
60e jaargang no 29 dinsdag 16 juli 1991
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Old.

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

V els wijk (Zelbem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olborgen, Rha.

Toldijk, Wichmond-Vterakker

en omstreken

Rolladeschijven Kipfilet
3 stuks 3.75 500 gram 7.95

Cornedbeef
100 gram

1.95
,A'\

Rundergehakt

1 kg 9.95

SPECIAL

Muiderslotjes
100 gram

2.95

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.50

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram 4.50

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram 4.50

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4.50

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

Kerkstraat 6

2 grote KOOLRABI
1 grote zware bes WORTELEN

2 dozen a 500 gr RODE BESSEN

Uit de rauwkostkeuken:

500 gr HAWIISALADE 3.95
500 gr PITTIGE RAUWKOST

3.95

BLOEMSIERKUNST

„JOLANDA"
KERKSTRAAT 20a
KEIJENBORG TEL 2977

l.v.m. vakantie zijn wij gesloten

van 22 juli t.e.m. 3 aug.
Op vrijdag 16 augustus:

10% korting
op a) onze artikelen

i.v.m. 1-jarig bestaan

UITSLAG verloting Majorettever.

146 - 176 . 208 - 220 - 318 - 419 - 423

460 - 756 - 772 - 779 - 838 - 857 - 937

986 - 1013 - 1036 - 1079 - 1083 - 1100

1103 -1132 - 1272 -1292 -1366 -1369

1429 -1466 -1547 -1563 -1638 -1725

1750 - 1820 - 1911 - 1979

Prijzen die op bovenstaande nummers zijn ge-
vallen kunnen bij café Wolbrink, Bleekstraat 3
te Hengelo Gld, worden afgehaald.

- •.->.:. ...

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Afscheid van de toto-lotto chef
Door omstandigheden gedwongen, is het mij
onmogelijk, bij velen van u de wekelijkse toto-
en lottoformulieren op te halen.

Ik maak via deze weg gebruik van de mogelijk-
heid een ieder hartelijk te bedanken voor de
prettige samenwerking al die jaren wat betreft de
toto-lotto en de bezorging van het clubblad
Pax-Praat.

Ook wil ik het bestuur van Pax heel hartelijk
bedanken voor de attentie van hen ontvangen,
voor de werkzaamheden voor Pax verricht.

JAN OOSTENDARP
Chef tolo-lotto Pax

Vakantietijd
Klussentijd

Tijdens de bouwvak sfaan wij voor u klaar voor al uw

klussen, buiten en binnen

HET ADRES VOOR AL UW

VERF-BEHANG GLAS
en verdere benodigdheden

Regelink's Schildersbedrijf 11

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

P

GLAS-VERF-BEHANG

Zondag 21 juli

GROTE BINGO
met vele GELDPRIJZEN,
LEVENSMIDDELEN- en
VLEESPAKKETTEN

Aanyang 19.30 uur

CAFE-REST.

„D'n Olde Kriet"
Wichmond, Tel. 05754-1285

Deze week
DIVERSE SOORTEN

BLOEMEN VERKOOPKAS

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

FIETSSPECIALIST

heeft voor u in voorraad

DE NIEUWSTE SPARTAMET
met decompresseur motor, in 3 kleuren

Tevens

plm 200 FIETSEN
van groot tojt klein, met en zonder versnelling
IEKINK 8 - HENGELO GLD - TEL. 05753-2888

Dames en Heren kapsalons

Spalstraat 10,
7255 AC Hengelo
Tel. 05753-4017

Lochem Hengelo

Holten Warnsveld

Harte'lijk dank voor de felicitaties, bloemen en
geschenken, die wij mochten ontvangen bij ons
25-jarig huwelijksfeest.

EEF EN MARIETJE HARMSEN

Koningsweg 3,
7255 KR Hengelo Gld.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor de vele felicitaties, bloemen en kado's die
wij mochten ontvangen bij ons 40-jarig huwe-
lijksfeest op 6 juli j.l.

GERRIT EN RIEK KNOEF-LENSELINK

Sarinkkamp 24,
7255 CW Hengelo Qld.

Voor de vele felicitaties, bloemen, planten en
kado's, die wij tijdens ons 50-jarig huwelijksfeest
mochten ontvangen, willen wij iedereen hartelijk
bedanken.

