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DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.f.f. 2771

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
V els wij k (Zelhem), S teenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Raadhuisstraat 53, Hengelo.

NU

de allernieuwste

ZONNE-
BANK

met 2 gezichtsbruiners

Voor nog veiliger

bruinen.

Orogislenj - Pcrfumcrw - Schoonh«id»»lon

Felix Takkenkamp
Ruurlowvrag S • Hengelo (GUI • Ml. 2062

***

Hotel - Café - E>e§taurant
Zalencentrum

De Kruisberg
Zaal l van 50 t/m 350 personen
Zaal 2 van 10 t/m 80 personen
Koude en warme buffetten
Div. diners - Gelderse koffietafels
Barbeque voor ± 60 personen
Zalen beschikbaar voor bruiloften en partijen
Zaal l met een complete luchtbehandeling
Klootschietparcours
Diverse Hollandse spelen
Gratis bruidsauto Rolls-Bently
u wordt gehaald en thuis gebracht
Ruime parkeergelegenheid
Prijsafspraak vooraf

Eric en Mieke Jansen
Kruisbergseweg 172
7009 BT Doetinchem
Tel. 08340 - 24123
Fax 08340 - 63821

ideo-lnn

Nintendo v a ƒ 7,50
te huur

Ter introduktie de spel-
computer en 1 spel voor 1
dag ƒ 12,50 t.e.m. 9 maart.
Reserveer tijdig. Voor meer

informatie
Video Inn

Spalstraat 28a, Hengelo Gld.
tel. 05753-3636.

voor de tienerpop een
ECHTE PIANO ...

van 39.95 voor 27.50
nu bij DE DBIEVETOL

Spalstraat 29 - Hengelo G.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS-VERF-BEHANG

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Heerlijk afslanken met
KORENRIJK.
Het lekkerste broodje van
Nederland. Aangevuld met
KIEMENBROOD,
rijk aan VITAMINE E,
voor een gave huid!
Haal het BROODDIEET bij

BAKKERIJ KREUNEN
De zaak voor mensen met smaak

ATTENTIE: Volgende week maandag tot

en met woensdag zijn wij gesloten.

Donderdag 5 maart staan wij weer voor u

klaar!

BAKKERIJ KREUNEN
tel. 05753-1474

RUNDER RIBLAPPEN
500 gram 8.95

Bloemen
verkoopkas

1 bos TROS ANJERS 10 tak 3.95

Div. soorten GROENE PLANTEN
3 voor 10.00

Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

ROLLADESCHIJVEN
per stuk

BOTERHAMWORST
100 gram

1.05

1.30

1.25

P.S. wegens vakantie GESLOTEN

van 2 t.e.m. 7 maart.
9 maart staan wij voor U klaar.

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

25 februari

1992

is verschenen het jubileumboek van

honderd jaar Vereniging voor Christe-

lijk Onderwijs te Hengelo Gld.

Honderd jaar als
een ademtocht

geschreven door Mart Hoogeveen

Intekenaars kunnen hun bestelde boeken

afhalen bij

Wolters Boekhandel
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld

GRATIS AUTO- en/of MOTORRIJLES?
Ja, u leest het goed, want ter gelegenheid van ons 12,5
jarig jubileum in Zutphen, Warnsveld en Den Ham (Ov.)
starten wij nu ook met onze succesvolle rij-opleidingen
in Hengelo en omstreken.

Ter kennismaking geven wij derhalve op vrijdag 13

maart en zaterdag 14 maart de eerste proefles van

een vol uur (zowel auto alsmede motor) uiteraard

geheel vrijblijvend, GRATIS!

INTERESSE?
vul dan z.s.m. onderstaande bon in en lever deze in vóór
10 maart a.s. bij café Langeler of Bennie Hartelman
Motors.
U ontvangt dan z.s.m. bericht terug voor een afspraak
voor de eerste gratis proefles!

r~ ̂ ~ '^~r*f ~~~ ~~~ ~~ ~' ̂ f ~~ i

Ja, natuurlijk heb ik interesse voor een gratis proefles.
Mijn belangstelling geldt:

U Auto
O Motor
O Beide

* Gaarne keuze aankruisen!

Naam:

Woonplaats:

Adres:

Tel. nr.:
L

OBOVAG
AUTORIJSCHOOL

PLUIM
MODERNE

METHODISCHE
PRAKTIJK EN THEORIE

OPLEIDING

nu óók in uw
woon plaats

J

Proefles bevallen?
Kies dan uit onze aanbiedingen:

1. De eerste 5 autorijlessen voor slechts ƒ 200,--
vervolglessen ƒ 50,-- per uur of ƒ 67,50 per 1,5
uur.

2. De eerste 5 motorrijlessen incl. examen voor
slechts 495,-- vervolglessen ƒ 47,50 per uur of
ƒ 67,50 per 1,5 uur.

3. De eerste 5 autorijlessen i.c.m. de eerste 5
motorrijlessen incl. beide examens voor slechts
ƒ850,--

4. De eerste 10 theorie-aanmelders voor de nieuwe
video-cursus ontvangen deze incl. boek geheel
gratis. Theorie-les wordt gegeven elke maandag
van 19.00 tot 21.00 uur bij café Langeler!

07?
^ BOVAG
AUTORIJSCHOOL
J.W. PLUIM

De Lage Weide 15
7231 NN Warnsve ld

O 5 7 50 - 2 5 2 60

M o l e n s t r a a t 13
7683 VC Den Ham

0 5 4 9 5 - 2 8 4 0

Maak bij verkeersschool J.W, Pluim
kans op een gratis rijbewijs!

Onze volgende mijlpaal is natuurlijk het 25-jarig jubileum.
Daarom trekken wij uit de eerste 25 aanmelders de winnaar van een

compleet GRATIS RIJ-OPLEIDING INCL. 1 EXAMEN!
(motor- of auto naar keuze)

:;BOVAG

PLUIM

HENGELO GLD.
CRESCENDO

houdt haar

Voorjaarsuitvoering
op zaterdag 7 maart a.s. m

Sporthal "De Kamp", te Hengelo Gld.

Harmonie, tamboer-lyrakorps en
leerlingengroep bieden u een

gevarieerd programma.

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Entree f 5,00.

Donateurs op vertoon van geldige

donateurs kaart vrije toegang.

CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD
CRESCENDO

Deze week op veler verzoek!!!
Afdeling Brood:

Tarwerogge 2.89
Afdeling Banket:

Appelflappen
5 stuks U.ïf O

BAKKERIJ

Jozef Schabbink
Spalstraat 21, Hengelo Gld, tel. 05753-1250

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

^

Voor vakkundige reparaties aan:

Klokken en horloges (alle merken)

Gouden en zilveren sieraden

Snelle batterij-service

Jl, A.GROOT KORMELINK

horlogerie goud & zilver
^^ Eigenaar T. van den Hul

Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 057534036
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| Dik bevleesde ribbetjes
ï 500 gram

| Malse runderlende
l (mager) 500 gram

( Zure zult
! 100 gram

Er is nog volop eigengemaakte
( BALKENBRIJ (heerlijk gekruid)

i Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258 :



Uideo-Inn

Nintendo va. ƒ 7,50
te huur

Ter introduktie de spel-
computer en 1 spei voor 1
dag ƒ 12,50 t.e.m. 9 maart.
Reserveer tijdig. Voor meer

informatie

Video Inn
Spalstraat 28a, Hengelo Gld.

tel. 05753-3636.

voor
HOUT VERSNIPPEREN

bel. 05755-1527
Loonbedrijf
A. J. KLEIN STARINK

Toldijk

BABY FACE is een be-
weegbare pop en

schitterend geprijsd
van 69.95 voor 39.95

nu bij DE DRIEVETOL
Spalstraat 29 - Hengelo G.

Jonge vrouw biedt zich
aan als hulp in de huis-
houding voor de woens-
dag morgen en/of middag
en de zaterdagmorgen.
Brieven onder nr HG 9,
bureau de Reclame.

magere

Varkens
lappen
hele kilo WM

Wij zijn heel erg blij met de geboorte van onze
dochter

INGE

Frans en Hetty Hilge-Hilferink

16 februari 1992.

Singel 16,
7255 WL Hengelo (Gld.).

Wij willen u hartelijk danken voor alle feli-
citaties, bloemen, kaarten en kado's, die wij
bij ons huwelijk mochten ontvangen.

WYNAND en DERKJE TE STROET

Kruisakker 24,
6996 DL achter Drempt.

Riblapjes,mals
en voordelig!
Voor carnavalsvierders en thuisblijvers
heeft de Keurslager deze week volop prettig
geprijsde keus. Wat dacht u van Riblapjes?
Uw Keurslager geeft u graag een bereidings-
advies. Helemaal voordelig zijn de Hamlap-
pen. Een heerlijk recept met uiensaus vindt

u in ons receptenblad. Vraag ernaar.

RIBLAPJES

6 OR• WW

GEPANEERDE
SNITZELS

100 gram 1i40

vleeswarenspecial

PEPERCARRE

235
100 gram

Gebraden varkensrib
met peper gedeco-
reerd. Ook lekker in
dikke plakken bij de
warme maaltijd.

RUNDER-
RETTO'S
uit Mulhouse

100 gram

65

Fijn gekruid
mager runder-
gehakt in een

"jasje".

Alleen op dinsdag

EEN DAG IN DE WEEK VLEES
VOOR DE HALVE PRIJS!

deze week
HAMLAPJES
(max. 2 kg per klant)

Volgende week:
Hamburgers

Let op onze dagaanbiedingen

in de winkel!

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

9209

Spaanse
Salustiana's

Sinaas-
appels
net a 2 kilo

9

Vriendschap is geluk hebben.

Dat hebben wij ervaren op 31 januari.

Hartelijk dank voor al uw gelukwensen in
welke vorm dan ook!

ALBERT VAN DER VELDE

JOKE VAN DER VELDE-
MAALDERINK

In verband met een interne verbou-
wing zijn wij gesloten zaterdag 29
februari vanaf 12.30 uur t.e.m.
woensdag 11 maart.

Donderdag 12 maarf vanaf 8.30 uur
staan wij weer voor U klaar.

Uw windmolenbakker,

H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35 - Hengelo Gld

praktijk voor HOMEOPATHIE

G. W. LEUSINK
Praktijk gericht op:

maag-darmklachten, kouwelijk zijn, allergie,
migraine, moeheid, chronische ontstekingen.

Piet Mondriaanstraat 4 - Zelhem
Tel. 08342-3621

Spreekuur volgens afspraak.

Het Aanzien
VAN DE ACHTERHOEK

is beeld bepalend voor de bewoners en bezoe-
kers van dit stuk Oost Gelderland.

Boordevol informatie:
• VVV BROCHURE ACHTERHOEK

• KRONIEK VAN ACHTERHOEK

• WANDELGIDS ACHTERHOEK

• VVV KAART ACHTERHOEK

HENGELO
Gelderland

STUDIEHUIS
cursus spelling voor volwassenen

Werken aan spellingsproblemen: d en t, meer-
voudsvormen, bijv. nw., ei en ij, c en k, lees-
tekens

Start: half maart

Duur: 10 weken

Kosten: ƒ 12,50

Plaats: Steenderen

Info-mo: 11 maart a.s. 9.30 uur Het Anker,
J. F. Oltmansstraat 7

Oixm
Dixan
vat 6 kilo

Cobeno
Vanillevla
titopok IM

\in onze slijterij

Floryn
Vieux

liter 2045

Blue Band

Margarine
500 gram IM

Zuivel weg 7

Vrijdag 28 februari
EXCLUSIEVE

Rock- and Koll-avond
met de super rock and roll formatie

gepaste kleding gewenst

CAFÉ - RESTAURANT

't HOEKJE
Spalsraat l 7255 AA Hengelo Gld

29 FEBRUARI A.S.

Schrikkelfeest
bi] 't Hoekje

m.m.v.
de Hengelose formatie

INFINITY
Aanvang 21.00 uur

•^laaaoKi

SPELLINGSCURSUS STUDIEHUIS

Studiehuis, onderwijsinstelling voor basiseducatie in
Oost-Gelderland, start half maart en cursus spellling
en grammatica in Steenderen.
Voor 90% van de Nederlanders is de spelling van
hun taal een probleem. Wie twijfelt niet regelmatig
bij het schrijven van een d of t. Door die onzeker-
heid schrijven mensen steeds minder. Daarom orga-
niseert Studiehuis een cursus spelling.
Studiehuis organiseert allerlei cursussen voor vol-
wassenen die vroeger niet de kans hebben gehad om
door te leren of hun opleiding niet hebben afgemaakt
Het doel van de spellingscursus is het verbeteren
van de spelvaardigheid en het vergroten van het
zelfvertrouwen.
Deze cursus is bedoeld voor mensen, die al redelijk
kunnen schrijven, maar een aantal spellingsproble-
men beter onder de knie willen krijgen.
In een vast programma van 10 cursusbijeenkomsten
wordt gewerkt aan 'de meest voorkomende spellings-
problemen, zoals: d en t, meervoudsvormen, bijvoe-
gelijke naamwoorden, ei of ij, c of k, leestekens enz.
Naast de bijeenkomsten moet men bereid zijn huis-
werk te maken voor de volgende les.
De cursus duurt 10 weken en wordt gegeven op de
woensdagmorgen van 8.45 tot 11.45 uur in het Anker
J. F. Oltmansstraat 7 te Steenderen.
De kosten bedragen ƒ 12,50 en woensdag 11 maart is
er om 9.30 uur in het Anker een info-morgen.
Voor verdere inlichtingen kan men bellen naar
Studiehuis 08340-42343 of naar de begeleidster
08340-25153.

