NODIG?

DeSPANNEVOGEL
biedt U een grote keuze uit J IQ rol

kamerbreed tapijt aan de rol geshowd.

Tevens van alle bekende merken stalen in

huis.

Gratis meten en leggen door vakmensen

zorgen voor jarenlang woonplezier.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

bij de kerk

ZATERDAG 22 JUNI
organiseert de
Chr. muziekver.
"Crescendo"
weer haar jaarlijkse

R O M M E L M A R K T
Kom KIJKEN, KEUREN en KOPEN

nabij de Welkoop-winkel in de Spalstraat
te Hengelo Gld.

Aanvang verkoop 10.30 uur

.95
met gratis

boemerang en frisbee
OP VERTOON VAN DE

JUNI-BONUITJE

WIGWAM KALENDER 1991
yj

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag,
verbluffend resultaat

t. GLAS-VERF- BEHANG

ALLEEN DEZE WEEK BIJ

TACX SCHOENMODE

25% KORTING
op een groot gedeelte van onze kollektie

SPORTSCHOENEN

Deze sportschoenen zijn te herkennen aan de witte plak-
kers met RODE OPDRUK waarop staat -25% KORTING

TOT ZIENS BIJ

TACX SCHOENMODE
Raadhuisstraat 27 - Hengelo Gld. - t.o. gemeentehuis

tel. 05753-2547 - 's maandags gesloten



r ~i
De wijziging van de fiscale wetgeving per l juli 1991

geeft ons aanleiding om onze Rabo Lijfrente Koopsompolis
nogmaals onder uw aandacht te brengen.

TOT UITERLIJK l JULI a.s. is het nog mogelijk een
koopsom te storten onder het nu nog geldende belastingregime.

L J

ëwciuzarzte

\ Principe van een Rabo Lijfrente
Koopsompolis is eigenlijk vrij simpel.

Wie met meer begint, eindigt ook
met meer. Een Rabo Lijfrente Koopsom-
polis koopt u namelijk rechtstreeks bij
de Rabobank. Waardoor belangrijke kosten
worden uitgespaard.

Het spaardeel van de koopsompolis
begint dus met meer, waardoor u ook met
meer eindigt. Wilt u weten hoeveel meer,
vul dan de coupon in. U kunt natuurlijk
ook even langskomen.

r Ik wil graag weten hoeveel de Rabo
Lijfrente Koopsompolis mij uiteindelijk oplevert.
Naam: m/v
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Telefoonnummer: .

anL- l

L'

Geboortedatum verzekerde:
Ingangsdatum: Einddatum:

Stuur mij een vrijblijvende offerte.
D f 17.459,- (maximaal aftrekbare storting)
D f (ander bedrag, minimaal f3.000,-)
D Neem contact met mij op voor een afspraak.
Plaats: Datum:

Afgeven bij of opsturen naar de Rabobank
bij u in de buurt.

Hengelo Gld. - Raadhuisstraat 21

Keijenborg - St. Janstraat 44

Tel. 05753-2022

Rabobank
Meer bank voor je geld

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f'Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zeihem

INMAAK BRAND.
allerbeste

ƒ 100O,OO geldt alleen voor
Inruil ZITMAAIER

Toldijkseweg 9 - Stwnderen - Tel. 05755-^005

YAMAHA

Verhuur Vertikuteermachine •
Freesmachine.

Verkoop Graszaad.

