
DINSDAG 26 MEI 1992 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Rcgelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Stecnderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Maandag l juni 1992 wordt onze Wij houden dan tevens
geheel gemoderniseerde zaak

heropend.
en heten U dan van harte welkom
onder het genot van een hapje en

een drankje.

Tot ziens.

Onze openingsaanbiedingen:

De opening wordt verricht om 19.00
uur door de oprichter van onze zaak

dhr. Wijnbergen sr.

Kerkstraat 6

Groente en Fruit:
Roomwitte Champignons soo gram l •

Zoete Druiven uio w«

3 KMO Handappels Red Delicious Oi
Zie verder de aanbiedingen in de advertentie van volgende week

Weer voorradig Opperdoes, Malta's, Hollandse Bonen, Kersen enz.
Ruime sortering Exoten.

Nieuw in ons assortiment:
diverse soorten Kaas, lekker van Kagrokaas.

Amsterdammer KÜO
Jong Belegen KNO 9.98
Pittig Belegen Borrelkaas, speciale party kiio 1O.98
Nieuw in Hengelo NOOrd Hollander 25% minder zout 500 gram 7i5O

Bij aankoop van een half kilo Noord Hollander een originele kaassleutelhanger gratis,

Verse Roombrie Selection 100 gram 1.59

diverse soorten Hollandse Roomkaas 1.98

De Uw welbekende Rauwkostsalades uit onze am-
bachtelijke keuken nu zeer uitgebreid tot 40 soorten

Aspergesalade 250 gram *9i

Oosterse Salade 250 gram 2 •

9 00• 9O

9 00• 9O

S OK• 99

Uw maaltijd wordt kompleet gemaakt met een

speciale mouse 100gram l • wO

Uit onze Notenhoek:

zak DOppindd'S met kinderverrassing

Nieuw voor Hengelo Hengelse MJX

nu voor

zak

2•

2•

P.S. Maandag 1 juni zijn wij gesloten. Dinsdag 2 juni vanaf 8.30 uur staan wij voor U klaar. Voor ieder kind is er een leuke verrassing!

Henkie

Klein Westland
hef deur de zoere appel hen ebetten en ging
now grondig vebouwen.

Chef Henk Weijers, klein van stuk, is now tut
grote dingen instaat met personeelsstaf as un
"prins" vuult ezich now de koning te riek in de
ni'je winkel van appels, peren, proemen,
gruunte en nog meer.

De gemoedelijke dorpswinkel wenst
owluu alvast un smakelijk resultaat.

Bloemen
verkoopkas

Trosanjers per bos 3.

Freesia's 2 bos 6.OO

Wij wensen Klein Westland veel succes.

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Bakkerij Kreunen
speciaalzaak in brood en banket

wenst
speciaalzaak in groenten en fruit
Klein Westland veel succes met
de vernieuwde winkel

Openingsaanbieding:

heerlijke
Aardbeienschelp

9•

Goedkoop en goed foto's maken?

Revue kleurenfilm
de ideale film voor alle lichtomstandigheden

12 opnamen 8.93
24 opnamen 1O.95
36 opnamen 12*95

Revue films worden gratis ontwikkeld, dus

nog eens 4.95 voordeel!

Wij wensen Klein Westland
veel succes.

GLAS-VERF-BEHANG

MAAK VAN UW
HUWELIJKSDAG

EEN FLEURIGE DAG
Een van onze specialiteiten is het
verzorgen van bruidswerk. Vraag
vrijblijvend om inlichtingen.

KERKSTRAAT 5 HENGELO GLD. TEL, 05753-4165
'S MAANDAGS GESLOTEN

Maar Fleur Decor is ook uw
speciaalzaak voor bloemen,
boeketten en kado-artikelen.

Fleur Decor feliciteert
Klein Westland en wenst
hen een fleurige
toekomst!

Wij zijn groots gesorteerd in

Corsetterie

Bhvs (maat 70 A-100 D)

Lingerie
merk Sloggi - Triumph -

Boobs en Bloomers - Bon Giorno

Wij wensen de firma
Klein Westland heel veel succes.

Schröder
Hengelo Gld

mode

WIM VAN ONNA
K A P S A L O N

Haarmode voor mannen

Kerkstraat 7
Hengelo Gld

Tel. 05753-1718

Wij wensen Klein Westland
veel succes.

Dames- en
Herenmode

die bekeken mag worden vóór
U bij

Mode Longekr

Wij wensen Fa. Klein Westland
veel succes met de uitbreiding

en modernisering van hun
groeten ën-fruitzaak.



Runder
Saucijsjes

500 gram

Gepaneerde
Snitsels

5.95 100 gram 1.40
Champignon of
Kerriegehakt

dHri

Malse
Bieflappen

500 gram 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

vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 4.95
SCHOUDERKARBONADE

500 gram 4.95

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

MAANDAG, DINS-
DAG, WOENSDAG §

M
93

WITTE BOLLEN
s halen, 4 betalen ;

l KRENTEBOLLEN *
g 5 stuks van 3.00 voor 2.75 •

j Woensdag HELE DAG GEOPEND \

f6 DE GEHELE WEEK:
<!

