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DRUKKERIJ WOLTERS

0

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

GEHAKT CORDON BLUE

Magere RUNDERLAPPEN

500 gram

PAARDEROOKVLEES
100 gram

TONGEWORST
100 gram

9.75

2.40

1.40

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Veermansweg 6, HENGELO GLD.

In september beginnen de nieuwe cursussen

weer

* knip- en naai les

* patroontekenen

* costumière, coupeuse,

lerares coupeuse

Bel voor informatie MIENKE STAPELBROEK

Tel. 05753-1703

Kerkstraat 6

DORé AARDAPPELS
25 kilo

l bos

95JONGE WORTELS
NEKTARINA
20 stuks voor

JIMP SLANK SALADE
500 gram VB V D

AARDAPPEL-SALADE
500 gram UB V V

RIB en HAASKARBONADE

SLAGERS ACHTERHAM

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1321

INY'S
ÏXANSSCHOOL

OPEN HUIS OPEN HUIS OPEN
TER GELEGENHEID VAN DE OFFICIËLE OIPENING VAN

DINY'S DANSSCHOOL
wordt er een O r t N H U l O gehouden op

zaterdag 24 augustus van 15.00 tot 21.00
uur in GROENLO.

voor: BEGINNERS - GEVORDERDEN - GEHUWDEN - VERLOOFDEN

Keijenborg/Hengelo op donderdag 22 aug. a,s, van 19.00 tot 22.00 uur
inzaalWinkelmanteKeijenborg.

Gelieve bij inschrijving f 10.
te voldoeN

DINY'S DANSSCHOOL
Buitenschans 51
7141 EK Groenlo
Tel. 05440-64914
b.g.g. 05443-75102

D A N S L E S S E N
Wij geven kursussen voor

beginners, gevorderden,
gehuwden en verloofden
Heeft u interesse? 5?fe
Kom dan geheel vrijblijvend bij ons
informeren of bel even:

05443-71809
Wij onderwijzen:

ball-room, Latijns Amerikaanse dansen
en moderrne dansen o.a. KlOCK & R O l

federatie Dansleraren Organisaties

DANSEN'LEVEN'LACHEN

INSCHRIJVING;

HENGELO GLD;

maandag 26 augustus
van 19.30 tot 20.30 uur
in zaal Langeler

HALLE;

woensdag 28 augustus
van 19.30 tot 20.30 uur

in zaal Nijhof

Inschrijfkosten f 10.»
k Wilt u verzekerd zijn van goede danslessen?
Vraag dan uw dansleraar naar zijn FDO-diploma

* Tevens inschrijving voor gehuwden en verloofden

oa„ss,uö,„ (f|g K A A K

LICHTENVOORDE Patronaatstraat 1.8. tel, 05443- 71809

Ambachtelijk «lager

Jan Stapelbroek

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

Magere RUNDERWORST 7M
500 gram f «00

~ onri/i jinnru

4.15

2.50
P.S. Wij zijn met vakantie

van 19 aug. t.e.m. 3 sept.
Woensdag 4 september staan wij weer voor u

klaar

PAARDEROOKVLEES
100 gram

Bloemen
verkoopkas

PLANTENBAKJE 8.95
Diverse soorten
ROZEN
20 stuks vanaf 5.00

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

tnfofe*
lijnSOTO-614614

? L " Qp vnarrien van de hart*ert

Zondag 18 augustus
organiseerd buurtvereniging „de Noabers" het

KLOOTSCHIETTOÜRKOOI
om het kampioenschap van Hengelo

Start tussen 13.00 en 14.00 uur bij fam. Groot

Roessink „'t Vaalverdink".

Deelname voor heren, dames en gemengde

teams.

Om kampioen van Hengelo te worden moeten

er minstens 2 deelnemers per team uit Hengelo

komen.

Opgave of inlichtingen bij G. Bretveld, tel. 1592



GOEDE VAKANTIE GEHAD? OOK NU STAAN WIJ WEER VOOR U KLAAR.