SPORT GOED
met SPORTGOED

DE SMID
Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

ANJERCOLLECTE

16 t.e.m. 29 juni 1991

door de muziekver. Concordia - Crescendo en

St Jan en de majorettever. Hengelo Gld

Dames en Heren kapsalon
Heren knippen ook zonder afspraak

TELEFOON 05755-2555
Dorpsstraat 25, Steenderen, de koffie staat klaar

HEKEIJ organiseert
16e ZWEMVIERDAAGSE

1 t.e.m. 5 juli 1991
Zwembad 't Elderink, Hengelo Gld

Gesponsord door:

autobedrijf Jos Herwers

Voor Toyota is
afstand geen

probleem!
Een Toyota overbrugt moeiteloos de grootste af-
standen. Maak daarom eens kennis met z'n unieke
prestatie-vermogen. Daarvoor is afstand evenmin
een probleem. Hoegen Dijkhof Doetinchem is offi-
cieel Toyota dealer, ook voor Hengelo en omstreken.
Om u ervan te overtuigen dat afstand naar uw Toyota
dealer geen probleem is, bieden wij u speciale servi-
ce faciliteiten zoals:

• gratis leenauto indien uw auto toe is aan een
onderhoudsbeurt;

• of: eventueel halen we uw auto 's morgens op en
brengen hem 's avonds terug;

• alle onderhoud volgens vastgestelde tarieven;
• prijsopgave vooraf;
• alle faciliteiten voor uw auto

Bezoek onze showroom en maak eens kennis met
Toyota. Vraag vrijblijvend informatie over alle typen en
modellen met de daarbij behorende prijzen.

TOYOTA

DOETINCHEM
Keppelseweg 1 8 - 2 6 Doetinchem. Tel. 08340 - 22622

Na 18.00 uur; W. de Jager 05753 - 3888

MOBIEL STRAALBEDRIJF

D. J. BRUMMELMAN
voor het

gritstralen
van steen, staal en beton

TOLDIJK - TEL. 05755-1767

Dames en Heren kapsalons

Spalstraat 10,
7255 AC Hengelo
Tel. 05753-4017

Lochem Hengelo

Holten Warnsveld

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 23 JUNI

Remigluskerk
10.00 uur ds. de Vries (Heilige Doop)

Goede Herder Kapel
10,15 uur dhr. v.4 Ben (Jeugddienst) -openluoht-

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 22 juni 19.00 uur Jongerenviering, met zang
van het interkerk. jongerenkoor
Zondag 23 juni 10.00 uur Woord) en Communiedienst,
met zang van het gemengd koor
Dinsdag 25 juni 19.00 uur Avondmis

R.K*Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.
van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

Weekenddienst doktoren

22 - 23 JUNI
Dr. Th. J. Hanrath, tel. 1277.

Avond- en nachtdienst
Maandag: dr Eijkelkamp, tel. 2262
Dinsdag: dr Hanrath, tel. 1277
Woensdag: dr Eijck, tol. 3160
Donderdag: dr Koning, tel. 1266

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden:
maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 en 13.30-18.00 uur;
za., zo., feestdagen: 11.00-12.00 uur
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het week-
end, buiten de openngstijden om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur
A. R. J. van Ingen. tel. 2002

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld
Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 0 6 - 1 1

Verpleegburo Nederland
Voor aanvullende thuiszorg: 05753-3325, tydens kan-
tooruren

Kruisvereniging Hengelo Gld
Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
Keijenborg: Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: maandag t.e.m. vrijdag 13.00-14.00 uur
Vrijdag 31 mei geen spreekuur i.v.m. de jaarlijkse
sportdag (dit geldt zowel voor Hengelo als Keijenborg
Weekend- en bereikbaarheidsdienst (24 uur per dag
bereikbaar) onder telefoonnummer 05753-3846

STICHTING WELZIJN OUDEREN HENGELO GLD.
Bereikbaar voor informatie: kantoor Hengelo Gld.,
Kerkekamp 23a, tel. 3690, iedere dinsdag van 9.00
tot 11.00 uur.
Keijenborg in ,,de Horst", iedere laatste dinsdag van
de maairvd van 15.45 tot 16.45 uur.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Centraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65,
7255 ZH Hengelo Gld.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld
tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7. 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zefhem: „Dennenlust", Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezin®- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk. alle werkdagen van
8.30 tot 9.30 uur.