H. BUUNK
G. BUUNK-MAALDERINK

Mokkinkdijk 1,
7255 LM Hengelo GW.

Op zaterdag 20 juli 1991 hopen wij,

BENNIE BESSELINK
en
LUCIE BESSELINK-THUSS

samen met onze kinderen, familie en vrienden
ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

U bent van harte welkom op de receptie van
15.00 tot 16.30 uur in zaal Langeler, Spal-
straat 5 te Hengefo GW.

Aaltenseweg 3,
7255 PG Hengelo GW.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiènten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

Iijnso70-ei4ei4
f&\
Vj/

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

•l *v

>«&

CHINESE MUUR
Dagelijks geopend
van 11.30 tot 22.00 uur.

Voor reserveringen:
Raadhuisstraat 1 • Hengelo (Gld)
tel. 05753-3722

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

De burgemeester van de gemeente Hengelo
maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel
19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bekend, dat burgemeester en wethouders van
die gemeente voornemens zijn vrijstelUng te
verlenen als bedoeld in artikel 17 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening teneinde mede-
werking te kunnen verlenen aan het bouwplan
van:

R. Zweverink, lekink 8 te Hengelo, voor het op-
richten van een stallingsruimte op het aohter-
erf van het perceel, kadastraal bekend gem.
Hengedo, sectie K, nr. 1983, zulks voor een
periode van maximaal 5 jaar.

De aanvraag om vergunning ligt met ingang van
18 juli 1991 gedurende 14 dagen ter gemeente-
secretarie (afd. Grondgebiedszaken) voor een
ieder ter inzage.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan
een ieder schriftelijk bezwaren tegen het ver-
lenen van de gevraagde vrijstelling indienen bij
burgemeester en wethouders.

Hengelo, 16 juli 1991.
De burgemeester voornoemd,
Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

Sterkste man van Hengelo
1991

WOENSDAG 17 JULI A.S.

TERREIN WICHMONDSEWEG 41

Aanvang 19.30 uur

Parkeren en entree: GRATIS

Touwtrekken
kampioenschap van Hengelo

1991

VRIJDAG 19 JULI A.S.

TERREIN WICHMONDSEWEG 41

Aanvang 19.30 uur

Parkeren en entree: GRATIS

Aaröappeien-, groente- en truitboemern

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7
7227 DA Toldijk
Telefoon 05755-1361

NU VOLOP

verse AARDBEIEN
van de koude grond

(ook voor grootverbruikers)

Zie onze dagaanbiedingen

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

Nu tijdelijk open vanaf 9.00 uur



DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
De grootste kans van slagen in:

• geboorte-aankondigingen
• huwelijks-aankondigingen
• kaarten voor jubileum
• blanco kaarten enz.

Wij helpen u graag met de tekst en leveren 1e klas drukwerk

"".V f ' /

DRUKKERIJ WOLTERS Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld - Tel. 05753-1455

HART- EN VAATZIEKTEN.

SOMS
DENK JE WEL
WAT KOMT
ERVAN
TERECHT

"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 V? 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.

60.000
SLACHTOFFERS

PER JAAR.
HOE LAN&HOG?

# fAMBU .ANCE1 T (

r
I Ja, ik red een zeehondeleven! •

Maak mij donateur en stuur een accept- |

I
giro ter waarde van f. .

N.iam

| Adres J

( Postcode i

Plaats

Zonder postzegel opsturen naar:
Stichting Zeehondencrèche, Antwoordnummer 950,

L9950 WL Pieterburen. Giro 8020.

^ A|

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

Sinds begin jaren zeventig is er dankzij uw giften veel

bereikt. Hart- en vaatziekten zijn, vooral m de jongere

leeftijdsgroepen, sterk teruggedrongen

Maar 60.000 slachtoffers per jaar zijn er'nog steeds

60.000 te veel. De Hartstichting moet dus doorgaan

n haar strijd. Maar is daarbij geheel afhankelijk van

Uw financiële injectie
redt 2 miljoen

kinderen
het leven.