TECHN ,NSTALL. BURO <« QRDELMAN & DIJKMAN

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM/MAGAZIJN: * DAGELIJKS VAN 07.30 TOT 17.30 UUR * ZATERDAGS VAN 08.30 TOT 12.30 UUR

ZELHEMSEWEG 30 - HENGELO GLD

TEL. 05753-1285

VISHANDEL

J. H O E K S T R A
EEFDE

TEL. 05750-19771

Van de week, niet alleen op vrijdag,

maar ook op woensdag tijdens de

Knollenmarkt te Hengelo f G/d J.

Onze Knollenmarktreklame

GROTE POT ZURE HARING

geen 4.00 maar 0.25

KON. HARM. „CONCORDIA"
HENGELO GLD.

Start met een nieuwe

BLOKFLUITGR0EP
vanaf 7 jaar

Aanmelden 26 augustus a.s. tussen 16.00 en

16.30 uur in het repetitielokaal St. Michielstraat

(boven Derksen).

De lessen beginnen maandag 2 september van

16.00 tot 16.30 uur voor beginners en van 16.30

tot 17.00 uur voor gevorderden.

Inlichtingen: G. Lenderink, tel. 05753-1223.

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

onze zoon en broertje

Ruben Frederik Albert

Wij noemen hem

Ruben

l augustus 1991
Athur, Hennie en

Michiel Zilvold

Julianalaan 32

7255 EG Hengelo Gld.

ILSE FRERIKS UIT HENGELO GLD.

WORDT WERELDKAMPIOENE FIETSCROSS

Haar taktiek: Gewoon winnen

In het Noorse Sandnes werden de wedstrijden voor
de wereltitels fietscross verreden en bij één van
die wedstrijden plaatste de 11-jarige Hengelose Ilse
Freriks zich voor de finale en ging aan het eind ze-
gevierend als wereldkampioene over de streep.

Na de finish kwamen haar ouders juichend op haar
afgelopen en werd haar de Nederlandse vlag omge-
hangen. Zelf bleef Ilse er vrij nuchter onder. Haar
eerste doel was het thuisfront te bellen, want vader
en moeder Freriks waren er wel, maar de andere
familieleden moesten ook op de hoogte worden ge-
bracht.

Vader Gerrit Freriks vertelde na afloop pas het ge-
heim waarmee o.a. zijn dochter de titel had behaald.
We hadden gezien dat andere meisjes een zwaarder
verzet gebruikten, waardoor ze op de rechte einden
een stuk sneller gingen. Daarom heb ik 's nachts
voor de finale op de fiets van Ilse ook een zwaarder
verzet gemonteerd.

Ilse zelf had nauwelijks iets in de gaten. Aalleen
moeder Lien: we zagen dat ze bij de start iets trager
weg kwam. Ilse: je hebt dan ook geen tijd, je staat
met z'n achten achter de plank en als het licht op
groen springt, valt de plank en begint de wedstrijd.
In de wedstrijd zat ik achter de favoriete Ameri-
kaanse. Die ging veel te hard een heuvel op, viel en
daardoor kon ik alleen naar de finish.

Ze is nog wel het meest trots op de no. l plaat die
op haar fiets prijkt, maar de kans is groot, dat ze
volgend jaar haar titel niet kan verdedigen. De kam-
pioenschappen zijn volgend jaar in Brazilië, dat
wordt te duur. Of er moeten heel goede sponsors
komen, zegt moeder Lien.

Aan de Europese kampioenschappen in Zweden doet

ze wel mee. Dit zal wel moeilijk worden, want ze

wordt in een andere leeftijdscategorie ingedeeld maar

een finaleplaats moet er wel in zitten.

Aan taktiek doet ze niet. Ze gaat van start zo hard

mogelijk door, ze wil gewoon winnen.

BLOEMSIERKUNST „JOLANDA"

viert op vrijdag 16 augustus haar

1-jarig bestaan.
Daarom hebben wij op alle artikelen

10 procent korting
Tevens zijn er diverse aanbiedingen zoals:

ZIJDEBOEKET
(in 2 kleuren) van 19.95 voor

9.95
2 voor

17.50
En op maandag 9 september beginnen we weer

met een nieuwe

BLOEMSCHIKCURSUS
Na een succesvolle Ie keer.
En de GEVORDERDEN CURSUS begint 15
september.

