
dinsdag 19 mei 1992 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

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

NAAR JE

WINKEL WANT:

zoekt
mode-ontwerper

HAAL NU JE
WEDSTRIJDFORMULIER

Ga gelijk «v»n met j« mo«d»r

naar SCHRöDER «n vraag een GRATIS
lapje stof voor j» eigen PETRA-ontwerp

en doe aan ANNELIES de groeten van

DE DRIEVETOL

Alleen vrijdag 29
en zaterdag 30 mei

Spijker-
rokjes

div. kleuren - merk Dutch

van 89.95 voor

• t

Schröder mode

bij de kerk

v.d. Mond

Voor al uw Melk
en Melkproduk-
ten in flessen.

Wees
milieubewust,

Ruurloseweg 52 - Hengelo Gld

Hemelvaartsdag 28 mei:
07.00-09.00 uur Start Dauwzwemmen en Fietsen r net Ontbijt georganiseerd door He-Keij op Zwembad

"Het Elderink".
12.00 uur Koffieconcert met "Boh Foi Toch" en "De Keys" in de feesttent op het terrein van de 75

jaar bestaande Keijenburgse Boys.
13.00 uur Vertrek Huifkar-tochten naar de Muldersfluite vanaf "De Eikeboom" Keijenborg,

Leemreis en Langeler Hengelo Gld.
14.00 uur Traditionele Broodlevering bij de Muldersfluite met Folkloristische Boerendans optre-

dens en Imkerij demonstratie i.s.m. VVV Zelhem en Hengelo Gld.
Roggebroden worden bij opbod verkocht.

15.00 uur Terugtochten per Huifkar naar Keijenborg en Hengelo Gld, aansluitend worden
Pannekoeken met Roggebrood van de Broodweging geserveerd bij "De Eikeboom,
Leemreis en Langeler.

16.00 uur Stockcar-race demonstratie op do parkeerplaats bij de Welkoop-winkel Hengelo Gld,
leden van Modelbouwclub "De Hoogvliegers" laten hun radiografisch" bestuurde
autootje gillend de bocht door driften.

21.30 uur Rock & Roll optreden van de Hengelose "Hurricanes" bij "De Egelantier".

Vrijdag 29 mei Koopavond aktie in Hengelo Gld met:

T/6A/TÏ6S
Als klant maakt u vrijdag 29 mei tot 21 .00 uur bij elke winkelier kans op een HKM-
waardebon.
In Keijenborg wordt vrijdagavond een Disco-avond gehouden.

Zaterdag 30 mei Muziekdag in Hengelo Gld

16.00 uur Muziek-optochten: Concordia vertrekt vanaf de Beatrixlaan, Crescendo van de Singel
en E.M.M, vanaf de Westerstraat. Allen komen samen voor het bejaardencentrum "De
Bleijke.

16.30 uur Waterfietsen en Waterschoenlopen op de Bleijke. Deelnemers kunnen zich vanaf 20
mei opgeven bij Video Inn, Spai£\'raat 2Qa, Hengelo Gld.

18.00-22.00 uur Muziek Braderie rond de N.H. Kerk met optredens van 6 Hengelose bands:
Tracé met Rock & Roll
Tocus met Blues Rock
Infinity met Top 100
Grolsch Busters met Punck Rock
Zodiac met Blues Rock
Alimentation met Smart Speed Metall
Verder zijn er kramen met waren, lekkernijen en drankjes, oude ambachten en
attracties. Voorde kinderen rondritten op een Modelbouw-vrachtwagen, op Pony's en
nu ook per Kameel.

Zondag 31 mei Triathlon Hengelo Gld op Sportpark "Het Elderink"

De Stichting Triathlon Hengelo Gld organiseert in samenwerking met het Oost
Gelders Triathlon Circuit de eerste 1/8 en 1/4 Recreatieve Triathlon uit een serie
van 4 in verschillende plaatsen te houden wedstrijden.
Start vanaf 9.00 uur met totaal 315 deelnemers.
1/8 Triathlon: 500 m zwemmen, 20 km fietsen en 5 km hardlopen.
1/4 Triathlon: 1000 m zwemmen, 40 km fietsen en 10 km hardlopen.
Bij Keijenburgse Boys komt zondagmiddag de KNVB-Voetbal truck en er is tevens
Kinder-circus.

Terug
van weggeweest na
een hernieuwd bezoek
aan het land

ROEMENIË
en prettige dagen weer
fris aan de slag in ons
landje.

Albertus Lubbers

ER OP UIT

een goede zaak.

Verkoop van de NS-
Reisbrochure, daar-
naast spoor- en bus-
boekjes

BOEKING dagtochten
en NS-DAGKAARTEN

HET BESTE BOEK
VAN DE WEG
Een informatiebron

BOEKHANDEL
HENGELO GLD
TEL/FAX 1253

Dames— en Herenkapsalon

Genard Lurvink
ruurloBeweg 16 hengelo

tal. 1264

Kado-idee van de juwelier

14-Karaats
gouden oorknopjes

met fonkelend zirconia!
Een veelzeggend cadeau

Voor een uiterst bescheiden prijsje

A.GROOT KORMELINK
horlogene goud & zilver

>. Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G Spalstraat 27 - Telefoon 05753-4036

De bakker
d* ze*
etedag
vefsbato Twee weken

lang dolle
aanbiedingen

VIER Appelflanzen van 6.40 nu
5.75

DOLLE Belgische Vruchtenschelp
van12.50nu 9.95

DOE een keus uit ruim 20 soorten
Broodjes 6 halen, nu

5 betalen
DAGEN Tijdens de Dolle dagen op

de Braderie heerlijke Olie-
bollen. Parijse Soesen
met aardbeien enz. enz.

Attentie: vrijdag 29 mei Tientjes
regen voor elke klant gratis kans.

Bakkerij Kreunen
tel. 05753-1474

Speciaalzaak in brood en banket.

Weekend-
aanbieding

Bedrukte baby-sokjes

2.75
gestr. capuchon t-shirts

7.5O
Tuinbroekjes lOiOO

Sweatshirts 15.00
Natuurlijk doen we ook mee aan de
HKM Tientjes Regen-aktie
op vrijdag 29 mei en staan we
zaterdagavond op de Braderie!

GISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld

Uideo-lim

Video en CD verhuur
voor jong, oud of voor

het hele gezin.
Huurprijs ƒ 5,CO films
voor meerdere dagen.

3 films 3 dagen ƒ 15,OO
5 dagen ƒ 17,5O
7 dagen ƒ 19,5O

5 films 3 dagen ƒ

5 dagen ƒ 26,5O

7 dagen ƒ 27,5O

Tijdens de Braderie
ruimen wij CD's op.