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS

FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

HKM roert

de trom!!

PINO van Sesamstraat
in de auto

van 29.95 voor 20.00
nu bij DE DRIEVETOL

Spalstraat 29 - Hengelo G.

Gezocht woonruimte voor
2 personen omg. Hengelo,
Baak, Toldijk.
Tel. 05753-1427.

Te koop prima slachtkip-
pen ƒ 3,50 per stuk, bij 10
stuks ƒ 30,—. W. Kemper-
man, Lamstraat 5, Toldijk
Tel. 05755-1329.

Te koop jonge hennen aan
de leg bij J. H. Helmink,
Dorpsstraat 24, Wichmond
Tel. 05754-1290

Essilor Delta;
de brilleglazen met het
grootste leesbereik.
Met de unieke Essilor Delta glazen in uw bril kunt

u alles goed en scherp zien binnen handbereik.

(Met traditionele leesglazen houdt goed zicht al op

bij ± 50 cm. ) Dit is prettig en vaak zelfs nodig bij

het werken aan een bureau, tijdens het knutselen

of bijv. bij het handwerken. Kom eens bij ons langs

voor een verhelderende demonstratie.

UW VAKMAN-OPTICIEN:

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 1374



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.ch

Aanbiedingen van

AH Hengelo Gld

ieldig tot a.s. zaïerdaf

Slagers Achterham

100 gram Z.0%/

Osseworst

100 gram

AH Huzaren Salade

kg

1.79

3.49

AH Vanille Vla
liter 1.59

Ankevener Kruidenboter

100 gram

Slijterij „De Zon"
Eelaart „drie sterren1

Jonge Jenever

Uter

Bootz Dry Gin

0,7 liter

18.95

Mager Ribstuk

500 gram 5.98 kg

AH Wit-Bruin Brood

800 gram lal V

Zaans Meergranen Vloer-

brood

800 gram 1.
VANAF DONDERDAG:

Rode Pruimen Vlaai

5.951000 gram

Golden Delicious

kg 2.99

Loots Limonadesiroop
5 smaken 1 CC
0,6 liter l «03

AH Tissue Toiletpapier

12 rol 4.49

Iglo Pizza Crossa

Venetiana

3 x 300 gram 10.00

Panty 20 dernier
diverse kleuren
per stuk 1.79

Goudse Licht Belegen

Kaas

kg 10.90

Chico
Navelsinaasappelen

2.992 kg

maandag aanbiedingen

zie in de winkel

Zie de grote adv. in

de landelijke bladen

Hamlappen 500 gram 6.95

Boterhamworst 100 gram 1.00

Achterham 100 gram 1.95

SLAGERIJ

MEUWEHHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Kerkstraat 6

1 kg Witlof 1.95
2'/2 kg mooie Golden Delicious

6.95
500 gram Blauwe Druiven 3.95
Uit onze rauwkostkeuken:

Jimp Slanksalade 500 gr 3.95
Radijs Ananassalade 500 gr 3.95
Stampotten 1 kg 6.95

Alleen deze week

NACHTKLEDING en ONDERGOED
voor dames, heren en kinderen

GISBERGEN
s woninginrichting

textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

GEVRAAGD:

aantal gemotiveerde

ALL-ROUND VAKMENSEN

voegersbedrfjf

E.G.H.KIEINZESSINK
Wichmondseweg 24 - 7255 KZ Hengelo Gld

Tel. 05753-2186

Sollicitatie na telefonisch onderhoud of
schriftelijk.

Vrouw 59 jaar wil graag
oppassen (met ervaring;
evt. wat h.h.werk, l a 2
maal per week. Brieven
onder nr. D9, bureau de
Reclame.

VUTter heeft wat tijd
over, b.v. tuin of ander
werk in en om huis,
ƒ 15,-- per uur. Brieven
onder nr G9, bureau de
Reclame.

Te koop elektrisch orgel,
plm. 20 jaar oud, elektrisch
fornuis en een vogelkooi.
H. Masselink, H. Addink-
straat 3, Steenderen.
Tel. 05755-1337.

CARNAVAL 1992 ZELHEM

Disco de Paerdestal
Zaterdagavond 29 februari vanaf 20.00 uur

Zondagmiddag l maart vanaf 14.30 uur

Zondagavond l maart vanaf 20.00 uur

Maandagmorgen 2 maart Frühschoppen
vanaf 11.00 uur voor de middag

Maandagavond vanaf 20.00 uur

En voor de allersterkste n

de dinsdagavond vanaf 20.00 uur

Zaal 't Witte Paard
Zaterdagavond en Zondagavond vanaf 19.30 uur

Carnavalsbal o.l.v. Astrabend

(

carnavalsve reni ging

De Plaggenstekkers

zaterdag 29 februari
CARNAVALSAVOND

in ,,de Boggelaar", Warnsveld

Aanvang 20.00 uur entree ƒ 7,50

Uniek «SSORTI

CIII \ 11U vier je in het „Zwanennest

TRENDSETTER
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende discotheek
NET EFFE GEZELLIGER

Zondagavond 7 maart

met DJ. EDDY DE GIER

MAANDAG 2 MAART

Rosenmontag
Voor de best verkleedden leuke prijzen.

Zowel individueel a/s groepen.

In de jury onze we/bekende Bertus fio/knak.

Alaaf en tot ziens in 't Zwanennest

UIT, GOED VOOR UI!