Opgave en inlichtingen in de winkel.

BLOEMSIERKUNST

„JOLANDA"
KERKSTRAAT 20a

KEIJENBORG TEL 2977

Met leedwezen delen wij mede dat plotseling is

overleden ons trouwe lid, de heer

Jan Wassink

Wij zullen hem in dankbaarheid blijven ge-

denken.

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Chr. gem. Zangver. „Excelsior"

Toldijk, augustus 1991

Vanaf haar derde jaar doet Ilse aan fietscrossen en
in die tijd heeft ze al menige beker gewonnen. Haar
mooiste beker was die van vorig jaar van het WK
in Frankrijk. De kristallen bokaal die ze nu in Noor-
wegen won, vindt ze minder mooi, aldus moeder
Lien.

Op de vraag of ze na al deze successen nog net ge-
noeg heeft van het fietscrossen zegt Ilse: nee, ik ga
nog een tijdje door, hoe lang, dat weet ik nog niet.
Trainen doe ik tweemaal per week bij de IJsselcros^
sers in Doetinchem en elke week is er wel een wed-
strijd. Het leuke ervan is dat we in zoveel landen
komen.

Ook bij haar ouders thuis in Hengelo Gld. kan ze
trainen, want daar ligt ook een klein baantje.
Vader Gerrit Freriks: ze is de hele winter doorge-
gaan en daardoor kwam haar top wat vroeg. Ook in
deze sport gaat het er om op het juiste moment te
pieken.

Op de vraag of ze al deze successen nog niet ge-
ronde rijden voor het Nederlands kampioenschap.
Later in het jaar volgt nog de vierde ronde. Ilse is
aan haar stand als wereldkampioene haast verplicht
beide wedstrijden te winnen en als ze Nederlands
kampioene wil worden, dient ze dat ook te doen.

Ze zegt er niet veel op, maar knikt alleen veelbe-
tekenend. Wacht maar af, ik zal ze wel laten zien
wie Ilse Freriks is.

DINY BERENDTSEN OPENT BINNEKORT HAAR

EIGEN DANSSCHOOL AAN DE BARKENKAMP TE

GROENLO

Op de lokatie Barkenkamp opent Diny Berentsen op
23 augustus haar eigen Diny's dansschool. Precies op
tijd voor het nieuwe dansseizoen begint, kan zij haar
dansschool openen. Frank bouwbedrijf heeft in re-
cordtijd de dansschool gebouwd en moest in zeer kor-
te tijd worden ingericht.

De afgelopen maanden is er bijna dag en nacht ge-
werkt om de inrichting voor elkaar te krijgen. De
inrichting van de dansschool is naar haar eigen idee
verwezenlijkt. Zo is er een bijzonder kleurrijke en
gezellige inrichting ontstaan.

Hervatting gehoorzaam-
heidscursus huishonden
en tevens puppie-cursus
zaterdag 24 aug. a.s. om
16.30 uur te Hengelo Gld.
Inlichtingen: tef. 05753-
2042 of 08344-1436, na
16.30 uur

Te koop: licht eiken eet-
hoek, 4 stoelen, biezen zit-
ting, electrisch fornuis,
bruin, tel. 05753-3516

Te koop: Peugeot 205 XR
1.4, Bouwjaar 1988. Tel.
05753-1321.

Woonruimte te huur voor
jongeren, omgeving Hen-
gelo Gld. Tel. 7246. H.
Harmsen.

Gevraagd: medewerker op
geautom. varkensfok-
mestbedrijf. Opl. M.A.S.
Th. Hakvoort, tel. 05753-
2317.

Gevraagd: voor de zater-
dag een flink net meisje
dat van aanpakken weet in
winkel met brood en ban-
ket. Brieven onder nr. 33
Bureau de Reclame.