Op dit moment stelt UNICEF
dankbaar vast dat m de hele wereld
geweldige vooruitgang is gemaakt met het
inenten van kinderen tegen de meest
gevreesde kinderziekten mazelen, tetanus,
kinkhoest, polio, difterie en tuberculose
In de tachtiger jaren bracht UNICEF met
enorme inspanningen het inentings
percentage van 10% op 70% Dus 7 van
de 10 kinderen in de wereld zi|n nu in
geént tegen deze kinderziekten
Er is nog maar één 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 kinderziekten
D* kan in 1990 gerea
liseerd worden Met uw hulp
Want UNICEF beschikt over voldoende
mensenen technische middelen om dit
jaar door te gaan met het geweldige in
entingsprogramma. Alleen geld ontbreekt
nog' Geld om 80% van alle kinderen m
de wereld voor 31 december 1990 te
beschermen tegen de kinderziekten
Geld om alleen al dit jaar 2 miljoen
kinderen te redden unice

Giro 7515 helpt kinderziekten de wereld uit.

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
De grootste kans van slagen in:

• geboorte-aankondigingen
• huwelijks-aankondigingen
• kaarten voor jubileum
• blanco kaarten enz.

Wij helpen u graag met de tekst en leveren
ie klas drukwerk

>

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN
TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK
*•* geboorte- en huwelijkskaarten
' jubileum- en gelegenheidskaarten

Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,
huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen
om thuis uw kaart uit te zoeken.

' visitekaarten

t* rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
« rekeningen, briefpapier
' circulaires, folders, prijslijsten
' enveloppen, briefkaarten, sets
*** kettingformulieren enz. enz.

Advertenties voor het weekblad

"DE RECLAME" kunt u hier ook opgeven.

gitten van oarticulieren en bedrijven Laat uw hart

spreken. Giro 300 Bank 70.70.70.600

nederlandse hartstichting
l/ vrienden van de hartstichting

Sophialaan 10.2514 JR 's

"Ik wil er best eens
over praten

maar met wie?"

Het Integraal Kankercentrum weet raad
hij vragen van patiënten, hun familie en vrienden

NIJMEGEN 080-23 WSQ

IKMiT >

ir$A,
KAL!

MAAK EEN DEAL
ALS JE HOC MOET RUDEN



Service en kwaliteit

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
kentu 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
onseensbent

Aanbiedingen van

AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

Prager saftschinken

100 gram Ii

Parijzer boterhamworst

100 gram Iil9

Schouderham

vacuüm 100 gram 1.69

AH blanke of chocoladevla

titer

Slijterij „De Zon"
Hartevelt jonge jenever

liter 18.45

Stroh rum

54% fles 24.95

Kippebouten

kg 3.98

IJSFESTIJN

AH chantilly ijsjes

8 stuks 0.03

AH choco ijsjes

12 stuks

AH waterijsjes

10 stuks

2.65

2.65

Kersen

500 gram 3.99

Yogho-Yogho
5 smaken

liter 1.49

Dubbeldranken
6 smaken

titer 1.99

AH volkoren beschuit

2 rol 1.79

AH wit of bruin brood

800 gram !•• 9

Frans stokbrood

per stuk 1.59

Kiwi's

500 gram 2.50

maandag aanbiedingen
zie in de winkel

Zie de grote adv. in
de landelijke bladen

DANKBETUIGING

Voor de vele blijken van medeleven die wij van
u mochten ontvangen na het overlijden van onze
lieve man, vader, opa en zoon

GAITZEN BOONSTRA

zeggen wij u hartelijk dank.

Narda Boonstra-Haaring
kinderen en kleinkinderen

Pake J. Boonstra

Hengelo Gld, juli 1991.

Marianne

Lukassen
PEDICURE

Groene Kruisgebouw
Hengelo Gld, - tel. 1397

AFWEZIG van
15 juli tot 12 aug.

Hierbij willen wij iedereen
hartelijk bedanken voor de
felicitaties, bloemen en
cadeaus, die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid
van ons huwelijk.