Zondag 1 maart

Frühschoppen
m.m.v.

de doldraejers en Prins Freek l
vanaf 11.00 uur

café Goen evers
VELSWUK tel. 08344-1392

JONAGOLD en GOLDEN DELICIOUS
(sappig en hard)

deze week 5 kg 10.00

Fruitbedrijf HorstinK
Pnnsenmaatweg 1
Steenderen/Rha
Telefoon 05755 1243



TE KOOP:
Peugeot 205 3-drs junior
Peugeot 205 XE 1.1
Peugeot 205 3-drs junior
Peugeot 205 XE 1.1
Peugeot 205 XE 1.1
Peugeot 205 GLD
Peugeot 205 GE 1.1
Peugeot 205 XL
Peugeot 205 XL 1.1
Peugeot 205 XE 1.1
Peugeot 205 XL mint
Peugeot 205 GT11.6

Peugeot 309 GR 1.6
Peugeot 309 GL profil
Peugeot 309 GR 1.6
Peugeot 309 XR
Peugeot 309 XL profil
Peugeot 309 XE
Peugeot 309 XE score
Peugeot 309 XE
Peugeot 309 XS
Peugeot 309 GL magnum
Peugeot 309 GTI
Peugeot 309 XL magnum
Peugeot 309 XL profil
Peugeot 309 XL profil
Peugeot 309 GRD
Peugeot 309 XL profil

Peugeot 405 GL 1.6
Peugeot 405 GR 1.9
Peugeot 405 GLD 1.9
Peugeot 405 GR 1.9
Peugeot 405 GRD
Peugeot 405 GL 1.6

Peugeot 605 SV 3.0

Talbot Samba
Opel Corsa
Opel Kadett
Opel Omega
Opel Rekord
Seat Marbella

AUTOMOBIELBEDRIJF

1987

1987

1987

1987

1988

1988

1988

1989

1989

1989

1990

1990

1986

1987

1987

1987

1988

1988

1988

1988

1989

1989

1989

1989

1989

1989

1990

1989

1988

1988

1988

1988

1989

1989

1990

1983

1987

1987

1990

1985

1989

Bleekstraat 14, Hengelo Gld
Tel. 05753-1947

Plakhorstweg 8, Doetinchem
Tel. 08340-32851

r . . .
Sluiting postkantoor

Het postkantoor aan de Burg. Smitsstraat 17 te Steenderen wordt met

ingang van 31 maart a.s. gesloten.

Op 2 april a.s. zet PTT Post de dienstverlening voort in het nieuwe

postagentschap in de Supermarkt van de heer Aalderink, Dorpsstraat 14.

De openingstijden zijn:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Woensdag

Zaterdag

: 09.00-12.00 uur en

14.00-17.30 uur

: 09.00-12.30 uur

: Gesloten

Heeft u nog vragen dan ligt tot 30 maart op het postkantoor een informatie-

folder voor u klaar.

In verband met de verhuizing van de inventaris naar het nieuwe post-

agentschap is het postkantoor op 31 maart en 1 april gesloten.

Voor uw post- en postbankzaken kunt u deze dagen terecht op het post-

agentschap in Baak.

Openstellingstijden:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Woensdag

: 08.30-12.15 uur en J

13.30-17.30 uur

: 08.30-12.00 uur

Accountantskantoor
Th. J. Sloot b.v.

Dienstverleners op het gebied van
accountancy, belastingzaken,

bedrijfsbegeleiding en computerverwerking.

Voor het verzorgen van uw

B E L A S T I N G A A N G I F T E 1991
kunt u bij ons terecht op een van de volgende avonden

- dinsdagavond 25 februari
- dinsdagavond 3 maart
- dinsdagavond 10 maart
-dinsdagavond 17 maart
- dinsdagavond 24 maart

Ons kantoor is daartoe geopend van 18.00 tot 20.00 uur.

Tramstraat 4 - 7255 XB Hengelo Gld.

Tel. 05753-1391 - Fax 05753-2734

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

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

Deze ster staat
minder ver dan u
wellicht denkt.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

tl ilZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

GLADDE STALVLOEREN???
Uw probleem in 1 dag verholpen.

STRAALBEDRUF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren

i.v.m. nieuwe deklaag

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. O5755-1

CARNAVAL BIJ DE PLAGGENSTEKKERS
Zaterdag 29 februari a.s. barst het carnaval weer los
bij de Plaggenstekkers in zaal de Boggelaar te Warns
veld. Net als voorgaande jaren zal dit weer een gran
dioze avond worden met Prins Arjan l en Prinses
Anja. Het orkest Assorti zal zorgen dat die avond de
juiste stemming er in komt.

Ook dit jaar zijn weer prijzen te winnen voor de
leukst verklede personen of groepen.

De entree voor deze avond is f 7.50 en de aanvang is
20.00 uur.

LEDENWERFAKTIE „DE ZONNEBLOEM"
In de week van 6 t.e.m. 13 februari werd de leden-
werfaktie voor „de Zonnebloem" afdeling Hengelo G
gehouden, die als zeer geslaagd genoemd mag worden

Er gaven zich maar liefst 470 nieuwe leden op die
allen hartelijk welkom worden geheten en tevens
worden alle gevers van een financiële bijdrage be-
dankt. Echter zonder de enorme inzet van alle vrij-
willigers was deze aktie niet zo'n succes geworden.
Fantastisch.

De Mercedes-Benz ster is een ster waar je als Mercedes-
Benz rijder trots op bent. Een auto die z'n kwaliteiten meer
dan eens bewezen heeft. Een Mercedes-Benz koop je bij
een vertrouwde dealer die qua kwaliteit en ervaring een
evenbeeld is van de auto.

De personenwagen monteurs van Doetinchem Ster heb-
ben al meer dan 140 jaar Mercedes-Benz ervaring en leve-
ren service en kwaliteit zoals het hoort.
Wij als officiële Mercedes-Benz dealer vinden het vanzelf-
sprekend dat alle Mercedes-Benz rijders, ook als ze nog
geen klant zijn, tevreden Mercedes-Benz rijders behoren
te zijn. Maak daarom eens vrijblijvend kennis met Doetin-
chem Ster.

• optimale verhouding prijs - kwaliteit;

• indien nodig vervangende auto beschikbaar, eventueel met
telefoon;

• indien gewenst halen we 's morgens uw auto op en zetten
hem 's avonds weer bij u voor de deur;

• er is al een nieuwe Mercedes-Benz vanaf Fl. 50.800.-
• goedkopere technische service door beter technische

know-how.

DOETINCHEM STER BV
Havenstraat 63 Doetinchem Tel. 08340-24800
Na 18.00 uur: 05753-3888 (W.C. de Jager)

vanat
1.50.800,-

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten, |
die met vragen zitten, \
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn S 070-614 614
/•&> n»4«H»̂ » l̂ lBÜuMfĉ

t " \J/ vnenctonvandehart«U>*r̂ j

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

Kerk- en andere diensten
ZONDAG l MAART

Remlqluskerk
Zaterdag 29 februari 14.00 uur ds. A. B. Elbert en ds.
P. F. de Vries (herdenkingsdienst 100 jaar schoolver)

10.00 uur ds A. B. Elbert

„Ons Huis"
10.00 uur Jeugdkerk voor 12- t.e.m. 15-jarigen

Goed* Harder Kapel
10.15 uur ds. P. F. de Vries (Doopdienst)

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 29 februari 19.00 uur Eucharistieviering,
met zang van het gemengd koor
Zondag l maart 10.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 3 maart 19.00 uur Avondmis in „De Bleijke"

R.K. Kerk Keljenborg
R.K. Kerk KeU«nborg: 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
De weekenddienst loopt van vrijdagmiddag 14.00 uur
tot maandagmorgen 08.00 uur en is uitsluitend be-
doeld voor spoedgevallen.
Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur
een vrij spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te
bellen!