Spalstraat 28a - Hengelo Gld
Tel. 05753-3636



Wij zijn bijzonder dankbaar en heel erg gelukkig met
onze zoon

Johan Hubert

Wij noemen hem

JEROEN

Jeroen is geboren op 26 april I $92 en vanaf 10 mei 1992
weer bij ons thuis.

ANKE EN HUUB SCHOUTEN

Vordenseweg 68, 7255 LE Hengelo Gld.
Tel. 05753-3781.

De tiid hald gjin skoft.

1967 19 mei 1992

Onze huwelijksboot is reeds 25 jaar onderweg.

Daarom hopen wij even aan te leggen op zaterdag 23 mei
a.s. om met u het glas te heffen tijdens onze receptie van
14.30 tot 16.00 uur in zaal "Den Bremer", Z.-E.weg 37,
Toldijk.

WIM EN LIES VAN MAREN
Carin en Wim
Lenard

Mei 1992.
Russerweg 37,
7227 DC Toldijk.

Op 24 mei a.s. is het 25 jaar geleden dat wij

JAN en NETTIE

getrouwd zijn.

Wij willen dit graag met u vieren.

Daarom nodigen wij U uit, met ons tijdens de receptie het
glas te heffen.

Deze wordt gehouden op dinsdag 26 mei a.s. van 15.00
tot 16.30 uur in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo
Gld.

JAN EN NETTIE BESSELINK
Mare en Irma
Jeroen

Raadhuisstraat 9,
7255 BL Hengelo Gld

Wegens familie-omstandigheden zijn wij
dinsdag 26 mei de gehele dag

GESLOTEN.

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD

electrisch install. bedrijf
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

Op dinsdag 26 mei a.s. zijn wij 25 jaar getrouwd.

U kunt ons feliciteren op woensdag 27 mei tijdens do
receptie van 14.15 tot 16.00 uur in zaal "Den Bremer",
Zutphen-Emmerikseweg 37 te Toldijk.

BERNARDSCHIEVEN
RIEK SCHIEVEN-BRAAKHEKKE

Lamstraat 12,
7227 NB Toldijk.

Op zaterdag 23 mei a.s. hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

H. J. ZWEVERINK
G. A. ZWEVERINK-MAALDERINK

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot 16.00 uur in
Bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

Heideweversweg 4,
7255 LV Hengelo Gld.

Bakkerij Bruggin

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

i >
£ •< ~% l'l'^VII KVI ****** Til* Ö

RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358
> ^̂ ^̂  __
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M

l
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GEVULDE KOEKEN
per stuk van 1.45 voor 'j j

l
i KOFFIEBROODJES
M

l
>

van 1.50 voor 1B25 è
B

aa NVA - Hansva SUIMVM aa NVA

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. O5T55--I TG"?

Ons huwelijk op 7 mei j.l. is voor ons onvergetelijk
geworden.
Langs deze weg willen wij dan ook iedereen bedanken,
die door zijn of haar reactie, in welke vorm dan ook,
hiertoe heeft bijgedragen.
Het was fantastisch!

MARC EN RIA OOLTHUIS-LOSKAMP

7131 WT Lichtenvoorde, mei 1992.
Clarissenstraat 16.

Voor de vele blijken van medeleven, persoonlijk en in de
vorm van kaarten, na het overlijden van mijn lieve man,
lieve vader en lieve opa

WILHELMUS HENDRIKUS HENDRIKS

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Speciale dank gaat uit naar de Wijkverpleging, die hem
lange tijd liefdevol heeft verzorgd.

A. A. Hendr iks -Mul l ink
kinderen en kleinkinderen

Hengelosestraat 26a,
7256 AC Keijenborg.

café coen evers
VELSWIJK tel. 08344 -1392

Hemelvaartsdag
jaarlijkse fietspuzzeltocht

start tussen 13.00 en 14.00 uur,
afstand ± 20 km.

Kapsalon Reintjes:
Geknipt voor Dames en Heren

DAMESSALON; alléén volgens afspraak, telefoon 05755-2220

HERENSALON; zowel met als zonder

afspraak, telefoon 05755-2524

Z-Eweg6, Toldijk
Aan «Ie wei> Zutphcn - Dot- t i iu hem

GEPANEERDE SNITSELS
100 gram
HAMBURGERS
per stuk

KATENSPEK

100 gram

1.75

1.15

1.05

1.80

SLAGERIJ

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

Gevraagd wegens ziekte van Jolanda

een meisje

Attent v.d. Mond
Ruurloseweg 52 - Hengelo Gld

Bloemen
verkoopkas

TUINflARDE 3 grote zakken 10.00
3.95 per zak

volop PERKGOED
Afrikaantjes en Begonia's

volle kist 9.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Vleesribbetjes Gepaneerde
O QC Snitsels

1 40100 gram l •fctU

1kg

Mager Varkens
Poulet

Malse
Bieflappen

500 gram d~i 500 gram Qv/

4.95

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 4.95
SCHOUDERKARBONADE

500 gram

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7-Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

De nieuwe Albert Heijn is geopend
en dat hebben we geweten.
Iedereen bedankt voor alles.

Bedankt voor de kaarten, de bloemen en
de cadeaux.

Bedankt voor de vele, vele handdrukken
met de goede wensen.

Het was voor ons een onvergetelijke belevenis.

Mevr. H. E. G. Wansink-Heijting
Fam. J. H. Wansink
Team van medewerkers(sters)

Onze openingstijden zijn:

Maandag van 13.00-18.00 uur
Dinsdag t.e.m. Donderdag van 8.30-18.00 uur
Vrijdag van 8.30-20.30 uur
Zaterdag van 8.30-16.00 uur

Zomerverzilvering R.B.S.
en de verzilvering van de
Schildersbonnen

Op zaterdag 23 mei

van 9.00 tot 12.00 uur in zaal Langeler,
Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

Het Bestuur
Bouw- en Houtbond FNV
afd. Hengelo Gld

VOOR UW

BLOEMENTUIN
VOLOP

* bloeiende tuin- perk- en
balkonplanten

* geraniums - hang
fuchsia's - stam

* chrysanten-

stekken

* paprika pi anten

* tomatenplanten
enz.

OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg - 05753-1395

Westland
j

HENGELO GLD
tel 1054

kg CHIQUfTA BANANEN 1.95

kg malse ANDIJVIE 1.50
nieuwe oogst MANDARIJNEN
zonder pit 25 stuks 5.95

Uit onze rauwkostkeuken:

500 gram Honolulusalade 3.95
500 gram Kool-Rabi-Ham 3.95

L A M I N A A T
V I N Y L

of TAPIJT
Een betrouwbaar adres met
veel service en garantie is
de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

TE KOOP

ingekuilde SNIJMAIS
LOONBEDRIJF

H. J. GROOT ROESSINK
TEL. 05753-1470

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijnËOTO-614614

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

J
l GLAS-VERF -BEHANG

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Installatiebedrijf

ARENDSEN
Vordenseweg 10 - 7255 BW Hengelo Gld

UW ADRES VOOR:
* Loodgieterswerk * Dakwerk * Centrale Verwarming

* Electrische Installaties # Water Installatie's
* Gas Installatie's # CV Ketels * Zonnecollectors

Vraag vrijblijvende offerte aan. Tel. 05753-2511

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbearijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

Zondag 24 mei

GROTE BINGO
Prijzen: geld en
levensmiddelen

Aanvang 19.30 uur
CAFE-REST.

„D'n Olde Kriel"
Wichmond, Tel. 05754-^285

Scholier ^oekt vakantiewerk
voor ha lve dagen, m.i.v. l juni .
Tel. 05753-3555.

Te koop Rode, Savoje, Bloem-
kool en Slaplanten en Bit-slonk
pollen. Niesink. Past. Thuisstraai
H). Keijenborg.

Te koop radioversterker,
Sansui , platenspeler, Marant/
en luxaflex, bruin br. 2.15. Tel.
05753-3795.

Te koop Heidewachtelpups met
stamboom, ingeënt en ont-
wormcl. Tel. 05753-3721. na
18.00 uur.

Te koop pallets, lichte en /ware
en grind voor v i j v e r en ot aqua-
r ium. B. Stoltenborg, Wol-
s inkweg 6, Keijenborg. Tel.
05753-2926.

Gevraagd in Hengelo Gld woon-
ruimte te huur, omgeving
Zelhemseweg. Tel. 05753-3532,
na 18.00 uur.



Jaar ervaring!
Gazelle bestaat 100 jaar! Eigenlijk kun je

dus zeggen dat in een Gazelle fiets een eeuw
ervaring is verwerkt.

U hoeft daar niet wakker van te liggen.
Als u er maar van verzekerd bent dat de
Gazelle fietsenmakers hun vak verstaan.

Tot in de kleinste details. Zodat u
lekker fietst. Veel plezier op uw Gazelle!

Gazelle maatoÜSêtsen leuker!

RIJWIELEN BROMFIETSEN
KlEFTENDORPn 7255 MG

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

JONGE
MEIDEN
LINGERIE

DAT BEPAAL IK ZELF WEL

Schröder
bij de kerk

mode

KOMT. KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51 a (Molenhoek) - 05753-3460

Ze zijn er weer vanaf

zaterdag 23 mei

HOLLANDSE NIEUWE

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

KWALITEIT EN SERVICE
TERRASSCHERMEN v.a. ƒ 852,--

ROLLUIKEN v.a. ƒ 247,- UITVALSCHERMEN v.a. ƒ 298,-

* 3 jaar garantie
* op maat gemaakt / opmeten gratis
* ook screens, markiezen, horren en alle binnen-zonwering
* nieuw nieuw velux kantelraam zonwering nieuw nieuw
* showroom open op afspraak

10 % korting voor doe-h et-ze l ver s

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

Een berekend type.

Inclusief f 1.800,-voordeel op een lange lijst accessoires.

De Peugeot 3<> ( ) Plus. Voorzien van ruitewissers niet intervalse luikelaar.

een in twee delen neerklaphare achterbank, sportieve JE VOELT JF LEKKERDER
wielplaten en vele andere extra s. Vanaf f 27.480,-. IN EEN PEUGEOT 309.

AUTOMOBIELBEDRIJF

Bleekstraat 14, Hengelo Gld
Tel. 05753-1947

PEUGEOT

Plakhorstweg 8, Doetinchem
Tel. 08340-32851

DYNAMISCH OP WK,

l SUPER
ZUIGKRACHT!

l

AEG Vampyr stofzuiger
• Met afstandsbediening en
microfilter
• Superpower met 15% meer
maximale zuigkracht
• Geïntegreerde hulpstukken
• Ongehoord stil
• 1500 Watt
• Stofzuigerinhoud 5,5 liter
• Type Vampyr 841 i

AEG

k
winters

SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1280

Bel nu of tot ziens bij:

EUGELINK ZONWERING

Hof straat 21, 7255 CH Hengelo Gld
Tel. 05753-1210 - Fax 05753-1000

8^
Aanbiedinger

EELAART
JONGE JENEVER

FLORIJN
BESSENJENEVER

drie sterren eei
uitstekende borrel

19.45T3S
TTTsAFAR»

&FRICAN
UQUEUR

GORTER'S

RUM

OELAFORCE
ORIGINAL

PEACHTREE
UGHT FRU»T
LIQUEUR

The American dream

15.95

DE SMID
Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Broodjes Lekker Onderweg
Onder dit motto vestigt uw Windmolenbakker 3 weken

lang extra aandacht voor zijn kleinbrood met iedere keer

weer een daverende aktie van steeds weer een ander

broodjes soort.

Dus Jcom gerust langs en zie wat we speciaal voor u in de

aanbieding hebben.

In ieder geval 3 weken lang

Hekkeltjes van 1.50 voor 1ll
Voor de kinderen hebben we een speciale verrassing.

NNIND/VIOLENB/1KKERS

Bakkerij H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1200
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Onze Kaas-af del ing:

Vergeer Kaas belegen

van 12.98 voor

1 kilo - vers van het mes

1O.9
Onze Kaas-afdeling:

Rambol notenmix
100 gram - vers van het mes

van 2.40 voor1.9
Onze Groente-afdeling:

Bintjes
± 5 kg - klasse 2 - Holland

1.75van 2.49 voor

Onze Vleeswaren-afdeling:

Boeren-
metworst

200 gram - snijvers

van 4.18 voor2 98• w^9
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 23 mei 1992.
Druk- en zetfouten en prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden.

't is al 75 jaar feest bij Edah.
E-03.72

.i:

m
.2'

• 23 •

•̂  T ̂

Hotel - Café - Qe§taurant
Zalencentrum

De Kruitberg**

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

GROTE GERANIUMMARKT
Hengelo Gld

Vrijdag 22 - 29 mei
Alleen bij ons alle GERANIUMS

( zowel hang als staande) 5 stuks voor

f 10.00
Ook groot assortiment PERKGOED zoals:
AFRIKAANTJES, SALVIA'S, BEGONIA'S

AGARATUM, FUCHSIA'S enz. enz.