Gerrit en Jolanda
Klein Geltink-Eggink

Veengoot 10.
7025 CX Hal Ie

Lastig die MUGGEN . . .
Handig, dat wij daar een
perfecte oplossing voor
hebben . . .
Werkelijk alle soorten en
maten HORREN . . .
voor ramen, deuren etc.
en vergeet de caravan
vooral niet . . .
Bij wie' . . .
HARMSEN IJZERWAREN
Hengelo Gld, 05753-1220

Wegens verandering van
het bedrijf te koop 36
kraamhokken voor zeugen
schuine opstelling. Wil-
lemsen, Hoogstraat 13 te
Tol-dijk, tel. 05755-1386

Oppas gevraagd voor 2
kinderen 6 en 8 jaar oud
m.i.v. 19 aug huish.
hulp voor 3 uur per week
Brieven onder no. 29,
bureau de Reclame

Gevraagd oppas bij kind
van 4 jaar. Tel. 05753-3722
Bellen van 9.00 tot 11.00
uur 's morgens

Te koop prima slacht-
kippen f 3.50 per stuk, per
10 stuks f 30.—. Tevens
het hele jaar door schar-
releieren te koop. W. Kern
perman, Lamstraat 5, Tol-
dijk, 05755-1329

Te koop scharrelkippen
geslacht). Baakse Voet-
pad 5, Hengelo Gld
Tel. 05753-1537

Te koop eiken bankstel
met 2 stoelen f 150.—,
2 persoons bed met nacht
kastje f 200.—, 4 eetkamer
stoelen f 100.—. hanglamp
f 100.—, staande schemer-
lamp f 175.—, grasmaaier
f 50.—. Hofstraat 36, Hen
gelo GW. Te vervoegen
van woensdag 17 t.e.m.
vrijdag 19 juli

Te koop CV-ketel, olietank
1200 liter, gebruikte golf-
platen, Oud Hollandse
holle pannen. 05753-1893

Te koop Zündapp KS 50
z.g.a.n., grijs, met kuip
Tel. 05753-1893

Te koop wegens vertrek
(Swifter) foksdhapen,
Vicon kunstmeststnooier,
cyclomaaier 1.35, Strela
acrobaat, kutfvoersnijder,
varkensdroogvoerbakken
((1- en 2 liing) en trottoir-
tegels, Lankhorsterstraat
15, Hengelo Gld,
Tel. 05753-2459

Alleenstaande vrouw zoekt
woonruimte in Hengelo G
Tel. 1102

.'VW\**** \̂N***A'\W\WV\N'V»Wfi

ÏAfünxyDit"Aanbiedingen:
LEUKE TOPJES
ALLE KLEUREN MET STIP 14.95

HEREN ZAKDOEKEN
8 VOOR 10-00

THEEDOEK + KEUKENDOEK

10.00

CONFECTIE
STERK AFGEPRIJSD

Schrödsr

Wegens vakantie gesloten
van 22 juli t.e.m. 3 aug.

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat l

KEIJENBORG

Tel. 05753-1321

DOMINEE ELBERT IN HENGELO GLD ALS
PREDIKANT GEÏNSTALLEERD

jShnds zondag 7 juli is dhr A. Elbert als predikant van
de hervormde gemeente te Hengelo Gldin het ambt
bevestigd.
De plechtigheid had plaats in de Remigiuskerk.
De heer Wenneke, voorzitter van de kerkeraad, sprak
de hoop uit, dat met de installatie van de heer Elbert
de gemeente in een wat rustiger vaarwater zou komen
want de laatste anderhalf jaar is er zo het een en
ander gebeurd.
Eerst vertrok ds Hendriks, daarvoor kwam ds de
Vries. Daarna trad ds Verhaere uit.

(

FIETSEN LANGS GELDERSE BOERDERIJEN

.Fietsers kunnen op zaterdag 27 juli een georgani-
seerde tooht maken langs verschillende boerderijen
in de omgeving van Hengelo Gld.
Op de route liggen ondermeer een geautomatiseerd
melkveebedrjjf met scharrelkippen en een veehoude-
rijbedrijf met een collectie oude werktuigen en gereed
schappen. Voorts kunnen fietsers afstappen bij een
mengvoederbedrijf, een siersmederij, een boerenher-
berg en een loonwerkbedrjjf.
De regionale Boerenjagersvereniging zal tijdens deze
open dag een presentatie verzorgen.
De 25 km lange tocht voert langs akkers en weilan-
den, die door karakteristieke houtwallen en bossen
worden omzoomd.
Op de route liggen Wichmond, Hackfort (bekend om
het kasteel) en Delden.
Er kan worden gestart tussen 10 en 12 uur 's morgens
bij hotel Langeier, Spalstraat 5 te Hengelo Gld.
Gok by campiing De Kleine Steege, Hackforterwerg
33 te Wichmond kan worden gestart.
Men kan de afstand afleggen tussen 10 uur 's mor-
gens en 4 uur 's middags.
De opendag wordt georganiseerd door de kontakt-
groep Agrarische Vrouwen te Hengelo GJd.