29 FEBRUARI - l MAART
dr. Eyck ( praktijk dr. Eijkelkamp) tel. 2262

Avond- en nachtdienst
Maandag: dr. Eijkelkamp/Timmers, Koldeweiweg 2,
Keijenborg, tel. 2262.
Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld,
tel. 1277.
Woensdag 26 februari: dr. Hanrath, tel. 1277.
Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld
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 openngst(jden om 17.30 uur Inleveren

Weekenddienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

29 FEBRUARI - l MAART

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

KRUISWERK OOST-GELDERLAND
Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te be-
reiken via telefoonnummer 06-8806 (bijna gratis, 3
cent per minuut). Via dit telefoonnummer hoort u
ook wanneer er in uw (woon)plaats het (uitleen)
spreekuur is.

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

de maand van 11.30 tot 12.30 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 Zel'hem: „Dennenlust", Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezims- 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 v«an 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 bij problemen, bel (dage-
lijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-21025, 08340-
41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.
Vrijwillige Thuiszorg, tel. 08340-35000, dagelijks van
9.00-10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

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

L



KORPS RIJKSPOLITIE opgericht op 11 november
1945 zal na 48 jaar worden opgeheven in 1993.
Wij zijn echter niet de enigen, Ook de ongeveer 150
zelfstandige KORPSEN GEMEENTEPOLITIE worden
in 1993 opgeheven.
Is er dan in 1993 geen politie meer in ons land????
Deze vraag kan bij u blijven hangen als u zich uit-
sluitend bezig houdt met het lezen van de „krante-
koppen".
Even een klein stukje geschiedenis.
Tot 1945 hadden veel gemeenten een korps gemeenle
politie en soms daarbij nog een gemeenteveldwachter
of een rijksveldwachter.
Daarnaast was het korps der Koninklijke Marechaus
see ook aktief. In 1945 is er gekozen voor 2 soorten
politie.
a de gemeentepolitie. Deze was werkzaam in de
(grote) steden. Dus veel zelfstandige politiekorpsen,
b het korps Rijkspolitie. Werkzaam in de kleine
steden en dorpen, alsmede op het water, in de lucht
en op autosnelwegen,
De Koninklijke Marechaussee ging zich vanaf die tijd
in hoofdzaak bezighouden met de politiedienst t.b.v.
het ministerie van Defensie, de grensbewaking (w.o.
Schiphol en de havens) en beveiliging van de Konink
lijke paleizen).
Vanaf 1993 (het streven is april) zullen het korps
Rijkspolitie en alle gemeentelijke politiekorpsen
samengaan en opgaan in de diverse nieuwe regio
politiekorpsen.
Nederland wordt verdeeld in 26 politieregio's en l
Jandelijke verkeersdienst.
Wat betekent dit straks voor de inwoners van
Hengelo Gld?
Wezenlijk niet zoveel.
Tot die bewuste datum in 1993 blijft de post Hen-
gelo Gld, deel uitmaken van de groep Vorden. (Hen-
gelo-Steenderen-Vorden en Warnsveld).
Nu al neemt de post Hengelo Gld een voorschot op
de regionale samenwerking.
M.i.v. 22 februari gaat Hengelo voor wat betreft de
nachtsurveillances samenwerken met de groep Wisch
waaronder de post Zelhem ressorteert. De verwach-
ting is dat dit later in dit jaar verder uitgebouwd
gaat worden naar de avonddienst en tenslotte tot een
24-uurs samenwerking.
Voor u maakt dit echt niets of nauwelijks iets uit.
Het telefoonnummer is en blijft nog steeds 1230.
De overige 3 posten van de groep Vorden gaan in de
nachtsurveillances samenwerken met Lochem en
Gorssel.
Vanaf 22 februari is het mogelijk dat collega's van
de rijkspolitiegroep Wisch in de gemeente Hengelo
werken. Vanaf die datum is het eveneens mogelijk
dat er incidenteel een surveillance-éénheid van de
gemeentepolitie Doetinchem in Hengelo aktief is. De
politiezorg wordt er voor u niet minder om.
Dat Hengelo zich afsplitst van de groep Vorden is
gelegen in het feit dat de gemeente Hengelo bestuur-
lijk gekozen heeft voor samenwerking in het SOG
(Samenwerkingsverband Oostelijk Gelderland), een
ruime kring rond Doetinchem.
De rest van de groep Vorden heeft indertijd gekozen
voor een samenwerking in het gewest Midden IJssel,
een kring rond Zutphen.
Door Doetinchem en Zutphen te noemen zijn we aan
gekomen bij 2 van de vele in 1993 operationele
nieuwe districtsbureau's.
Hengelo gaat dan vallen onder het district Doetin-
chem, samen met alle andere gemeenten in de Achter
hoek. Ook b.v. Winterswijk gaat vallen onder Doetin
chem. De rest die nog overblijft van de huidige
groep Vorden valt dan onder het district Zutphen.
Zowel Doetinchem als Zutphen vallen samen met de
districten Apeldoorn en Harderwijk, onder de regio
Gelderland Noord-Oost. Dit regiobureau staat ook
in Apeldoorn.
De provincie Gelderland „valt" straks uiteen in 3
regionale politiekorpsen, te weten:
1 Gelderland Noord-Oost, regiobureau te Apeldoorn
2 Gelderland-Midden, regiobureau te Arnhem
3 Gelderland-Zuid, regiobureau te Nijmegen.
Tot slot wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om
te vermelden hoe de post Hengelo Gld. momenteel
is samengesteld.
Er zijn in 1990 en 1991 enkele wisselingen geweest.
Organiek behoort de post nu nog 10,6 medewerkers
te hebben. Dit getal zal in de toekomst verlaagd wor
den. Er zijn 7 politie-ambtenaren voor de dagelijkse
politiedienst beschikbaar. In totaal heeft de post 9
medewerkers. De postcommandant, owmr B. Veltman
is m.i.v. l oktober 1991 tot het totstandkomen van de
regionale politie, geheel vrijgesteld van de dienst
om zich geheel te wijden aan het voorzitterschap van
de dienstcommissie, alsmede de regionale dienstcom-
missie (de ondernemingsraad in bedrijven).
Ook de wmrl C. Westera werkt sinds februari 1989
tijdelijk in Apeldoorn bij de dienstcommissie als
secretaris.
Voor de dagelijkse diensten zijn voor u beschikbaar:
R. Franke, G. de Weerd (sinds 1-10-1991 en afkom-
stig uit. Hoevelaken), J. Tabor, J.H. Holland, B.
Koers, H. de Voer en J. Eijsink.
Laatstgenoemde is tevens waarnemend postcomman-
dant met de leiding van de post Hengelo belast.
Mocht u vragen hebben betreffende de aanstaande
regionalisering of op ander politieoneel gebied, kunt
u altijd even contact opnemen met een van de mede-
werkers.