Alpha-hulpverlening di. en do. van 8.30-10.00 uur, tel.
05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting „De
Graafschap", t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, postbus
65, 7255 ZH Hengelo Gld. Bezoekadres: Kastanje-
laan 15, Hengelo Gld.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000. dagelijks bereikbaar van 16-19 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene be-
langenbehartiging in de gezondheüdszorg. Voor vra-
gen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel (dage-
lijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-21025. 08340-
41275 of (maandag t.e.m. vr|Jdag) 08343-1214.

NETWERK THUISZORG NEDERLAND
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00
©n 12.00 uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio
Midden-IJssel - tel. 05751-1846.

Diëtiste
H. Zweerink-Stege, BakermarksedIJk 15, 7223 KJ Baak
Tel. 05754-1809. Voor afspraken tussen 13 en 14 uur



UNIEK DANSFESTIVAL IN TOLDIJK
Het is niet alleen de boerenrookgroep Normaal die in
Toldijk de harten sneller doet kloppen. Ook het volks
dansen leeft in de kfeine buurt van de grote daden.
Om dat te bewijzen wordt van 20 t.e.m. 23 juni een
uniek folkloristisch dansfestival gehouden, waaraan
maar liefst vijfhonderd dansers uit twaalf verschil-
lende landen meedoen.
Een festival met twaalf groepen zie je niet al te vaak,
laat staan een festival met groepen uit 12 verschil-
lende landen zegt secretaris en dansleider H. Bouman
In dit geval is de onbescheidenheid alleszins gepast,
want er zijn in Toldijk bergen werk verzet om het fes-
tival rond te krijgen.
Twee keer eerder hield de Steenderense volksdans-
vereniging De lesselschotsers (waarvan verreweg de
meeste leden in Toldijk wonen) een foFkloristüsch
festival: in 1985 en 1988. Beide keren gebeurde dat
in Bronkhorst, in de open lucht.
Nu bestaat De lesselschotsers tien jaar en daarom is
besloten door de leden de zaken maar eens groots
aan te pakken. Geïnspireerd door de nadere een-
wording, gaven ze hun festival op voorhand het thema
Europa 1992 mee.
Daarmee bezorgden ze zichzelf een geweldige hoop
werk, zo bHjkt uit de woordten van Bouman. Anderhalf
jaar geleden zijn we met de organisatie begonnen. In
die tijd hebben we met een speciale (praalwagen in
een aantal 'kemvisoptochten in de omgeving al
reclame gemaakt. Maar dat was niet het meeste werk
Het moeilijkst was om uit elk EEG-land 'n dansgroep
te 'krijgen. Het allermoeilijkst was Luxemburg. 'Daar
zijn maar vier officiële folkloristische dansverenigin-
gen. En als je dan weet dat juist ais wij ons festival
hebben, in Luxemburg de nationale feestdag, 23 juni,
is, kun je je voorstellen dat het niet meeviel een van
die groepen hierhetn te krijgen. Trouwens in de
zuidelijke landen is de vakantie dan nog niet begon-
nen; daar zitten ze nog in de examentijd. Dat maakt
het er ook niet simpeler op.
De voldoening dat 't toch gelukt is om uit elk van de
twaalf landen een dansgroep naar Steenderen te
halen, is groot. En de verwachtingen zijn hoog ge-
spannen: Weten De lesselschotsers dan precies wat
al hun gasten te bieden hebben? Bouman: nee,
enkele van de twaalf groepen kennen we at. Maar de
groepen uit Ierland, Spanje, Griekenland, België en
Luxemburg zijn ons onbekend. Maar vooral van de
Spanjaarden en de Portugezen verwachten we veei.
In de dansen van de mensen uit die landen zit zoveel
temperament. En de Schotten natuurlijk, met hun
kleding en dbedelzakken hebben een «programma dat
hier altijd wel aanslaat .
De buitenlanders komen op uitwisselingsbasis en dus
voor eigen kosten naar Toldijk. Daar worden ze onder
gebracht bij gastgezinnen in de hele regio. Ook dat
was een heel geregel. voor de lesselschotsers. Bou-
man: echt waar, bij de voorbereidingen zijn drie van
onze leden letterlijk door de klompen gegaan om bij
allerlei instanties te komen en bij bedrijven die we als
sponsor wilden hebben.
Zo'n groot festival kan niet het risico lopen in het
water te vallen. Daarom wordt het binnen gehouden.
Gelukkige omstandigheid is dat er achter jeugdsoos
Flophouse in dezelfde periode een tent staat voor het
jaarlijkse optreden van Normaal. De lesselschotsers
kregen van Flophouse alle medewerking en zo staat
niets een succesvol festival in de weg.
Of het zou de concurrentie moeten zijn van de vele
andere folkloristische evenementen die deze zomer
worden gehouden, zoals bijvoorbeeld in De Stee.g
Bouman: er zijn inderdaad genoeg folkloristische ge-
beurtenissen. Maar wij zijn niet bang voor concur-
rentie. Ieder heeft zijn eigen publiek. De Steeg ligt
aan de andere kant van de IJssel. Wij denken dat we
in de Achterhoek ruim voldoende liefhebbers zuHen
vinden.