JOS ARENDS, BESTUURDER IN HART EN NIEREN

Na een bijzonder aktieve periode als bestuurder van
diverse stamboeken hebben Jos Arends en zijn vrouw
Paula gas terug genomen. De functies zijn groten-
deels neergelegd, maar vanaf de zijlijn blijlt men de
organisaties geïnteresseerd vegen.
Bestuurders besteden dikwijls vele uren aan het vaak
ondergewaardeerde werk achter de schermen. Wat
zou een vereniging zijn zonder deze vrijwilligers?
Onbegrip is niet zeluen hun loon: Desondanks blijven
ze, gelukkig maar, hun werk doen.
In dit stuk wordt niet alleen de heer Arends belicht
maar ook het werk dat door gemotiveerde leden dik-
wijl i,n de avonduren wordt verricht
Wie de laatste jaren de afdelingskeuringen van afd.
Oost heeft bezocht, moet kennis hebben gemaakt
met Jos Arends. Via de omroep was deze welbe-
spraakte secretaris-penningmeester altijd nadrukkelijk
aanwezig. Het keuringsgebeuren moest als een goed
geoliede machine voor hem staan draaien en elke
hapering werd door de perfectionist gesignaleerd.
Maar liefst 22 jaar heeft Arends zich dienstbaar ge-
maakt voor de afdeling Oost als bestuurder, waarvan
19 jaar als secretaris. Daarnaast was hij 11 jaar
actief als hoofdbestuurslid. Vele uren heeft hij op deze
wijze besteed. Met name de voorbereidingen van de
keuringen vroegen zoveel tijd dat hij er in feite een
volledige dagtaak aan had. Dit vele werk kwam ook
door de wijze waarop de inschrijfformulieren werden
aangeleverd. Zo waren veel handschriften dikwijls
niet te ontcijferen, ontbraken gegevens of kwamen
de inschrijvingen simpelweg te laat binnen. Een aar-
dige anekdote: het geslacht moest op de formuMeren
worden ingevuld en sommigen melden dan „nee" of
wat nog veel fraaier is „één varken". Zo'n man heb
fk eens bij me (aten roepen, waarna ik hem vroeg: En
hoe zit dat met die pink? Waarop de man zich om-
draait en tegen zijn vrouw bromt: zie je nou wel ik

MARK

HENK EN JANNIE LUBBERS

9 juli 1991.

Molenenk 7,
7255 AX Hengelo GW.

heb 't nog zo gezegd. Dat bennen die krengen van de
belasting. Die zitten overal achter.
De liefhebberij voor paarden, pony's en alles wat
daarmee te maken had erfde Jos van zijn vader, die
vele jaren als koetsier op kasteel „Suideras" te Vier-
akker werkzaam was.
Jos bezocht de middelbare landbouwschool te Didam
en werkte een aantal jaren als hoofdinsemünatior bij de
K.l. te Vorden. In 1954 maakte hij een ommezwaai.
Te Vierakker begon hij als winkelier, caféhouder,
koster en organist en hengstenhouder.
Samen met zijn vrouw Paula werd er hard gewerkt
Om een voorbeeld te geven: eind jaren '60 werden er
in één seizoen meer dan 600 merries gedekt
Deze werkzaamheden moesten in 1971 abrupt wor-
den afgebroken omdat hij tweemaal achtereen een
hartinfarkt kreeg.
Na voldoende hersteld te zyn zocht hij een zinvolle
invulling voor de vele vrije tijd. Bestuursfuncties bij
het Ned. Welsh Pony Stamboek, het Shetland Pony
Stamboek Nederland en fokvereniging de IJsselstreek
werden door hem geaccepteerd.
Na het beëindigen van de werkzaamheden voor de
genoemde stamboeken kwam er meer tijd voor de
muzikale hobby. Arends is namelijk een verwoed
organist en leeft zich al 40 jaar uit op het fraaie pijp-
orgel van de R.K. kerk te Vierakker-Wichmond.
Daarnaast is hij nu aktief in de parochies van Baak,
Hengelo en Keijenborg. Op deze wijze kan hij zich
dienstbaar maKen en blijft hij onder de mensen.
Arends: de omgang met mensen vind ik prachtig.
Door de pony's en de muziek heb i<k enorm veel
vriendschap gekweekt door het hele land. Alleen
daarom vind ik het werk de moeite waard. Het ere-
Iftd zijn van het Ned. Welsh Pony Stamboek beschouw
ik als een grote eer en blijk van waardering. Ik hoop
samen met mijn vrouw nog dikwijls op de keuringen
te gast te zijn om goede vrienden nog eens de hand
te kunnen drukken.