"Ik wil er best eens
over praten

maar met wie?"

LEDENVERGADERING CHR. MUZIEKVER.
CRESCENDO

Op dinsdag 11 februari hield de chr. muziekver.
haar jaarlijkse ledenvergadering. Nadat de voorzit-
ter de vergadering had geopend werden eerst de no-
tulen van de vorige ledenvergadering goedgekeurd.
Daarna werd het jaarverslag en het financieel ver-
slag voorgelezen, waaruit bleek dat Crescendo in 1991
goed geboerd had. De kascommissie bestaande uit R.
Ooms en M. Jolink keurde de boeken van de pen-
ningmeester goed, waarna er vervolgens een nieuw
lid voor de kascommisie werd benoemd, T. Knoef.
Bij de bestuursverkiezing waren H. Waarlo, A. Haa-
ring en A. Ruiterkamp periodiek aftredend en her-
kiesbaar. Ale drie werden dan ook bij acclamatie
herkozen. Aftredend en niet herkiesbaar was B.
Lubbers, die 24 jaar zitting had gehad in het bestuur
In een toespraak van voorzitter Waarlo werd dhr.
Lubbers bedankt voor het vele werk wat hij voor de
vereniging had gedaan, daarna werd hem dan ook
namens de vereniging een pen met inscriptie aange-
boden en een bos bloemen. In zijn plaats werd ge-
kozen dhr. R. Fokkink.
Na enkele bestuursmededelingen, waaronder de voor
jaarsuitvoering op 7 maart in de sporthal, de toneel-
uitvoering op 20 en 21 maart in Ons Huis en de
Rommelmarkt op 13 juni (voor de 20e keer) kwamen
er in de rondvraag nog verscheidene onderwerpen
aan de orde.
Daarna bedankte de voorzitter een ieder voor de
aanwezigheid en werd de vergadering besloten met
gebed.

JUBILEUMKOLLEKTIE
De Kennemer Jubüeumkollektie, speciaal

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

DRUKKERIJ WOLT

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

NIJMEGEN 080 - 23 99 59

PUBLIEKE RELATIES
„Van de wekke kwam ik toevallig bi'j Wolbrink bin-
nen elopen, effen wat neusWarmte ophalen, 't Was
echt olderwets kold. Op enige afstand van mien zat-
ten wat mensen te vergaderen zo te zien. En zo te
heuren ging ut oaver Publieke Relaties. De dieren-
arts, die schienbaar ok in ut komplot zat, had ut
oaver Public Relations. Ze wilt Hengel promoten,
ok buuten de landsgrenzen. Ze vuult natuurluk de
heite oadem van Zellem in de nekke. Tenminste, zo
ik ut stiekum kon afluusteren.
Hengel is al eeuwenlang Peerdendarp en now hef
Zellem ok al aspiraties. Zol ok echt te volle wodden.
Deurum denk ik, zatten ze zo bi'j mekare te smoezen
Bleikman zat d'r ok bi'j, Eve Witgoed, en de man van
de Drievetol en nog un paar van die individuen, zo-
as Schoen Herman en Chris de Slieter.
Ik wet ut neet, moar ik vertrouw ut zaakjen neet.
Zollen ze met un 06-nummer willen beginnen of zo.
Moar as i'j effen tied vri'jmaakt zal ik in ut kort ver
tellen wat ik heb af e luustert.
Public Relations mot ut Engelse woord waen veur
promotie. Now ik werk al joaren bi'j dissen baas,
moar promotie zit d'r veur mien neet in. Hoogstens
de VUT. Vrog uut te Veren, nuumt mien vrouw dat
Dan kun i'j eindeluk thuus ok wat doen!
De dierenarts was zo te zien de veurzitter en nam ut
woord Hi'j zei dat Hengel zich posiiever op mos stel-
len, meer volk antrekken enz. (dus meer verkopen).
En doarveur had ze eigenluk een logo neudig, iets
wat de mensen metene herkent dat ut uut Hengel
kump, zoies als Deventerkoek, moar dan anders.
Wat dachten jullie van de burgemeister op un peerd.
Gen gek idee, hi'j haalt tenminste de krante zei
iederene. Nou, dan vragen we in eerste instantie
de burgemetster voor de foto's sprak de man van
Dierenmanieren deftig en schreef wat op.
Moar dacht ik, as de burgemeister zelf-promotie kan
maken, dan wodt dat ok weer niks met dat logo.
Deur de warmte in ut café en de kolde buuten,
soezen ik un betjen weg, zodat ik neet meer kon
volgen. En ik dreumen van een eigen radio-station
net as Zellem, de introductie van ut Hengels Dagblad
Oaver sponsors zoas de HLM en bi'jveurbeeld Uni-
leaver, die tioch ok hier volle handel slit met 3 grote
supermarkten in ut darp en een eigen airport, HLM,
Hengelse Luchtvaart Maatschappij, met dageluks
vluchten noar alle delen van de wereld.
Och, wat is de wereld toch klein zuchttte ik. Wat
zeg i'j doar toch? Meteen was ik weer honderd per-
cent bi'j mien positieven en kek in de ogen van
Lenie, achter de tap. Och niks, zei ik snel. Hoevölle
krieg i'j eigenluk van mien. Niks zei ze, HKM betaalt.
Alleen een ding, vertel niks wieter, wat i'j van-
oavend eheurt heb. Ik kiek wel uut zei ik snel en
sloffen ut café uut.
De vergadering was schienbaar op e brokken, zoas
gewoonluk, want in Hengel holt ze neet van kiekers.
Moar, ze hebt mien, van de HKM ontzettend nieuws
giering emaakt. I'j heurt nog wel van mien, hoe ut
verdere geet. Groetjes."