KERMIS KEIJENBORG
Een echt gezellige happening
In het weekend van 22 t.e.m. 2# juni vindt in deze
regio weer een groot feest plaats, namelijk de in de
wijde omtrek bekende Keijenborgse kermis.
Tafkenjare is dat een gezellige happening waar menig
een verlangend naar uitkijkt.
De start is zaterdagmiddag 14.00 uur als de kermis-
attracties worden geopend.
Om 17.00 uur wordt in de tuin van verzorgingshuis
„Maria Poste!" de openluchtmis gehouden, terwijl
om 18.00 uur het schuttersgilde St Jan een muzikale
rondgang door het dorp maakt,
's Avonds komen de danslustigen aan hun trekken,
want dan is er in cföverse zalen gelegenheid tot het
maken van een dansje.
Zondag 23 juni staat grotendeels in het teken van de
kermisoptocht. Mede omdat dit de 25e optocht is,
heeft zij als slogan: tussen fantasie en werkelijkheid
mee gekregen.
Velen zijn momenteel al druk in de weer met het
bouwen van een wagen. Het bestuur is er ieder jaar
weer trots op een mooie optocht door het dorp te
zien trekken, ook door de deelname van de kleurrijke
muziekgezelschappen.
Zoals dit jaar het trom p etterkorps Arnhem.
Om 13.30 uur kan men in de kom van het dorp een
optreden van deze groep verwachten, gevolgd door
de openingstoespraken van de voorzitter van het
schuttersgilde, de heer F. Hendriks en burgemeester
van Beeck Calkoen, waarna om plm 14.30 uur de
stoet zich in beweging za'l zetten.
Tegen 15.30 uur zal er een vendelhulde plaatsvinden
door de schutterij, muziek en vendeliers van St Jan
in het weifland aan de hoek van de Kerkstraat-Kolde-
weiweg, met aansluitend een showoptreden van het
trompetterkorps.
Maandag 24 juni ts de dag van de volksspelen met
om 9.30 uur aanvang van het traditionele vogel-
schieten. Vanaf 10.30 uur starten het vogelknuppelen
en andere vermakelijkheden.
Telkenjare is het weer een spannende aangelegenheid
wie de houten vogel van zijn hoge zitplaats naar be-
neden haalt en zich schutters kon ing mag noemen.
In alle zalen Is er kermismaandag de gehele dag ge-
legenheid tot het maken van een dansje.
De Keijenborgse kermis, een gezellige happening.
Zorg dat u er ook bij bent.

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS

FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

ANJERCOLLECTE

Tot en met 29 juni a.s. wordt de huis-aan-hcws collecte
van het Anjer-fonds gehouden.
In onze gemeente gaan de leden van Concordia, Cres
cendo, St Jan en de majorettever. de inzameling
houden.
Deze verenigingen mogen ook 1/3 gedeelte van de
opbrengst behouden, daarnaast geeft het Anjer-
fonds extra gelden voor culturele aktüviteiten.
Geven voor de Cultuur, die je lief is.