BLOEMENHANDEL ROESSINK
Iedere vrijdagmiddag op de Hengelose weekmarkt in de Spalstraat

% EÖAK NIEUWS -EDAH NIEUWS 'EDAH 'NIEUWS EDAH 'NIEUWS : EDAH NIEUWS 'ÊDAH. NIEUWS EDAH N1EOWS' EDAH NIEUWS .EDAH NIEUWS

Attentie Attentie Attentie
Voor de Reclame die verschijnt op
dinsdag 2 juni a.s. dienen de adverten-
ties als volgt te worden ingeleverd:

* advertenties mét printjes, logo's
enz dienen dinsdag 26 mei om
11.00 uur in ons bezit te zijn.

* advertenties met alléén tekst die-
nen woensdag 27 mei om 12.00
uur in ons bezit te zijn.

Dit alles in verband met Hemelvaartsdag.

Gelieve de nodige rekening
hiermee te houden!

DRUKKERIJ WOLTERS

KOOP BIJ DE KWEKER

Perkplanten ƒ 0,50
Geraniums en Fuchsia v.a. ƒ 2,50
Chrysantenstekken 35soorten ƒ0,30

Bij aankoop van ƒ 50,- aan perkplanten,
1 zak potgrond (20 liter) gratis.

Grote sortering potten en schalen
Rieten manden in veel modellen
Uzeren draadmodellen
Kado-artikelen
Kamerplanten en snijbloemen
Bloemwerk

Aanbieding:
3 potten (roodsteen) 20,25 en 30 cm ƒ 15,-

Kwekerij
H. B. Bloemendaal
Rijksweg 14
6996 AC Drempt
Tel. 08334-73033 - Fax 73343

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ff ffZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 24 MEI

Remigiuskerk
10.00 Da Pollitton-Assa, Zelhem (H. Avondmaal)

Goede Herder Kapel
10.15 uur mw. van Coevorden (Jeugddienst)

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur ds. H. E. Sterringa, Winterswijk

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 23 mei 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het ge-

mengd koor
Zondag 24 mei 10.00 uur Woord en Communieviering
Dinsdag 26 mei 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravondmis; zon-
dag 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.

Weekenddienst doktoren
De weekenddienst loopt van vrijdagmiddag 14.00 uur tol
maandagmorgen 08.00 uuren is uitsluitend bedoeld voor spoed-

gevallen.
Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij
spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

23 - 24 mei
dr. Eyck (praktijk dr. Eijkelkamp) tel. 2262

Avond- en nachtdienst
Maandag: dr. Eijkelkamp. Koldeweiweg 2, Keijenborg. tel.

2262.
Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 1277.
Woensdag: dr. Eyck, Kerkekamp 43. Hengelo Gld, tel. 3160.
Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 1266.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden: maandagt.e.m. vrijdag8.00-12.30uuren 13.30-
18.00 uur. za., zo., feestdagen 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de
openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Weekenddienst dierenartsen
23 - 24 mei

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

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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 • 11

V erpleegburo Nederland
Voor aanvullende thuis/org tel. 05753-3325, tijdens kantoor-
uren.

Kruiswerk Oost-Gelderland
Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te bereiken via
telefoonnummer 06-HS06 (bijna gratis, 3 cent per minuut). Via
dit telefoonummer 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.
Keijenborg in "de Horst", iedere laatste dinsdag van de maand
van 11.30 tot 12.30 uur.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en 12.00

uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel. 05751 -
1846.

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. Oltmansstraat 7. 7221
NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zelhem: "Dennenlust", Stephanotisweg 4, 7021 /.R
Zelhem. tel. 08342-2151.
Spreekuur ge/ins- en bejaardenverzorging en algemeen maat-
schappelijk werk: alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.
A-lpha-hulpverlening: di. en do. van 8.30-10.00 uur. tel. 05753-
3948. Correspondentie-adres: Stichting "De Graafschap", t.a.v.
afd. Alpha-hulpverlcning, Postbus 65. 7255 ZH Hengelo Gld.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging
in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij
problemen, bel (dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-
21025, 0X340-41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.
Vrijwillige Thuis/org. tel. (KS34()-350(K), dagelijks van 9.00-

10.00 uuren van 18.30-19.30 uur.

Diëtiste
H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak, tel.
05754-1809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.



LATJES - REGELS
PLANKEN - PANELEN

TRIPLEX - PLAATMATERIAAL
Tevens kunststof schroten en afwerklijsten

bij de

SPANNEVOGEL
bij de kerk

HEMELVAARTSDAG
er op uit?

Bezoek don de grootse

KUNST-, ANTIEK-EN
ROMMELMARKT

te Hoog Keppel
Op hef nostalgisch gefegen kerk-
plein a/daar worden p/m 75.000 be-
zoekers verwacht.

Er zijn plm 700 stands waar de meest
u/feenfopende artikelen worden ver-
kocht, terwijl er ook vofop gefegen-
he/d is, de inwendige mens op aller-
lei manieren te versterken.

Voor de kinderen is er o.a. een
draaimolen, gigantisch luchtkasteel
en pony rijden.

Heeft u nog materiaal voor de Rommelmarkt (voor
de 20e keer) van de chr. muziekver. Crescendo, bel
dan tel. 05753-1782.

Ook 2e hands kleding is van harte welkom (graag
wel gewassen).

HET ZWEMBAD IS WEER OPEN

Sinds zaterdag 2 mei j.l. kunnen zwemlustigen weer
terecht in het zwembad.

Hoewel het zwembad vorig jaar reeds een grondige
opknapbeurt heeft ondergaan zijn ook nu enkele
veranderingen aangebracht.

De toilettengroep, de kleedkamers zijn drastisch
onder handen genomen, terwijl een tweetal plateaux
met gezellige zitjes er toe bijdragen dat het een
aangenaam vertoeven is rondom het badgebeuren.

Eugelink zonwering, schildersbedrijf Regelink,
straatmakersbedrijf Bijenhof, de gemeente Hengelo
en het personeel hebben door gezamenlijke inspan-
ningen er voor gezorgd dat kan worden beschikt
over een fraaie zwemsportvoorziening.

Behalve de gebruikelijke tijden is het bad nu ook op
zondagmorgen vanaf 10.00 uur open.

STICHTING WELZIJN OUDEREN HENGELO GLD

De Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Gld wil in
september 1992 in samenwerking met de Ouderen-
bonden een cursus Engels organiseren.

Alleen bij voldoende deelname is het te realiseren.