P. Rieporter

NIEUWE VERKEERSSCHOOL IN HENGELO EN
OMSTREKEN
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart start Bovag ver-
keersschool J. W. Pluim met rij-opleidingen voor
zowel auto, als motor in Hengelo Gld e.o.
Op genoemde dagen kan men met een gratis proef-
les kennismaken met het personeel en materiaal.
Verkeersschool Pluim is al 12y2 jaar een vast begrip
in Zutphen, Warnsveld en Den Ham (Ov.).
Na 12

l
/z jaar ervaring in de rijschoolbranche kan

genoemde rijschool gericht inspelen op specifieke
wensen van u als leerling, b.v. ten aanzien van mate-
riaal, theorie-opleiding, duur van de opleiding, lessen
Moet ik gaan lessen in een grote, danwei kleine auto?
in buitenlandse talen etc. etc.
Is het waar dat een kleine auto gemakkelijker te be-
dienen is dan een grote? Slaag ik eerder op een
shopper, dan op een race-model?
Allemaal vragen waarop zo één, twee, drie geen
antwoord te geven is. Een echt goede keuze kan pas
gemaakt worden als men verschillende voertuigen
geprobeerd heeft.
Bij genoemde verkeersschool wordt die keuze moge
lijk gemaakt, doordat zij beschikken over grote als-
mede kleine auto's, een chopper en twee zgn. race-
motoren, te weten Mazda van het type 626 sport, een
Peugeot 106 XSI, een Yamaha XV 535, Virago-shop-
per en een tweetl Kawasaki's ZZR.
Een voordeel is dat men bij verkeersschool Pluim
de duur van de opleiding voor een groot deel zelf
kan bepalen. Wil iemand b.v. binnen 8 of 10 weken
examen doen, dan wordt er in overleg met de instruc
teur een lesschema opgesteld waardoor dit mogelijk
wordt, anderzijds kan het voorkomen dat iemand
graag vanwege zijn of haar financiële mogelijk-
heden slechts eens in de twee of drie weken kan
lessen. Ook dit vormt geen probleem. U beheerst do?
Nederlandse taal onvoldoende? Geen probleem, want
verkeersschool Pluim verzorgt opleidingen in een
aantal buitenlandse talen zoals Duits, Engels en in
beperkte mate Turks.
U ziet het, verkeersschool Pluim past zich graag aan,
aan de wensen van u. „De klant is koning" is een
spreuk die bij Pluim hoog in het vaandel staat.
Mocht u verdere informatie wensen, schroom dan
niet, maar neem dan kontakt op met de hoofdvesti-
ging in Warnsveld, tel. 05750-25260.

OPTREDEN GROEP INFINITY BIJ 'T HOEKJE

Omstreeks mei 1990 kwamen in Hengelo enkele fi-
guren op het idee een band op te richten (alsof er
al niet genoeg waren). Het moest niet speciaal een
hardrock of een hoempapa-band worden.
Gewoon nummers spelen die lekker in het gehoor lig
gen, nummers van Heart, Roxette, Prince, Brian
Adams e.d.
Hoera, alweer een nieuwe band.
Ne enkele malen repeteren kwamen ze tot de ont-
dekking dat het misschien leuker zou zijn om met
een echte drummer te werken dan met een drummer
in een doosje. Afijn advertentie gezet. Een zangeres
erbij, dat zou ook wel leuk zijn, weer een adverten-
tie gezet.
Na de nodige liters zweet, koffie en alcoholische
dranken was het clubje omstreeks augustus compleet
Een naam was er ook al, Infinity moest het worden.
Na enig gokwerk en de nodige steekpenningen wer-
den de aanwezige instrumenten als volgt verdeeld:
Resi, stembanden en tamboerijn; Anneke, toetsen en
stembanden; Leendert, basgitaar en stembanden;
Erik, toetsen; Hans drums; Joop, gitaar.
Nu alleen nog maar een oefenruimte zien te vinden.
Via een kennis van de neef van de zuster van de
basist vonden ze een geschikt optrekje in Marien-
velde, voorzien van alle ongemakken.
Of het. allemaal de moeite waard is geweest kunt u
zaterdag 29 februari horen en zien bij café 't Hoekje
aanvang 21.00 uur.

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
«s* geboorte- en huwelijkskaarten
i®-jubileum- en gelegenheidskaarten
Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,

huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen

om thuis uw kaart uit te zoeken.

*r visitekaarten
«f rouwcirculaires, bidprentjes

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

Advertenties voor het weekblad
"DE RECLAME" kunt u hier ook opgeven.

POLITIE-INFORMATIE der

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

5e jaargang nr. 39, periode van 11 tot 18 februari '92
Woensdag 12 februari: Twee aangiften van twee win-
keliers in de Spalstraat, die maandag 10 februari
werden bezocht door een man van ongeveer 40 jaar
oud, donker indie's type met stevige body.
De man goochelde met een hoop bankbiljetten,
praatte gebrekkig Nederlands en kocht iets van een
paar gulden. Na enige tijd realiseerden de winke-
liers zich dat ze geld te kort kwamen. Bij de een
bedraagt dat ƒ 50,— en bij de ander ƒ 100,—.
Tussen 11.00 en 12.00 uur werd aan de Kruisbergse-
weg een snelheidscontrole gehouden. De automobi-
list werd 10 kilometer geschonken. Van de 190 chauf
feurs reden er zo'n 40 te hard (90-f). De snelste
reed 111 kilometer per uur.
Donderdag 13 februari: Een antiek burenprobleem
laait weer op. Terzake bemiddeld en voor de rest
maar afwachten.
Vrijdag 14 februari: Bij controle blijkt een chauf-
feur een mooi groen deel 3 van een ander voertuig
voor de voorruit te hebben. Tevens kenteken niet op
naam en door rood licht gereden (een dure dag).
In een discotheek bleek een bezoeker zoveel alcohol-
houdende drank naar binnen gewerkt te hebben dat
het Slingeland ziekenhuis er aan te pas moest komen
Zondag 16 februari: Drie aanrijdingen.
De bestuurder van een personenauto rijdend op de
Steenderenseweg richting Hengelo, verleende geen
vrije doorgang aan een van rechts over de Hogen-
kampweg komende personenauto. Na de klap schoot
de verdachte nog tegen een tegenligger.
Op de Vordenseweg, komende uit de richting Vorden
moest een bestuurder stoppen vanwege een afslaand
voertuig. Een achteropkomende bestuurder merkte
dat te laat op en reed tegen de achterzijde van dat
voertuig.
Op de Bleekstraat vond een ernstige aanrijding
plaats. De bestuurder van een personenauto raakte
in de bocht bij garage Ridderhof de macht over het
stuur kwijt, schampte een boom waarna het voer-
tuig met vijf inzittenden tegen een andere boom
tot stilstand kwam. De bestuurder raakte evenals
twee inzittenden bekneld. Een inzittende werd uit
de wagen geslingerd en belandde in de Bleijke.