Te koop: open haardhout,
en kachelhout, evt. bezor-
gen. Tel. 08344-1595 of tel.
05753-7446.

Te koop aardappelen, Pa-
rel. A. Heebink, Baker-
marksedijk 3, Baak, Tel.
05754-1323.

Te koop: planten, boeren-
kool, prei, andijvie, selde-
rij en peterselie. Niesink,
Past. Thuisstraat 10,
Keijenborg.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS - VERF - BEHANG

Chr. muziekvereniging

,-Crescendo"

Hengelo Gld

wfl in september weer star-

ten met een

blokfluitcursus
Opgave en inlichtingen:

05753-1467

Drogisterij
Marianne:

Ook uw adres
voor alle
fotowerk

o. a.:
fotorolletjes
flitslampjes
ontwikkelen
afdrukken

zeer scherpe
kwaliteit!

Drogisten] - Parfu • Schoonheidssalon

marianne
Felix Takkenkamp

Ruurlowng 5 • Hengelo IGW.) - l«l 2062

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS

FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

Diny Berentsen geeft al ruim twintig jaar dansles
in Groenlo en Keijenborg. De eerste 15 jaar in de
dansschool aan de Beltrumsestraat en vanaf 1985 in
haar lokatie aan de Notenboomstraat en reeds 20 jaar

in zaal Winkelman te Keijenborg.
Naast het geven van lessen aan jongeren, vinden
steeds meer gehuwden en verloofden hun weg naar
de dansschool, om in een gezellige omgeving hun
danskunst op te halen.

INTERNATIONALE VETERANENRALLEY

Op zatedag 24 en zondag 25 augustus 1991 wordt door
de HAMOVE Ralleycommissie, onderdeel van de mo-
torclub HAMOVE uit Hengelo (Gld.), voor de 26e
maal de Int. Hengelo Rally voor veteraan motorfiet-
sen gebouwd t.e.m. 1940 georganiseerd. De Rally
wordt nu georganiseerd door de motorclub HAMOVE
omdat in 1990 na 25 jaar organisatie Roei & Lien
Kreunen hadden besloten de organisatie over te dra-
gen aan HAMOVE.

De deelnemers komen zoals de afgelopen jaren ge-
bruikelijk was weer uit geheel Europa. Enkele lan-
den waaruit de deelnemers komen zijn o.a.: Enge-
land, Duitsland, België, Tsjechoslowakije en Neder-
land.

Op zaterdag 24 augustus is de start om 12.00 uur bij
de HAMOVE molen, Varsselseweg 34 te Varssel
(Gem. Hengelo Gld.), terug naar de HAMOVE molen
waar de finish van de eerste deelnemer om plm. 15.00
uur zal zijn.

Tijdens de zaterdagrit wordt er van plm. 13.00 uur
tot plm. 14.30 uur door de deelnemers 30 minuten ge-
pauzeerd bij 't P.W. Jansen ziekenhuis, Ehzerallee
14 te Almen. Voor het publiek bestaat dan de gele-
genheid de motoren te bezichtigen.

De start op zondag 25 augustus is om 11.00 uur ook
bij de HAMOVE Molen. De route is dan als volgt:
via Veldhoek, Zelhem, Slangenburg, Doetinchem,
Hummelo, Steenderen, Baak, Wichmond, Vorden,
Hengelo (Gld.), Linde, Kranenburg, Hengelo (Gld.),
terug naar de HAMOVE Molen waar de eerste deel-
nemer om plm. 15.00 uur terugverwacht wordt. Alle
motoren worden na de finish opgesteld voor een Con-

l.v.m. komst
MUSIKVEREIN KIROHBERG

Augustusmaand
Oostenrijkse maand

Diverse produkten afkomstig uit Oostenrijk

gemaakt door uw WINDMOLENBAKKER

* TIROLER KLETZENBROT

* ZöPFE

* APFELSTRUDEL

* RIBISTGIBFERLINGEN

Proef.' En u ontdekt gelijk, dit is

kwaliteit waar je van gaaf /ode/en.