JUBILEUMKOLLEKTIE
De Kennemer Jubileumkollektie, speciaal

voor die hoogtijdagen, welke om zo'n
exklusieve uitnodiging vragen.

DRUKKERIJ WO
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INDOORSPORTDAG
Voor de 13e keer organinseerde de Commitssie
Lichamelijke Oefening in Hengelo Gld een indoor-
sportdag in sporthal „de Kamp" voor de achtste
groepen van alle basisscholen in Hengelo Gld, op vrij
dag 7 juni j.l.
Helaas liet school Varssel 't later geprogrammeerde
schoolreis voorgaan. Daarvoor in de plaats stelden
de Leer en St Bernardusschool een combinatieteam
samen, zodat een optimale deelname werd gegaran-
deerd. Alle leerlingen moesten deelnemen in een van
de sportteams voor zaalkorfbal, zaalhandbal of vang
volleybal. De teams moesten ook gemengd van aard
zijn. Er waren geen prijzen te verdienen. Het doel was
en is een heel gezellige, sportieve strijd bij een zo
groot mogelijke persoonlijke inspanning.
Alle wedstrijden werden optimaal begeleid1 door
l ieders en leidsters van de desbetreffende sport-
verenigingen uit Hengelo Gld.
Aan het eind van deze heerlijke sportdag werd een
sluitingswoord gesproken door wethouder H. N. van
Petersen en tevens reikte hij de herinneringsvaan uit
aan de deelnemende scholen.
De volgende eindstanden werden bereikt:
Zaalhandbal: 1. Rozengaardsweide; 2. de Leer; 3 en
4 Pierson 1 en Pierson 2; 5 St Bernardus.
Zaalkorfbal: 1. Rozengaardsweide; 2. combinatie de
Leer en St Bernardus; 3. de Leer; 4. Pnerson;
5. St BernardHjs.
Vangvol'leybal: 1. Rozengaardsweide 1; 2. Pierson;
3. Rozengaardsweide 2; 4. Bekveld; 5. de Leer.

IK MET
MZOKKR?

MAAK EEN DEAL
ALS JE NOG MOET RUDEN

POLTflE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO GLD
5e jaargang nr. 18 - week van 4 t.e.m. 10 juni 1991
Dinsdags vond er op de kruising Hengelosestraat-
Kerkstraat-Kroezerijweg een aanrijding plaats. De
bestuurder van een personenauto verleende komende
Kerkstraat, geen voorrang aan een bestuurder ko-
mende uit de richting Hengelo over de Hengelose-
straat.
Woensdags bemiddelend opgetreden terza'ke rod-
del problemen.
Donderdags een aanrijdi-ng met materiele schade.
Een bestuurder sloeg vanaf de Hummeloseweg
linksaf de Kastanjélaan in. Een vanuit de Zuivelweg
komende bestuurder keek vermoedelijk te veel naar
lünks en rechts en zag voor hem die auto te laat en
reed tegen de achterzijde aan.
Tijdens een snelheidscontrole aan de Vordenseweg
werden 46 bestuurders geverbaliseerd. De top be-
droeg 135 km p/u.
Vrijdags bemiddeld terzake een hondenprobleem. De
hond van de buren piste vaak over de groente van
de klager.

In de avond-nacht van vrijdag op zaterdag werden in
het zwembad door de jeugd weer vernielingen aange-
richt Twee doelen en een prullenbak werden in het
bad gegooid, planten werden uit een bloembak ge-
trokken en een nieuwe douche werd gesloopt.
Al met al wel iets om trots op te zijn.
In de nacht van zaterdag op zondag werd een ruitje
van een kastje van de apotheek vernield.
Zondags een aanrijding. Een bestuurder van een per-
sonenauto sloeg vanaf de Varsselseweg linksaf de
Kloo'Sterweg in zonder richting aan te geven. De
achteropkomende bestuurder 'kon hem niet meer
ontwijken.
Aan de Veldhoekseweg (weg Ruurlo-Zelhem) een
snelheidscontrole. 178 overtredingen met een top
van 107 km p/u.