Q
X
<
>

Eigengebakken ROGGEBROOD
van 1.65 voor 1.25

c

l

UKIHVAV aa NV A - Haxxva SIAIHVAV aa MVA

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

RUNDERVINKEN
100 gram

Blanke SNITZELS
100 gram

Eigengemaakle
BOTERHAMWORST
150 gram

RAUWE HAM
100 gram

1.75

1.80

1.00

2.75
Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

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 Orempt
Tel. 08334-73033 - Fax 73343

Bij bakker Jozef Schabbink deze
week BROODJESFESTIVAL
WOENSDAG:

10MELKBOLLEN
dauwtrapaanbieding A /•*

van 5.00 voor

VRIJDAG:

TARWEBOLLEN
5 stuks voor

ZATERDAG:

2.69

gesorteerde
BROODJES
5 halen, 4 BETALEN

BAKKERIJ

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

v.d. Mond
Nieuw

Biogarde kaas
Een licht belegen kaas met aktieve
Biogarde kuituren.
Heerlijk zacht, romig en fris van smaak.
Minder zout en zonder kleurstoffen of
konserveringsmiddelen.

Ruurloseweg 52 - Hengelo Gld

SCHOUDERKARBONADE
500 gram 5.45
COTELETTO'S
per stuk

ONTBIJTSPEK
100 gram

OOK WIJ STAAN OP DE

HENGELOSE BRADERIE

1.50

0.90

1.45

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

STRAALBEDRIJF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren
i.v.m. nieuwe deklaag
Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tol.

Hemelvaartsdag

PANNEKOEK

VANAF 15.00 UUR

Restaurant

, Leem reis'
Spalstraat 40 - Hengelo

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

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

XG€M€€NT€ HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld
Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK
********************************* #*##**##*###*### '

COLLECTEN
Volgens het collecterooster 1992 worden de
komende periode de volgende collectes ge-
houden:
24 mei t/m 6 juni - Rode Kruis
7 t/m 13 juni - AVO-Nederland.

J L
Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 6 t/m 19 mei 1992 waartegen op basis van de Wet AROB
een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

OUD PAPIER
INZAMELAKTIES

SOCIALE
VERZEKERINGSBANK

ledere eerste donderdag van de maand is er
een zitting van de sociale verzekeringsbank in
het gemeentehuis, van 09.00 tot 10.00 uur.

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

G.H. Schuppers, Herman van Velzenplein 8. Hengelo Qld

mej. H.W. Wormgoor, Spalstraat 49, Hengelo Gld

J.G. van Mourik, Wichmondseweg 14, Hengelo Gld

H.F. Uiterweerd, Kampstraat 13, Hengelo Gld

A.G. Leenen, Remmelinkdijk 13, Keijenborg

Maatschap Klein Bramel, Het Stapelbroek 2, Hengelo GW

J. Hoogeveen, Loakendiek 1, Hengelo Gld

B. Bobbink, Kremersdijk 1, Hengelo Gld

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot
en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.
De hinderwetstukken liggen in het
gemeentehuis, afdeling grondgebiedszaken, ter
inzage op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur
en van 14.00 tot 16.00 uur.
Tevens liggen de stukken elke vrijdag van 17.00
tot 20.00 uur ter inzage in de bibliotheek,
Sterreweg 14.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot
bovengenoemde afdeling, telefoon 1541 .toestel
26.

SLUITING
GEMEENTEHUIS

Op vrijdag 29 mei 1992 zijn alle afdelingen ter
gemeentesecretarie (Raadhuisstraat 20) en de
gemeentewerkplaats (Zelhemseweg 38) ge-
sloten.

AFVAL "APART OOK IN
DE GEMEENTE HENGELO

EXTRA INZAMELING
GROF VUIL OP 19
JUN11992.
Van de mogelijkheid
om grof huishoude-
lijk afval aan huis te
laten ophalen wordt
zo druk gebruik ge-
maakt, dat een extra inzamelronde wordt ge-
houden en wel op vrijdag 19 juni 1992.
Wie binnen de bebouwde kom van Hengelo en
Keijenborg woont hoeft grof huishoudelijk afval
niet meer tevoren aan te melden. Het kan
gewoon op de ophaaldag voor grof vuil aan de
straat worden gezet. Wie buiten de bebouwde
kom of in Varssel of Veldhoek woont wordt
verzocht zich tot uiterlijk donderdag's 12.00 uur
voor de ophaaldatum aan te melden. Het tele-
foonnummer is (05753)-1541. Als grens voor
de bebouwde kom worden de borden "Hengelo"
en "Keijenborg" aangehouden.
Op 14 augustus 1992 is de volgende inzamel-
dag voor grof huisvuil. De ophaaldata voor grof
huishoudelijk afval staan vermeld op de ophaal -
kalender. Onder grof huisvuil wordt verstaan al
het huisvuil dat niet in de grijze container past,
zoals bankstellen, wasmachines, koelkasten
e.d. Vooreen milieu vriendelijke verwerking van
de koelkasten wordt zorggedragen. Ook ge-
bundeld snoeiafval en grof tuinvuil kan worden
aangeboden. Afval in zakken wordt niet mee-
genomen! Buiten de inzamelrondes om wordt
geen grof vuil ingezameld. Grof vuil dat naast
de container wordt gezet zal niet worden mee-
genomen.
Namens de beladers verzoeken wij u dringend
zich aan de volgende spelregels te houden:
- biedt uw grof vuil dusdanig aan dat het hand-