WIJZIGING TIJD INFORMATIE-UUR
Het informatie-uur van de Stichting Welzijn Ouderen
in „De Horst" te Keijenborg is met ingang van de
maand juli gewijzigd.
Het is niet meer 's middags maar 's morgens van
11.30 tot 12.30 uur op de laatste dinsdag van de
maand.
Dit houdt verband met de tijden voor de nieuw aan-
gestelde functionaris mevrouw Nel Langedijk.
U kunt bij haar binnenlopen tijdens dit informatie-uur
voor vragen, wensen, opmerkingen of zo maar een
praatje.
In Hengelo blijft het informatie-uur elke dinsdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur op het kantoor, Kerkekamp 23a.
Mocht deze tijd niet schikken, bel dan even tel. 3960
voor een andere afspraak.

OOK TIJDENS DE VAKANTIE STAAN ONZE SERVICE-MONTEURS VOOR U KLAAR EN IS DE SHOWROOM EN AFHAALBALIE GEOPEND

QRDELMAN & DIJKMAN ZELHEMSEWEG 30 - HENGELO GLD
TEL. 05753-1285

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM/MAGAZIJN: * DAGELIJKS VAN 07.30 TOT 17.3O UUR * ZATERDAGS VAN 08.30 TOT 12.30 UUR



Om u voor erf na de vakantie-periode voor de volle 100 procent te kunnen be-

dienen is tijdens de bouwvakvakantie (van 20/7 t.e.m. 10/8) de

SHOWROOM GESLOTEN
Wel blijft de

AFHAALBALIE OPEN
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag

zaterdagmorgen

Tijdens de vakantie v.a. 19 juli geen koopavond
In de vakantie-periode
wordt er niet bezorgd.

van 09.00 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 17.00 uur

van 09.00 tot 12.30 uur

H.C.I BOUWMAT.CENTRUM U.B.l
Kruisbergseweg 13, Hengelo Gld, tel. 05753-8181
Ettenseweg 39, Ulft, tel. 08356-83141

RIJWIELEN BROMFIETSEN
KIEFTENDORP11 7255 MG

en
et!

j^ns worden kinderen groot en
ze naar <te basisschool,

len hete stap „..huiswerk,overblijven
op de fiets naar school en sport.

Gazetle groeit met ze mee. Met
ligë, stevigeëiï kleurige fietsen;

Gazelle maakt
kinderf ietsen sterker!

ACCESSOIRES
HENGELO GLD Gazelle fietsen op Vredestein banden.

Voor de goede verzorging
van al uw vee

en de hoogste prijs
houden wij ons aanbevolen

VEEHANDEL

Harrie Waenink en zoon
Hengeloseweg 20 - Vorden • Tel. 05752-1082

MOBIEL STRAALBEDRIJF

D. J. BRUMMELMAN
voor het

gritstralen
van steen, staal en beton

TOLDIJK - TEL. 05755-1767

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 a'stand 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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

"Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

1/2 jaar garantie op onderdelen

Drogisterij
Marianne:

Ook uw adres
voor alle
fotowerk

o.a.:
fotorolletjes

flitslampjes

ontwikkelen

afdrukken

zeer scherpe
kwaliteit!

D'tM|,'.i#»f'| Pflffum*»rt^ • S c hoon h e'd «a Ion

marlanne
Felix Takkenkamp

Ruurl >v?w«) b Honyeiolüldl tri 2062

GAO ]NAAR JE

OP VERTOON VAN DE
JULI/AUG-BONUITJE

DOE INCHEM
Keppelseweg 18-26 Doetinchem. Tel. 08340 - 22622

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

SPORT GOED

met SPORTGOED

WIGWAM KALENDER 1991
fj

DEDRIEVETOL
speelgoed en hobby

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Te koop alle soorten kool-
planten, prei, andijvie, seJ-
derlj, peterselie, sla, ijs-
bergslaplanten en bieslook
pollen. Niesink, Past.
Thuisstraat 10, Kejjenborg

GESLAAGD

Aan het Over Gelre Ooilege te Zutphen slaagde onze
plaatsgenote Jenny Zweverink, lekink.
Zij slaagde voor MDGO mode en 'kledfi'ng, richting realî
satie met vestiging.