Opgave kan geschieden bij de Ouderenbonden in de
gemeente Hengelo of bij de Stichting Welzijn
Ouderen, Kerkekamp 23a, tel. 05753-3690.

ANBO NIEUWS

Woensdag 20 mei zal er een bezoek gebracht worden
aan de tuinderij van Alfred Geurtsen, waai des-
kundige medewerkers een rondleiding verzorgen.

Daarna gaat men naar de GOMA, waar in de cantine
koffie zal worden aangeboden. Tevens is er gelegen-
heid om de modernste machines te zien op het gebied
van staalbewerking.

Het vertrek is om 13.30 bij de Remigiuskerk.

Het vervoer is gratis en opgave dient via tel. 1666.

SCHOOLSPORTDAG

De meizon was woensdag 13 mei j.l. zo vriendelijk
de buitensportdag, voor de hoogste groepen van de
basisscholen, te begeleiden.

Zo'n 186 meisjes en jongens konden zich uitleven op
de onderdelen 60 m hardlopen, hoog- en verspringen
balwerpen en behendigheid.

Het maximum van 100 punten was voor niemand
weggelegd. 97J/2 punten behaalden Eva Schabbink
en Julian Kiers. Beiden kregen naast het behaalde
diploma ook een herinneringsspeldje uitgereikt.

Het geheel stond onder leiding van de gemeentelijke
commissie voor lichamelijke oefening en werd ge-
houden op de PAX terreinen.

SNUFFELMARKT BIJ DE LEER

De Ouderraad van de basisschool „De Leer" organi-
seert op zaterdag 23 mei een snuffelmarkt.

Van 10.30 tot 15.00 uur kan men rond snuffelen,
op het schoolplein van de Leer, daarnaast is er ook
een geraniummarkt.

Voor de kinderen zijn er diverse attracties.

Mocht men nog eventueel spulletjes hebben voor de
snuffelmarkt dan kan dit worden gebracht op don-
derdag 21 mei tot 17.30 uur en vrijdag 22 mei tot
20.00 uur bij de Leer.

Voor meer informatie kan men bellen met Ans
Geurtsen, tel. 2945, Joke Wolbrink, tel. 2911 of de
school, tel. 1715.

Zomertijd
Aspergetijd

en Elzasserwijn

EEN SDEALE COMBINATIE
Sylvaner, Pinot en Muscatwijn

VERKRIJGBAAR BIJ

LEEMREIS
UW SLIJTER
SPALSTRAAT 40

HENGELO GLD

TEL. 05753-1274

FRIKANDO

ZURE ZULT

GEK. TONG

500 gram 6.95

100 gram 1.20

100 gram 2.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

TOUCH OF CLASS all American male revue
Deze, uit Florida afkomstige, ethisch verantwoorde
strip-dansshow bestaande uit 5 zeer goed uitziende
heren is in mei reeds voor de derde maal dit jaar op
tour in Europa!

Ditmaal echter met een absolute „sterren"bezetting,
de beste dansers, de beste choreograaf enz.

De show is in kwalitatief zeer zeker vergelijkbaar
met shows als o.a. Adonis en de meer bekende
Chippendales, kortom een show geschikt voor jong
en oud die u beslist niet mag missen!

De medewerkenden aan deze show zijn in de Ver-
enigde Staten allang geen onbekenden meer door o.a.
foto-reportages in Playgirl, Surfer etc, medewerking
aan div. verkiezingen en de groep als zodanig toert
al geruime tijd van New Foundland, Canada, Ver-
enigde Staten tot Zuid Amerika en Europa.

Woensdag 27 mei zijn deze heren met hun show
touch of class te zien in diskotheek de Zwaan te
Hengelo Gld.

Om er voor te zorgen dat iedereen het zo goed moge-
lijk zien kan zullen de heren op die avond twee op-
treden doen van elk plm. 2V2 uur.

De eerste show begint om 20.00 uur en de tweede
show begint om ongeveer 22.45 uur.

Het is uiteraard alleen toegankelijk voor dames en
denk er aan vol is vol!!

Om zeker te zijn van het optreden kan men kaarten
kopen in de voorverkoop in het café de Zwaan.

POLITIE-INFORMATIEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

PERIODE 5 T.E.M. 11 MEI 1992

Op 6 mei werd een automobilist bekeurd terzake het
niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Zijn
personenauto werd onderworpen aan een technisch
onderzoek en bleek in slechte staat.

Met ingang van heden is de Verkeersgroep van de
Rijkspolitie te Apeldoorn (die ook werkzaam is te
Hengelo Gld) in het bezit van een onopvallende
motorfiets. Deze kan nu ingezet gaan worden tegen
het scheuren van de motoren ook binnen de gemeen-
te Hengelo Gld.

Op 6 mei werd door ons een vreemdeling gecontro-
leerd welke al enige tijd ondergedoken had gezeten.

De man had niet aan zijn verplichtingen voldaan en
is vervolgens ondergebracht in een daarvoor be-
stemd opvangcentrum te Zeewolde. De man van
Turkse nationaliteit heeft een verzoek tot asiel in-
gediend en zal te Zeewolde moeten verblijven in af-
wachting van het besluit tot asiel.

Deze week zijn een viertal motorrijders bekeurd
terzake het rijden in een gesloten verklaring. De
motorrijders reden over de Venneweg (deel van
het circuit) welke is afgesloten voor motoren (boete
a ƒ 50,00).

Door een man, ongeveer 50 jaar oud, grote grijze
bos haar, net voorkomen en een westers accent,
mogelijk ergens verblijvend in een caravan, is bij
een fietsenhandel een ATB dames fiets, wit van
kleur, merk Batavus weggenomen. Als iemand deze
combinatie kan maken dan horen wij het graag.

Op zaterdag 9 mea omstreeks 03.00 uur heeft er aan
de Schapendijk te Veldhoek een gewapende overval
plaats gevonden. Een gezin dat in een caravan op
een veldje langs de Schapendijk (landgoed het Zand)
lag te slapen, werd wreed uit de nachtrust verstoord

Plotseling stonden twee gewapende personen met
bivakmutsen voor de deur. De bewoners werden be-
dreigd met een mes en een vuurwapen. Nadat de
daders de buit (zeer klein geldbedrag) hadden ont-
vangen ontstond een worsteling met de bewoner.

Helaas slaagden de overvallers er in uit de worste-
ling te komen en op de vlucht te slaan.