Uw Windmolen
Bakker

H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35

tel. 05753^1200

Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel

Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leven?
Praat mee. Word lid.

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

Voor alle informatie:
(030) 52.35.78. Of E P I L E P S I E EN MAATSCHAPPIJ
schrijf naar: postbus 9587, 3506 GN Utrecht

cour d'Elegance waarna een jury dan zal bepalen
welke motoren het origineelst, het mooist of het
meest interessant zijn.

Om plm. 17.00 uur volgt dan de prijsuitreiking in de
festtent naast de HAMOVE Molen.

De eerste controlepost tijdens de zondagrit is bij
Kaasboerderij „De Slangenburg", Slangenburgweg 2,
Zelhem. Er bestaat dan voor het publiek de moge-
lijkheid tot het bezichtigen van de Kaasboerderij
die dan geopend zal zijn. De eerste pauze van 30 mi-
nuten is dan bij Café 't Onland, Rekhemseweg 175
te Doetinchem. (plm. 12.00 uur tot plm. 12.30 uur).
De tweede pauze van 30 minuten is in Hengelo (Gld.)
deze pauze wordt gehouden bij: Grand Café „De Ege-
lantier", Spalstraat 44, Hengelo (Gld.), (plm. 13.15
uur tot plm. 14.30 uur).

De weg naar start en Finishplaats bij de HAMOVE
molen is bepijld vanuit het dorp.

De Oostenrijkse
muzrekvrienden

uit het Oostenrijkse Kirchberg am Wechsel

komen na enige tijd weer naar Hengelo Gld

om er mee te werken aan een muziekfestijn in

het kader van het 130-jarig bestaan van de

Kon. Harm. „CONCORDIA".

CONCERT
vrijdag 16 augustus

SPORTHAL „DE KAMP"

HENGELO GLD

Aanvang 20.00 uur - Toegang gratis

Iedereen, die de Oostenrijkers en „Concordia"

een warm hart toedragen, van harte welkom!

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

•
• ft l *

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



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

Gegrilde Casseler Rib

100 gram l •

Rosette de Lyon

100 gram 2.69

Ontbijtspekblokjes

100 gram l.Ut)

AH Blanke- of Chocolade

Vla

liter 1.69

Slijterij „De Zon"
Bokma Jonge Jenever

liter 20.95

Pisang Ambon

fles 15.45

Mager Rundergehakt

500 gram 5.48 kg

AH Wit-, Bruin- of

Volkoren Brood

800 gram l./ïf

/olkoren Brood grof

Zachte Puntjes

3 voor

1.99

1.00

1.50

AH volkoren biscuit

300 gram LIJ/

Perla Mild Koffie

2 x 250 gram VB O V

AH Halfvolle

Koffiemelk

0.5 liter 1.29

AH Goudse jonge kaas

S.90kg

AH Pizza kaas tomaat

300 gram ••U«f

Granny Smith

4.y y

maandag aanbiedingen

zie in de winkel

Zie de grote adv. in

de landelijke bladen

Prijs je rijk met een videocamera

Videofilmen is leuk om te doen en op dit moment

kunt u er ook nog een prachtige prijs mee verdienen.

Gewoon door mee te dingen naar de Camera Award

Video: de jaarprijs voor de beste Nederlandse

amateur-video-prestatie. Stuur de mooiste videofilm

die u dit jaar gemaakt heeft, voor 15 september 1991

naar Camera Award, Postbus 20130, 7303 HC

Apeldoorn. En wie weet, wint uw videofilm de

hoofdprijs (Camera Award-trofee en een prijs t.w.v.

6.000 gulden), of een van de negen andere prijzen.

Een spelregelfolder met alle voorwaarden is gratis

verkrijgbaar bij de video-speciaalzaak.

Onderwerpkeuze vrij

De videofilm die u instuurt, hoeft niet

over een bepaald onderwerp te gaan.

Ook is elk consumentensysteem wel-

kom. De enige voorwaarden die aan

uw inzending worden gesteld zijn, dat

de film niet gemaakt is door of met

behulp van professionals, dat de film

niet in opdracht van derden is vervaar-

digd en dat de speelduur van de film

maximaal 15 minuten bedraagt.