In Meppel slaagde Arno van der Lende bij de Stich-
ting Vakopleiding Schilders voor adspirant-gezei
Hij genoot zijn oplöiding b(j schildersbedrijf
Esmeijr bv te Doetinchem.

STERKSTE MAN VAN HENGELO GLD 1991

Voor de vijfde maal zal woensdag 17 juli in Hengelo
Geld de wedstrijd sterkste man van Hengelo Gld
worden gehouden.
De krachtmetingen zulten plaatsvinden op het terrein
van de touwtrekvereniging Bekveld, aan de Wich-
mondseweg (ongeveer 1 km buiten de kom).

Dat dit evenement geweldig aanslaat Wijkt wed uit
de enorme publieke belangstelling van voorgaande
jaren.

Voor de titel Sterkste man van Hengelo Gld 1991
heeft TTV Bekvöld een programma samengesteld
met o.a. de volgende onderdelen:
zak slepen, spoorbielsrace, staven buigen, kogel-
gooien, motorblok sjorren, autokantelen en als speciar
l'iteit voor dit evenement het onderdeel de „Cocktail
exclusief'.
Sterkste man van Hengelo Gtd 1990, J. Groot Roes-
sïnk (Varssefseweg), zal de strijd moeten aanbinden
met bekende namen uit voorgaande jaren, zoals W.
Jeurissen. B. Wissels, H. Wissels, J. Groot Roessink
(Vaailverink)), A. Dickmann, H. Steenbtok, R. Okten-
have etc.

Een strijd' tussen Hengelose mannen, dat niet op TV
wordt uitgezonden, maar waar u zelf persoonlijk ge-
tuige van kunt en moet zijn.
De huldiging is na afloop in of bij de tent op het ter-
rein. Er is een ruime parkeergelegenheid aanwezig.
Zie verder de advertentie in dït blad.

WERELDWINKEL HENGELO

Hengelo heeft sinds kort ook een wereldwinkel.
In het afgelopen half jaar heeft een werkgroep, voort
gekomen uit de Stuurgroep Conciliair Proces, zich
bezig gehouden met het opzetten van een Wereld-
winkel in Hengelo.
Op bescheiden schaal heeft de werkgroep ziich ge-
presenteerd op de Kerstmarkt. Op deze markt was
de belangstelling van veel kopen en geïnteres-
seerden groot. Dit was voor de werkgroep een extra
stimulans om door te gaan. Een van de eerste aktivi-
teiten was dan ook de oprichting van de Vereniging
Wereldwinkel Hengelo.
Waarom een wereldwinkel?
Een Wereldwinkel maakt het mogelijk, dat mensen
uit derde wereldlanden behandeld worden al® gelijk-
waardige handelspartners. Veel produkten moeten we
van ver laten komen en we willen ze graag zo goed-
koop mogelijk betrekken. Hierdoor zijn de groot
grondbezitters een stuk in het voordeel. Hun produk-
tiemethoden zijn van dien aard, dat de Wein boer
daar niet mee kan concurreren. Daarbij komt dat
tussenhandelaren hun oogsten tegen uiters lage
prijzen opkopen, om deze vervolgens met een forse
winst aan rijke landen door te verkopen.
De S.O.S.-Wereldhandel wil deze situatie doorbreken
door rechtstreeks kontakten te leggen met kleine
boeren en ambachtslieden. Deze moeten zich dan
wel verenigen in coöperaties, af te nemen hoeveel-
heden e.d.

De wereldwinkels zijn de verkooppunten van de SOS
Wereldhandel, tevens zijn ze bedoeld het bewust-
wordingsproces m.b.t. de derde wereldproblematiek
te bevorderen. Het is een kwestie van gerechtigheid.
Een aantal enthousiaste vrijwilligers heeft zich ge-
stort op deze problematiek en staan geheel achter
het principe van een eerlijke handel met klein produ-
centen in de derde wereld.
De werkgroep wil nu ook in Hengelo tot aktie over-
gaan.