Franke

LEERZAME PRESENTATIE SLECHTHOREND-
HEID UW

Woensdagmiddag 12 februari heette mevr. van Dijke
in Ons Huis welkom mevr. Veurman uit
Winterswijk.
Zij kwam vertellen en informatie geven over slecht-
horendheid. Er waren 40 belangstellenden.
Mevr. Veurman bracht haar verhaal op bijzonder
boeiende en humoristische wijze en had dan ook een
aandachtig gehoor.
Slechthorendheid is een handicap. Een nadeel is dat
het een onzichtbare handicap is. Iemand die niet kan
zien of lopen valt op, maar iemand die slechthorend
is, valt niet op. Hij of zij moet steeds uitleggen dat
hij iets niet goed kan horen. Dat is heel vermoeiend.
Toch is het nodig voor je zelf. Je moet iedere keer
weer zelf aangeven wat je wel en wat je niet kunt.
Vriendelijk blijven en liplezen is heel belangrijk.
Het praten van mens tot mens is niet zo moeilijk, als
wel in een groep. Je moet vindingrijk zijn om mee te
willen en blijven doen (praten) in gezelschap.
Tegenwoordig zijn er heel veel hulpmiddelen. Maak
gebruik van alle technische hulpmiddelen zoals een
ringleiding, versterking voor de bel, telefoon, tele-
visie, koptelefoon (draadloos) en teletekst. Ook moet
je afspraken maken, heel belangrijk, voor je gezins-
leden. Durf voor je handicap uit te komen. Heel
praktisch is een flits-apparaat, licht aan, licht uit,
b.v. voor de beltelefoon.
Er is ook iets te doen om je gehoor te beschermen
b.v. in fabrieken, op de tractor of in de disco. Heel
belangrijk, want aan lawaaidoofheid is niets te doen.
Later heb je spijt, als je eerst slechthorend bent ge-
worden.
Bovendien heb je veel geduld nodig, van beide kan-
ten in een gesprek en vooral rustig blijven.
Slechthorend is anders dan doof. Mevr. Veurman
heeft veel goede adviezen gegeven.

BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER
IN STEENDEREN VAN START

Op 27 februari 1992 start het bevolkingsonderzoek
naar borstkanker in de gemeente Steenderen. Het
onderzoek wordt uitgevoerd in een verplaatsbaar
onderzoekscentrum. Dat centrum staat vanaf 27 febr.
aan de Kon. Wilhelminastraat, bij de basisschool in
Steenderen. Iedere vrouw uit Steenderen die tussen
de 50 en 70 jaar is, krijgt voortaan iedere twee jaar
'n uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek.
Regelmatig bevolkingsonderzoek spoort borstkanker
in een vroeg stadium op. De kans op genezing is dan
beduidend groter.
Borstkanker is in Nederland de meest voorkomende
vorm van kanker bij vrouwen. Het komt vooral voor
bij vrouwen die ouder zijn dan 50 jaar. Jaarlijks
wordt de ziekte vastgesteld bij 7500 vrouwen. Daar-
van geneest uiteindelijk de helft. Meer vrouwen kun
nen genezen wanneer borstkanker in een vroeg sta-
dium is ontdekt. Het duurt namelijk vaak jaren voor
borskanker als knobbeltje voelbaar is. Dan is het
meestal al enkele centimeters groot. Tegenwoordig
zijn op foto's al afwijkingen kleiner dan één centi-
meter te zien.

Het onderzoek naar borstkanker vindt iedere twee
jaar plaats. Bij de basisschool in Steenderen wordt
het onderzoek uitgevoerd in een verplaatsbaar onder-
zoekscentrum. Maar hoe gaat het onderzoek nu in de
praktijk? Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.
Gedurende dit kwartier maken radiologisch labo-
rantes twee röntgenfoto's van iedere borst. De uitslag
krijgt iedere deelneemster binnen 13 dagen thuis-
gestuurd. Uitnodigingen voor deelname aan het be-
volkingsonderzoek worden verstuurd naar alle
vrouwen van 50 tot 70 jaar uit één straat of buurt.
Iedereen krijgt deze brief persoonlijk thuisgestuurd.
Na twee jaar komt het onderzoekscentrum terug in
Steenderen. ledere vrouw die tussen 50 en 70 jaar is,

ontvangt dan automatische weer een uitnodiging.



NIEUW!

Samen verder.....
Wat denkt u van zo'n romantische kaart?
Samen een heerlijke toekomst tegemoet

Deze en nog vele andere voorbeelden vindt u
in de Inlercard-huwelijkskollektie '92.

Wij helpen u ook met de tekst

DRUKKERIJ WOLTERS

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

ji JaiHtcrcnnlJ

"Ik wil er best
eens over praten
maar met wie?"

Hel Integraal Kankercentrum
weet raad bij vragen van patiënten

hun familie en vrienden

NIJMEGEN 080-21 «W W

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

r\ r\
Voor alle informatie:
(030) 52.35.78. Of EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ

schrijf naar: postbus 9587, 3506 GN Utrecht

REUMA
DESIlUEPfJN

Reuma betekent pijn. Je kunt ermee leren
leven, maar geen moment van de dag laat het
je los. Veel reumapatiënten dragen hun lot in
stilte, omdat hun handicap niet zichtbaar is. Stilte,
die écht pijn doet.

U kunt er wat aan doen. Uw geld kan voor
een reumapatiënt direct omgezet worden in
verlichting. Door revalidatie, hulpmiddelen en
onderzoek. Het Reumafonds helpt daarbij. Helpt
u het Reumafonds?

>j ts

GIRO
324

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

REUMAFONDS

1 Rcum.iiont.ls, Staunlajn 128, 2582 GW Den l laag. Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

TERRE DES HOMMES HELPT!

TOEKOMST

VOOR

EEN KIND

IK MET _
JMXOMKR?

ÏT'SA ,
KALl

MAAK EEN DEAL
ALS JE HOC MOET RUDEN

Terre des Hommes

helpt kinderen in nood,

ongeacht geloof, ras of

politieke overtuiging.

In kleinschalige projekten

krijgen kinderen

onderdak, scholing en

medische verzorging.

O
terre des hommes

hulp aan kinderen in nood

070-3637940

Doe. ook mee! Giro 646900

Mama,
bestaan er
nog echte

neushoorns?

GEEF OM DE TOEKOMST.
Word voor f 2750 donateur van het

Wereld Natuur Fonds. Giro 25, Zeist, ü