** v» v»

VOOiüOlGfOIOHlMVIO

Vergeet uw naam niet
Wilt u meedoen aan de Camera
Camera Award 1991, vergeet dan niet
uw naam en adres te vermelden op
zowel de verpakking, als op de video-
cassette. Indien gewenst kunt u een
korte toelichting geven over de manier,
waarop u de film gemaakt heeft, en op
welke track het geluid en/of de muziek
van uw videofilm staat. Stelt u prijs op
retournering van uw inzending, sluit

dan een aan uzelf geadresseerde en vol-
doende gefrankeerde retourverpakking
bij.

Naar de videospeciaalzaak
De Camera Award wordt jaarlijks
gehouden en biedt deelnemers veel
kans op een prijs. Geschat wordt dat er
dit jaar onder elke 100 inzenders
minstens een prijswinnaar zit. Alle
reden dus om mee te doen, want er is
voor 24.000 gulden aan prijzen te ver-
delen! Heeft u nog geen videocamera,
ga dan eens naar de videospeciaalzaak.
Want videocamera's zijn heel betaal-
baar en bieden stuk voor stuk een uit-
stekende kwaliteit. Op uw verzoek zal
men u graag alle mogelijkheden van
een videocamera demonstreren en kunt
u desgewenst een videocamera huren,
voordat u tot aanschaft besluit.

OFFICIEEL
SPONSOR
CAMERA
AWARD

PRIJZEN CAMERA AWARD'91
Hoofdprijs: Canoviston Ex1 Hi videocamera met (verwisselbaar) 15x zoomobjectief

tw.v. f 5.999,-

1e prijs: Panasonic WJ-AVE5C mixer/effect generator t.w.v. f 3.473,-

2e prijs: Philips videomontage-unrt IHP 6803/04 t.w.v. f 3.095,-

3e prijs: Sharp videocamera VLC670S t.w.v. f 2.300,-

4e prijs: Blaupunkt videocamera CR8110 t.w.v. f 1.999,-

5e prijs: JVC video effect/editing generator JX SV77 t.w.v. f 1.999,-

6e prijs: Sony montage videorecorder SLV-474VP t.w.v. f 1.890,-

7e prijs: GruncHg portable kteuren-tv P25-449/12 (met camcorderaansluiting) t.w.v.
f 1.200,-

8e prijs: videowaardebon t.w.v. f 750,-

9e prijs: videowaardebon t.w.v. f 500,-

aanvullende prijzen:
10 (Weka) handboeken "Videofilmen in de praktijk" t.w.v. f 79,-



Brugpieper?!
Eindelijk is het zo ver. Van de

basisschool naar de middelbare en
je gaat voor je eigen vervoer
zorgen.

Dat vraagt om 'n veilige
maar ook 'n leuke fiets...
'n Gazelle dus!

Gazelle maakt
fietsen leuker!

'//e fietsen rijden op Vredestein banden.

BIIENHOF STRATENMAKERSBEDRIIF

André Bijenhof
Muldershof 1
7221 EA Steenderen
Tel. 05755-1944
06-52939311

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f f f
Z E L H EM
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

VVV HENGELSPORTWEDSTRIJD

In samenwerking met de VVV organiseerde de HHV
een hengelsportwedstrijd in de Berkel, waarvoor zich
27 deelnemers aanmelden. Namens de VVV kon de
heer van Hengel de volgende einduitslag bekend
maken:
1. G. Weustenenk 393 cm
2. H. Doornink 143 cm
3. B. Beumkes 127 cm
4. W. Vruggink 126 cm
5. H. Hulsüjn jr. 103 cm
Op 15 augustus is de laatste VVV hengelsportwed'-
strijd.

Woensdag 14 augustus

Knollenmarkt (Warenmarkt Spalstraat). Premiekeu-
ring Fjordenpaardenstamboek.