In de komende maanden kunt u op verschillende
marktdagen een kraam aantreffen met produkten uit
de derde wereld en inlichtingen inwinnen over deze
produkten.
Ook ducht in de buurt van de weekmarkt kan men
binnenkort iedere vrijdagmiddag produkten uit deze
landen kopen.
Gelet op de hoge kosten en de lage winst wordt de
Wereldwinkel gerund door vrijwill'igers(sters). Van
concurrentie met de plaatselijke middenstand is dan
ook geen sprake.
Een grote wens van de Vereniging Wereldwinkel
Hengelo is een verkooppunt te huren in het centrum
van Hengelo of in de onmiddellijke omgeving, dat
regelmatig openstaat voor belangstellenden en koper
van produkten uit de derde wereld.
Inlichtingen kunt u inwinnen bij Cees Corte, tel. 2973
Ook suggesties zijn van harte welkom.
De Wereldwinkel Herxjelo is ook aanwezig met een
stand op de braderie te Hengelo op 7 en 8 aug. a.s.

APPIE OORTGIESEN SCHUTTERSKONING
VAN BUURTVER. DE NOABERS

Bij het traditionele vogelsohieten op het buurtfeest
van buurtvereniging De Noabers is Appie Oortgiesen
de nieuwe schutterskoning geworden.
Hij wist na 228 schoten met een welgemikt schot de
vogel naar beneden te halen. Er deden 45 schutters
mee aan het vogefschieten.
Ineke OortgSesen had de rechtervleugel en Henk
Scheffer de linkervleugel. De kop ging naar Bernard
Momberg en na loting was d estaart voor Appie Ver-

f steg e.

Epilepsie?
Zet jezelf met buitenspel

Nederland telt ruim 90,000 mensen met
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leven?
Praat mee. Word IW.

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

Voor alle Informatie:
(030) 52.35.78. Of EPILEPSIE ÉN MAATSCHAPPIJ
schrijf naar: postbus 9r>87, 3506 GN Utrecht

W A N D E L T O C H T
CJV „JONG HENGELO"

17 juli 1991
START: „de Woage", Zuivelweg, Hengelo Gld

tussen 18.30 en 19.30 uur

Afstanden: 5 - 10 - 15 km

f 1.- p.p.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 21 JUU

Retnigiutkerk

10 uur ds de Vries

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Moiemaker

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 20 juli 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 21 juli 10.00 uur Woord- en Comm.dienst

het gemengd koor zingt

Dinsdag 23 juli 19.00 uur Avondmis

Zaterdag 7 sept. a.s. Startersviering om 19.00 uur,
met daarna gezellig samenzijn voor alle parochianen
Onthoudt u alvast deze datum

R.K. Kerk Keyenborg

R.K. Kerk Ketfenbocg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 lAir vroegrrvis; 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postal: dageJUks H. Mis om 9.30 uur en
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.
van vr(Jdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

Weekenddienst doktoren

20-21 juli

N. Eück (praktijk dr. Hanrath)

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr Eijkelkamp, tel. 2262
Dinedag: dr Hanrath, tel. 1277
Woensdag: dr Eijck, t«l. 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 openngstljden 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 06 -11

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

Kruisvereniging Hengelo Gld
Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
KeiJenborg: Past. Thujsstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: maandag t.e.m. vrijdag 13.00-14.00 uur
Vrjjdag 31 mei geen spreekuur i.v.m. de jaarlijkse
sportdag (dU geldt zowel voor Hengelo als Ketjenborg
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 maand van 15.45 tot 16.45 uur,

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65,
/255 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 Zelhem: „Dennenlust", Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezirvs- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van
8.30 tot 9.30 uur,

Alpha-hulpverlening öi. en do. van 8.30-10.00 uur, tel.
05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting „De
Graafschap", ta.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 gezondheidszorg. Voor vra-
gen, hulp of bemiddeling b(J problemen, bel (dage-
lijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-21025. 08340-
41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.

NETWERK THUISZORG NEDERLAND
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00
em 12.00 uur). Zr. J. A. vat> den Heuvel - regio
Mtidden-IJssel - tel. 05751-1846.

Diëtist*

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