Gezocht wordt naar twee personen met het volgende
signalement: 1. ongeveer 18 jaar oud, nederlands
sprekend, smalle spitse opvallend witte neus, lengte
ongeveer 1.70 meter. 2. ongeveer 18 jaar oud,
nederlands sprekend, ongeveer 1.60 meter lang.
Beide personen hadden een bivakmuts over het
hoofd getrokken, waren gekleed in een groene drie-

TRENDSETTER
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende discotheek
NET EFFE GEZELLIGER

café diskotheek „DE ZWAAN"
presenteert zaterdag 23 mei in de
diskotheek

„LIPSTICK GIRLS"
2 pracht lady's in een show van klasse

aanvang 22.00 uur

woensdag 27 mei in de diskotheek vanuit
Amerika

„TOUCH OF CLASS"
5 Californische boy's in een show van 2 x
45 min, non stop entertainment

ALLEEN VOOR DAMES!!
Dit zal in 2 groepen gebeuren van plm.
21

2 uur, zodat een ieder het goed kan zien
l.v.m. max. aantal personen per groep
kaarten in ons café in VOORVERKOOP!!

donderdag 28 mei Hemelvaartsdag is
onze diskotheek vanaf 20.30 uur geopend

zaterdag 30 mei BRADERIE
Op deze avond presenteren wij in ons
café de Ierse volkszanger

MICHAEL ROBINSON
UIT, GOED VOOR Uu

* Perkplanten

• Vaste Planten

• Waterplanten
- Haagconiferen nu met 20% KORTING

• Containerplanten

- Potgrond

- Vijvergrond

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

G. J. HALFMAN bv
Rondweg 2a - Hengelo Gld - tel. 05753-1424

KADOBON voor de tuin nuttig GESCHENK

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

Hi-t In t eg raa l Rankt-reent r urn
wi-i-i ra.ul h i j \ ra j ; i - i i van pa t i cn len

hun familie en vrienden
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kwart lange jas, droegen groene rubberen laarzen en
hadden de broek in de laarzen. Mogelijk maakten
ze gebruik van een bromfiets.

Rijkspolitie Hengelo Gld (tel. 05753-1230 tussen
09.00 en 12.00 uur) verzoekt inlichtingen over het
het volgende: 1. wie kent de combinatie overvallers
kleding signalementen. 2. wie heeft tijdens
voor of na de overval verdachte figuren gezien op of
nabij de Schapendijk te Veldhoek.

Een gehouden snelheidscontrole op 10 mei leverde
weer een hardleerse snelheidsmentaliteit van enkele
automobilisten op. Tussen 14.15 en 15.15 uur pas-
seerden op de Zelhemseweg (binnen de bebouwde
kom) 99 voertuigen, daarvan reden er 36 te hard.

Een inwoner van Keijenborg presteerde het ons twee
maal te passeren met zijn auto de eerste keer reed
hij met 88 kilometer en de tweede maal met 112
kilometer langs de radar. Terplaatse mag 50 kilo-
meter worden gereden. De Officier van Justitie zal
deze automobilist een geldboete opleggen dat ver-
moedelijk hoger zal liggen dan ƒ 850,00.

Bij een computerzaak aan de Spalstraat werd inge-
broken. Er werden meerder computeronderdelen
weggenomen.

Op 11 mei omstreeks 12.00 uur werd op de Rondweg
een 8-jarig jongetje aangereden door een automobi-
list. Het jongetje stak de rijbaan over juist op het
moment dat de auto passeerde. Het slachtoffer is
per ambulance overgebracht naar het Slingeland
ziekenhuis te Doetinchem.

J. G. Tabor

D'N ZWERVER

Laatst kwam ik um weer 's tegen, zo moar midden
in ut Brabantse land, Jean de Zwerver.

Hi'j zwaaide vrolijk naor nüen en ik groette natuur-
lijk terug, zo van ouwe jongens krentebrood.

Een endjen verder was een rustplaats en ik zette
doar mien wagen neer. Ging op de banke zitten en
begon an mien vesper-moaltied, want ut zol weer
late worden die dag.

Brood met gebakken ei, een banaan en yogo yogo.

Toen ik mien moaltied bi'jnoa had beëindigd zag ik
um ankommen. De heuren tot op de scholders, een
jas met een scheure, zo'n swiebertje, moar dan ono-
gelijker. Hi'j kek mien grijnzend an en zei met zien
Brabants accent: kunde gij wat missen? Och weurum
ok niet, zei ik en gaf um mien letste snee brood en
éne van de twee sinaasappels die ik nog in de koel-
tas had zitten. Schrokend verorberde hi'j in een

jaar tel moeders creatie op. Met d'n éne hand wreef
hi'j zich langs de mond en met de andere hand
haalde hi'j een Grolsch flesse uut zin buudel. 't Was
melk en gin bier! Mien veuroordeel trok zich grin-
nekend terug onder de banke.

En zo zal ut vrogger ok wel is zun gegoan.

Mensen zo arm as de mieren hebben en hadden
meteen al een naambordje op.

Broodwegen is een traditie, moar as i'j d'r goed bi'j
stilstoat ok ene met een lach en een troan. En van
dat leste denk ik ut meeste.

Tenminste as ik de buuken van Herman van Velzen
zo lees. Op Hemelvaartsdag is 't weer zo'n Brood-
weegdag, wie zal ut zwoarste brood anvoeren?

't Worden dan ok meteen moar in Hengel 4 DOLLE
DOE DAGEN, met leterlijk van alles te doene.

Volop festiviteiten. Laatst vroeg mien iemand, Rie-
porter weurum maak i'j ow (samen met al die
andere mensen) zo druk? I'j liekt wel zo'n markt-
koopman die zin produkten wil slieten. Now, zei ik,
dat is ok zo. Wi'j van ut Hengels Promotie Team
(HPT) probeert zo vuile meugelijk promotie te
maken veur alles wat in Hengel gebeurd.

En dat vind wi'j ok nog leuk. Dus niet vergetten,
vanaf Hemelvaartsdag, vier dolle doe dagen.

Hengel steet dan in 't teken van muziek, folklore
verenigingsleven enz.

En dan is veur 1992 de koek nog lang niet op!

Doar zurgt 't Hengelse P.T. wel veur!!

Hol ow moar vaste.

Groetjes, P. Rieporter

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

l
Voor alle informatie: " ̂  "
(030) 52.35.78. Of E P I L E P S I E EN M A A T S C H A P P I J
schrijf naar: postbus 9587, 3506 GN Utrecht



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

«• visitekaarten
f 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.

EEN PIJNLIJK

TABOE
Over obstipatie. diarree en misselijkheid praten
we niet graag. Daar is ook geen reden voor als
we gewoon gezond zijn.