Donderdag 15 augustus

VVV-dorpswandeling (avondwandeling) onder des-
kundige leiding. 19.30 uur start bij ingang Remigius-
kerk onder de toren. (Remigiuskerk met fresco's
Meisterbankske, Bleekhuisje enz.).

Donderdag 15 augustus
Viswedstrijd voor vakantiegangers en Hengeloërs
(met visvergunning). Tijd 19.00-21.00 uur. Daarna ±
21.30 uur prijsuitreiking in café Wolbrink, Bleek-
straat 3, Hengelo Gld.). Plaats van de viswedstrijd
wordt plm. één week van te voren bekend gemaakt
o.a. bij de aanmeldingsadressen, zijnde Drogisterij
Lenselink (VVV), Kerkstraat l, tel. 1300 en H. Hul-
stijn, Raadhuisstraat 16, tel. 1291. Org. HHV.

Vrijdag 16 augustus

Uitwisselingsconcert door Kon. Muziekver. Concordia
en Muziekkorps uit Kirchberg am Wechsel (Oosten-
rijk). Sporthal, aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 17 augustus
Nationale fokdag basispaarden. Fokdag Groninger
paard en Dartmoor Pony Stamboek.

Zondag 18 augustus

Klootschieten om het kampioenschap van Hengelo
Gld. voor buurten, straten, verenigingen enz. Start
tussen 13.00 en 14.00 uur vanaf fam. Groot Roessink,
Vaalverinkdijk 1. Opgave voor deelname of inlich-
tingen bij G. Bretveld, Berkendij k 2, Hengelo Gld.
tel. 1592. Org, Buurtver. „de Noabers".

NATIONALE ZIEKENDAG 1991

HET LIEFSTE THUIS

Herstellen van ziek-zijn, verwerken van een blij-
vende ziekte of handicap, leven met lichamelijke en/
of geestelijke hulpbehoevendheid, verwerken van een
ongeneeslijke ziekte en sterven, gebeuren steeds meer
thuis.

Thuis kan het gezin zijn, maar ook de woning waar
je allaen woont of waar je het leven deelt met een
levenspartner, 't Liefst thuis is een wens van zeer
velen. Velen hopen zolang mogelijk thuis te kunnen
blijven, als ze van hulp afhankelijk worden.

't Liefste thuis is ook een politieke wens geworden.
Het beleid van de overheid stimuleert de thuiszorg.
Dit betekent onder meer dan het steeds minder ge-
makkelijk wordt om in een tehuis te worden opge-
nomen en ook de verblijfsduur in ziekenhuizen wordt
korter. Er zijn ook langere wachtlijsten gekomen
voor de verpleging en verzorgingshuizen maar ook
voor andere instellingen, zoals gezinsvervangende te-
huizen en tehuizen voor de geestelijk gehandicapten.
Het stimuleren van de thuiszorg heeft ook een nau-
were samenwerking tot gevolg tussen gezinsverezor-
ging en het kruiswerk. Er ontstaan steeds meer thuis-
zorgorganisaties.

Naast de betaalde beroepszorg spelen vrijwilligers-
organisaties een grotere rol, zoals oppascentrales
voor lichamelijk of geestelijk gehandicapte kinderen
thuis, maar ook voor dementerende bejaarden. Op
veel plaatsen bestaan stichtingen Terminale thuis-
zorg die door het waken vooral in de nacht het ster-
ven thuis helpen mogelijk maken.

Om de wens 't liefste thuis mogelijk te maken zijn
er vele praktische en organisatorische zaken die goed
geregeld en op elkaar afgestemd moeten worden. Er
zijn ook veel immateriële zaken die de aandacht vra-
gen. Bijvoorbeeld de positie van de thuiszorgers.
Vaak echtgenoten, dochters, schoondochters of an-
dere huisgenoten op wie veel zorg neerkomt. Zij zijn
vaak de spil. De aandacht voor hun positie en wat zij
beleven en te verwerken hebben is gelukkig groeiend
maar hun problemen worden ook nog vaak onder-
schat.