Diverse fietsen werden ontvreemd: Een damesfiets
"OMAFIETS", kleur groen, postcode 7256 BA 7.
Een herenfiets, zwart, UNION. Een zwart fietszadel,
merk Giant.

GEVONDEN. Een blauwe "OMAFIETS" (overge-
sohifderd), rood hangstot. Een zwart lederen vouw-
portemonnaie 1 x ƒ25,— en ƒ4,95 klein geNd.

Franke.

PLAYBACKSHOW IN WICHMOND
Tijdens de Ludgenmarkt in Wichmond die gehouden
wordt in het weekend van 6 en 7 juli a.s. is er op
zondagmiddag weer de traditionele playbackshow,
met als hoofdprijs een walkman.

Deelnemers voor de playbackshow kunnen zich aan-
melden bij R. Tijssen, Vierakkerstraat 41 te Vierakker
Tel. 05754-1743.

NATIONALE COLLECTE EPILEPSIEBESTRIJD1NG
Van 30 juni tot en met 6 juli is dit jaar de nationale
epilepsie-collecte. In onze gemeente zijn daar veel
mensen actief mee bezig. Voor de epilepsiebestrij-
ding is de collecte van zeer groot belang, want de
opbrengst maak vele aciviteiten mogelijk die niet
uit andere bronnen betaald worden. We moeten dan
denken aan onderzoek naar het ontstaan van epilep-
sie, naar werking en bijwerking van medicijnen en
aan voorhching over epilepsie en onderzoek naar de
nog vele onbekende aspecten van epilepsie.
Want het zal je maar overkomen. Epilepsie komt on-
verwacht en kan iedereen treffen.
Steun de collecte want epilepsiebestrijdlrrg staat of
valt met UW steun.

"Ik wil er best eens
over praten

maar met wie?"

Het Integraal Kankercentrum weet raid
bij vragen van patiënten, hun familie en vrienden.
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SOMS ZIJN ZE ECHT
OP STERVEN NA DOOD

"Soms denk je wel eens waar

zijn we mee bezig, als zo 'n hoopje

verdriet wordt binnengebracht.

Uitgeput, uitgehongerd én

dood- en doodziek.

Je weet wel degelijk waar je mee

bezig bent, als je zo 'n zeehondje een

paar weken later ziet.

Behandeld, verzorgd én weer

redelijk op eigen krachten".

Door donateur te worden van
de Zeehondencrèche in Pieterburen
steunt u het werk en geeft u zee-
honden een herkansing op overleven
in ons waddengebied.

Uw bijdrage is onmisbaar.

ja, ik red een zeehondeleven!
Maak mij donateur en stuur een accept-
giro ter waarde van f.

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Zonder postzegel opsturen naar:
Stichting Zeehondencrèche. Antwoordnummer 9SO.

• 99SO WL Pieterburen Giro 8020 i

z e e h o n d e n c r è c h e p i et e r b u ren

Uw financiële injectie
redt 2 miljoen

kinderen
het leven.

Op dit moment stelt UNICEF

dankbaar vast dat m dp hele wereld

geweldige vooruitgang is geboekt met het

inenten van kinderen tegen de meest gevreesde

kinderziekten: mazelen, tetanus, kinkhoest, polio,

difterie en tuberculose 7 van de 10 kinderen in de

wereld zijn hiertegen inmiddels ingeënt Er is n c u;

maar een stap nodig om een belangrijke mijlpaal te

bereiken Door nog eens 10% van alle kinderen in te

enten kunnen we de wereld bevrijden van

epidemieën van deze kinderziekten Dit kan met uw

hulp in 1990 gerealiseerd worden Alleen al dit jaar

kunnen we dan 2 miljoen kinderen het leven redden unice
Giro 7515 helpt kinderziekten de wereld uit.
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