DAGELIJKS KLACHTEN
Mensen met een prikkelbare darm of chronische
obstipatie hebben wel problemen met dit taboe.
En wat dacht u van patiënten met een maagzweer,
leveraandoening, ontsteking aan de alvleesklier,
galstenen, ziekte van de dunne of dikke darm?
Het maakt dat mensen maar al te vaak geïsoleerd
raken of gehandicapt door het leven gaan.

WIJ MAKEN HET BESPREEKBAAR
Al bijna 10 jaar zetten wij ons in op drie belangrijke
fronten:

1. Medisch wetenschappelijk onderzoek naar de
oorzaken van ziekten en het spijsverteringsstel-
sel.

2. Voorlichting over deze ziekten.
3. Steun aan patiënten, hun omgeving en aan

patiëntenverenigingen.
Belangrijk werk, waarbij uu; hulp hard nodig is.

LEES EERST, STEUN ONS LATER

Vraag de brochure 'Spijsvertering tussen start en
finish' per briefkaart aan. Graag twee gulden bij-
plakken voor administratie- en verzendkosten.

De Nederlandse Lever Darm Stichting
Postbus 25, 3620 AA Breukelen
Giro 2737. Bank 70.70.70.538

DRUKKER) | WOLTERS

BESCHERMD
OF VOGE LVRIJ VliRKILAARD?

De eitlereenden in het Waddengebied zijn op dit
moment hun leven niet /eker. Mosselvisscrs hebben de
regering om een afschotvergunning gevraagd, omdat de
eenden mosselen van hun kweekbanken eten. Maar de
eenden hebben geen keus: door de intensieve visseri j
zijn ze beroofd van hun voedsel.

Natuurlijk, visserij in de Waddenzee moet
mogelijk zijn. Maar niet ten koste van de eidereenden.
Want het gaat hier om een beschermde vogelsoort in
een natuurgebied.

De Waddenvereniging vecht al jareniang vooi
het behoud van de Waddenzee. Dit keer nemen we de
eidereenden in bescherming door met klem te protes-
teren tegen het afschieten. U kunt ons steunen door nu
lid te worden. U geeft daarmee de eidereenden een kans
op overleven.

Stuur onderstaande bon op naar de l .andelijkc
Vereniging tot Behoud van de Wadden/ee,
postbus 90. X860 AB, Harlin&cn.

l 1
Indcidaad, de cidw/rccndcn verdienen on/.e bescher-
ming. Noteer mij aK lid van de Waddenvereniging
voor f 27,50* per jaar.

Naam:.

Adres:

Postcode en woonplaats

Handtekening:

* Studenten en 65-plusser»
betalen slechts f 17,50 per jaar

Landelijke Vereniging tol Behoud van de Waddenzee

JUBILEUMKOLLEKTIE
.-50

De Kennemer Jubileumkollektie, .5.
speciaal voor die hoogtijdagen, ^.
welke om zo'n exklusieve
uitnodiging vragen.

DRUKKERIJ WOLTERS

ZZEL MEE
MR HET
DE KRUIS

BE L 070-3846603

"Ik wil er best eens
over praten

maar met wie?"

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

NIJMEGEN 080 - 23 <*> ->Q

Hulpmiddelen voor revalidatie en thuiszorg in de Jaarbeurs
SUPPORT 92
Beurs voor Revalidatie en
Thuiszorg

Het is niet overdreven Sup-
port 92 aan te kondigen als
de eerste complete beurs in
ons land waar fabrikanten
en importeurs van hulpmid-
delen zich voornamelijk rich-
ten op de werkelijke gebrui-
kers van hun produkten Het
is tevens een Europese beurs
en dat betekent een volle-
dig overzicht van de laatste
stand van zaken op dit
gebied in de ons omringen-
de landen. Dat is bij de ini-
tiatiefnemers, de Vereniging
van Nederlandse Fabrikan-
ten van Revalidatieproduk-
ten (VNFR) en de Vereniging
van RevaNdatiehulpmidde-
len Importeurs (VERIN) in ver-
trouwde handen.
Niet alleen het omvangrijke
aanbod op Support 92 is het
bewijs dat alle aandacht is
gericht op de gebruikers
zelf Dat zal ook blijken uit
de entourage: of het nu
gaat om toegankelijkheid.

parkeermogelijkheden of de
horeca-voorzieningen bin-
nen de Jaarbeurshal, de
tentoonstelling is geheel
ingericht op de mensen die
zijn aangewezen op één of
ander hulpmiddel

AANPASSEN EN
KWALITEIT

Bij de voorbereiding is geko-
zen voor een brede opzet,
toch is deze beurs geen wil-
lekeurige verzameling van
allerlei produkten. De
gemeenschappelijke noe-
mer is kwaliteit, en daarbij
gaat het niet uitsluitend om
functionaliteit en duurzaam-
heid, maar speelt ook de
(fraaie) uitvoering een rol
van betekenis. Chronisch
zieken, ouderen, slachtoffers
van een verkeersongeval,
gehandicapte kinderen,
maar al te vaak nog
bestaat bij hen de indruk
dat er slechts één type aan
gepaste, verstelbare keuken
verkrijgbaar is. één. mis-
schien twee wat al te een-

voudige rol wagentjes (rola's
of mobielen genoemd) voor
een kind dat niet kan lopen
of kruipen. Support 92 toont
dat het aanbod groter en
vooral aantrekkelijker is

DE EIGEN OMGEVING

Deze bijzondere beurs
beslaat een breed terrein. Er
is veel aandacht voor het
wonen. Dat ligt eigenlijk wel
voor de hand Immers thuis,
bij de alledaagse bezighe-
den, beleven we de hardste
confrontaties wanneer één
of meer functies uitvallen

Die anders zo praktische
keukenkastjes blijken plotse-
ling onbereikbaar, de was-
tafel is niet meer te gebrui-
ken, toilet of bad zijn
ontoegankelijk geworden,
die handige grote werktafel
is niet berekend op een rol-
stoel, een gebrekkige hand-
functie maakt de appara-
tuur op die tafel
onbruikbaar

OPLOSSINGEN

Support 92 laat zien dat voor
al deze zaken niet alleen
technisch bijzonder vernufti-
ge oplossingen werden
bedacht, maar dat ze ook
nog op een alleszins accep-
tabele manier zijn uitge-
voerd, zodat er met plezier
een plaats in de woning
voor kan worden gezocht.
De bezoekers wordt duidelijk
gemaakt dat het aanpas-
sen van een keuken of bad-
kamer meer is dan het aan-
brengen van een aantal
handige scharniertjes of een
verstelbare spiegel Maar al
te vaak nog verdwijnt de
kwaliteit van de directe leef-
omgeving naar de achter-
grond
De fabrikanten en impor-
teurs die zich in de tweede
week van juni manifesteren,
halen met name dit element
weer naar voren