Het thema van Nationale Ziekendag 1991 roept hen,
die op bezoek gaan vanuit kerken of vrijwilligersor-
ganisaties op, aandacht te hebben voor de ervaringen
en vragen van de thuiszorgers. Ook steeds meer be-
roepshulpverleners erkennen de spilfuncties van de
thuiszorgers en zien dat zij zowel materieel als gees-
telijk ondersteund moeten worden.

Goed bezoekwerk is ook een vorm van thuiszorg.
Hf ; gaat dan niet om de vraag: Moeten wij aan thuis-
zo^g gaan doen? Het gaat om het inzicht dat huis-
bezoek ook aandacht voor de huisgenoten heeft, een
belangrijke vorm van thuiszorg is.

Ter gelegenheid van deze dag verschijnt ook dit jaar
weer een brochure, geschreven door Marinus van den
Berg. In de brochure „Het liefste thuis.. ." staat de
auteur in het eerste deel stil bij de positie van de
„thuiszorger" en in het tweede deel bij die van de
persoon die de thuiszorg ontvangt.

Marinus van den Berg is als pastoraal vormingswer-
ker in de gezondheids- en welzijnszorg in Almelo
werkzaam. Bovendien is hij bekend door verschei-
dene publikaties op het terrein van de gezondheids-
zorg.

De brochure, waarvan ongeveer 80.000 exemplaren
in heel Nederland op aanvraag worden verspreid,
zal vele mensen, gezond en ziek, er toe aanzetten om
met elkaar over het thema van gedachten te wis-
selen.

In 1974 nam vereniging de Zonnebloem het initiatief
tot deze „dag voor iedereen". Sindsdien wordt iedere
tweede zondag in september de Nationale Zieken-
dag gevierd. Ook in België, dat zich in 1983 bij de
viering aansloot.

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. Moegen 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

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

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

A.P-K
ij keuren ALLE personenauto's

(bij een grote beurt GRATIS)

Keuring reeds mogelijk
2 mnd. voor de vervaldatum

Herkeuring binnen 14 dagen GRATIS

Reparatie en verkoop
van alle merken

AUTOBEDRIJF

BERTUS
EUGELINK
BAAK-Z.E.WEG 113
TEL. 05754-1448

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

MOBIEL STRAALBEDRIJF

D. J. BRUMMELMAN
voor het

gritstralen
van steen, staal en beton

TOLDIJK - TEL. 05755-1767

Een hele dag GRATIS MAAIEN.
Informeert U eens naar de mogelijkheden

Met een bosmaaier van STIHL
moeiteloos door dik en dun.

SPORT GOED

met SPORTGOED

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

van

RoozegaardeSport
Spalstraat 13, Hengelo Gld
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Kerk- en andere diensten
ZONDAG 18 AUG.

Remlgluskerk

10.00 uur ds. Elbert

Goede Herder Kapel

10.15 uur dienst

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 17 augustus 19.00 uur Eucharistieviering
met zang van het gemengd koor

Zondag"!8 augustus 10.00 uur Woord en Communie^
dienst

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

17-18 augustus

J. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr Eijkelkamp, tel. 2262
Dinsdag: dr Hanrath, tel. 1277
Woensdag: dr Eljck, tel. 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, tydens kan-
tooruren

Kruisvereniging Hengelo Gld

Hengelo Gld: KastanjeJaan 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 Hengeio ale 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.

Kefjenborg in „de Horst", iedere laatste dinsdag van
de maand van 11.30 tot 12.30 uur

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Oentraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65,
7255 ZH Hengelo Gld.
Bezoekadres: Kastanje!aan 15, Hengeio 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 geziims- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van
8.30 tot 9.30 uur.

Alpha-hulpverlerwng di. en do. van 8.30-10.00 uur, tel.
05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting „De
Graafschap", ta.v. afd. ölpha-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 IJsseistreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene be-
langenbehartiging in de gezondheidszorg. Voor vra-
gen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel (dage-
lijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-21025, 08340-
41275 of (maandag te.m. vr(jdag) 08343-1214.

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-l>ssel - tel. 05751-1846.

Diëtiste

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