OPENINGSTIJDEN EN
TOEGANGSPRIJZEN

De tentoonstelling zal wor-
den gehouden in de Jaar-
beurs te Utrecht op donder-
dag 11. vrijdag 12 en
zaterdag 13 juni 1992. De
tentoonstelling zal donder-
dag en vrijdag geopend zijn
van 10.00 tot 2000 uur. op
zaterdag van 1000 tot 17.00
uur
De entreeprijs voor de ten-
toonstelling bedraagt f 10-
per persoon per bezoek incl.
BTW en catalogus.
Een toegangskaart voor 3
dagen is verkrijgbaar voor
f 15,- per persoon incl BTW
en catalogus

Voor nadere inlichtingen:
Events Services Centre BV.
Burg. v Reenensingel 101
2803 PA GOUDA
tel. 01820-38166
fax 01820-36867

CONGRESSEN

Tijdens de beurs Support 92
worden er een tweetal con-
gressen gehouden

-'Wie zorgt er voor goed
wonen?'
Dit congres wordt gehou-
den op donderdag 11 juni
1992 in het Jaarbeurscom-
plex. Initiatiefnemer is de
NWR (Nationale Woning-
raad).
Ondersteund door de infor-
matiemarkt van de beurs
Support 92 zullen vier gezag-
hebbende inleiders hun visie
geven op de perspectieven,
die zij zien weggelegd voor
het concept van de woon-
zorg

Daarmee kan dit congres
gezien worden als de 'state
of the art' op het terrein van
de woonzorg. waar kunnen
volkshuisvesting. gezond-
heidszorg en welzijnswerk
elkaar -met behoud van hun
eigen verantwoordelijkhe-
den- vinden, welke vormen
van samenwerking en op
welke terreinen zijn denk-
baar, welke zijn al beproefd
en welke instrumenten zijn
beschikbaar''

Voor nadere informatie
Chr. van der Schoot,
tel 03240-91911

'Zorg... verzekerd?'
Dit congres wordt gehou-
den op vrijdag 12 juni 1992
De organisatie is in handen
van de FME verenigingen de
VNFR (Vereniging van
Nederlandse Fabrikanten
van Revalidatieprodukten)
en de VERIN (Vereniging
van Revalidatiehulpmidde-
len Importeurs in Neder-
land)
Het congres behandelt de
overheidsinvloed op thuis-
zorg en revalidatie.

Inleiders zijn: drs. J.C Blan-
kert, mr. AG. Vriethoff. drs, J
Bultman, dr. W. Boersma en
mr. G J Bloemendal

Voor nadere informatie
J.W van Pagée.
tel 079-531353

SPORT EN SPEL

Op een speciaal voor dit
doel op de beuriwioer neer-
gelegde sportvloer. omringd
met gemakkelijk bereikbare
tribunes, worden tijdens de
beursdagen diverse sportde-
monstraties door minder
validen gegeven De bezoe-
ker krijgt hiermee een indruk
welke mogelijkheden er op
het terrein van sportbeoefe-
ning door gehandicapten
zijn De sporten die gede-
monstreerd zullen worden
zijn
- rolstoelbasketbal
- rolstoeltennis
- rolstoeldansen
- zitvolleybal

DEMONSTRATIEPLEIN

Op de beursvloer is een
demonstratieplein voor aan-
gepas'e werkomstandighe-
den ingericht Verschillende
exposanten zullen er pro-
dukten demonstreren die
het functioneren van een
gehandicapte werknemer
op een werkplek vergemak-
kelijken Gedacht moet wor-
den aan:
- aangepast meubilair
(bureaus, stoelen etc )

- aangepaste computer
apparatuur en computer-
software

- aangepaste autocabines
- een opzettafel als hulp-
middel voor mensen met
een korte kijkafstand

- aangepaste gereed-
schappen

- een aangepaste timmer-
manswerkbank

AANGEPAST TUINIEREN

In sommige gevallen zijn bij
de uitoefening van groen-
activiteiten. denk daarbij
aan het tuinieren of recre-
êren. extra hulpmiddelen of
specifieke gereedschappen
nodig We spreken hier al
snel van 'aangepast
gereedschap', een enigs-
zins beladen terminologie
aangezien vanuit de ergo-
nomie, elk goed gereed-
schap of hulpmiddel aange-
past is. Desondanks zijn er
min of meer aangepaste en
specifieke gereedschappen
voor bijvoorbeeld het tuinie-
ren vanuit de rolstoel, voor
het staand kunnen werken
of voor mensen die slecht-
ziend of blind zijn
Momenteel kent Nederland
drie grotere model-demon-
stratietuinen van bovenre-
gionale betekenis, op het
gebied van aangepast tui-
nieren De oudste is gelegen
in Groesbeek op het terrein
van de Stichting Werkenro-
de. de tweede is gelegen in
het noorden van ons land in
Frederiksoord Deze is
gekoppeld aan het plaatse-
lijk Agrarisch Opleidings
Centrum. De derde, met
een meer specifiek ergothe-
rapeutisch karakter, ligt tn
het zuiden op het terrein
van de Lucas Kliniek voor
Revalidatie in Hoensbroek.
Aangepast tuinieren bij het

volkstuinieren is ook iets
waar rekening mee gehou-
den moet worden Alleen ai
de bond van Volkstuinders in
Amsterdam telt 6000 leden
Dit zijn geen minder validen,
echter wel 63,4% van de
leden is ouder dan 50 jaar
en zelfs 41.5% is ouder dan
60 jaar. Het volkstuinieren in
Nederland is populair, waar-
bij onderscheid wordt
gemaakt in dagrecreatieve
tuinen met en zonder
gebouw(en) en verblijfsre-
creatieve tuinen Hierbij
gaat het om zo'n 190000
tuinen ofwel bijna 4000 ha

Ook natuur- en milieu edu-
catieve- activiteiten, bruik-
baar en toegankelijk voor
minder validen en ouderen
vragen om meer aandacht
Hierbij moeten nog veel
drempels worden verwij-
derd "Drempels weg",
acties die veelal achteraf
moeten worden onderno-
men, maar die bij tijdige
inschakeling van gericht
deskundig advies en serieu-
ze studie hadden kunnen
worden voorkomen
Tijdens de beurs Support 92 is
een gedeelte van de beurs-
vloer ingericht waar de
bezoeker kan zien wat 'aan-
gepast tuinieren' inhoudt en
hoe bij het ontwerp van een
recreatieterrein rekening
gehouden kan worden met
minder validen