zaam gebundeld is;
- het gebundelde grof vuil mag maximaal 25 kg

wegen;
- het grof vuil dient op de inzameldag voor 8.00
uur aan de weg te worden gezet.

ten behoeve van:

het plaatsen van een tuinhuisje

het plaatsen van een tuinhuisje

het (aan)bouwen van een berging

het plaatsen van een tuinhuisje

het vernieuwen van een schuur

het uitbreiden van een werktuigenloods

het gedeeltelijk veranderen van een schuur

het oprichten alsmede voor het uitbreiden van een
varkensstal

M.G.G. Jansen-Eijkelkamp. Koppelstraat 4, Braamt het geheel vernieuwen van een garage/hobbyruimte ter
<• vervanging van bestaande schuren op het perceel Oude

Varsselseweg 12

Een bezwaarschrift moet binnen 30 dagen, na deze bekendmaking, worden ingediend bij het bestuurscollege dat de
beslissing heeft genomen.
Terzake kunnen nadere inlichtingen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afdeling grondgebieds-zaken.

BESCHIKKINGEN INGEVOLGE DE HINDERWET
H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend:

dat bij hen een aanvraag is ingekomen van:
de heer G.J. Bosman voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een
hoveniersbedrijf en kwekerij annex tuincentrum op het perceel Kervelseweg 23 te Hengelo;
de heer H. Vrogten te Hengelo voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben
van een varkensmesterij op het perceel Kloosterweg 1 te Hengelo;
de heer A. Ridderhof te Hengelo voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende hinderwetvergunning, voor een
garage, herstelinrichting en showroom, op het perceel gelegen aan Bleekstraat 14 te Hengelo.
De aanvragen liggen ter inzage van 27 mei 1992 tot 27 juni 1992. Na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn
liggen de stukken ter inzage.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 27 juni 1992 schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Degene die een
bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen tot één week voor bovengenoemde datum mondeling bezwaren
worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag
tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Tegen de aanvraag van garagebedrijf Ridderhof kunnen mondelinge bezwaren worden ingebracht tijdens een
openbare zitting op 18 juni 1992 om 15.30 uur in het gemeentehuis, waarbij tevens gelegenheid wordt gegeven tot een
gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Alleen degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als boven omschreven of aantonen, dat zij daartoe
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, zijn gerechtigd later bezwaren tegen de ontwerpbeschikking in te dienen.

dat zij voornemens zijn om op de aanvraag van de heer G.H. Jansen te Hengelo voor een vergunning ingevolge de
Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een varkensmesterij op het perceel Steenderenseweg 4 te
Hengelo, positief te beschikken onaer voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen.
De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage van 27 mei 1992
tot 10 juni 1992. Na deze datum, tot het eind van de beroepstermijn liggen de stukken ter inzage.
De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die
aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot bovengenoemde datum gemotiveerde
schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking.
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons college.

dat door hen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving redelijkerwijs voldoende te voorkomen of te beperken,
op 12 mei 1992 onder voorschriften een vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend aan:
de heer G. Wullink te Hengelo, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben
van een akkerbouwbedrijf annex varkenshouderij, op het perceel gelegen aan Banninkstraat 45 te Hengelo.
De beschikking ligt ter inzage van 27 mei 1992 tot 27 juni 1992.
BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot 27 juni 1992 worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaar hebben ingediend;
d. andere belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek
is beslist.

Hengelo, 26 mei 1992.

OUD PAPIER
APART

OUD PAPIER KALENDER
JUN11992

Op de volgende data kan oud
papier worden gebracht op de
volgende plaatsen:
Dinsdag 2 en woensdag 3
juni
Basisschool De Leer. Contai-
nerparkeerplaats Dwarsstraat
bij de school. Tot 18.00 uur.
Woensdag 3 en donderdag 4 juni
Basisschool Rozengaardsweide. Container parkeer-
plaats Leliestraat bij de school. Woensdag 16.00 uur
tot donderdag 15.30 uur
Zaterdag 6 juni
Korfbalvereniging Quick '81. Container bij de ingang
van het korfbalveld, Korenbloemstraat. Tussen 9.30-
12.00 uur.
Woensdag 24 juni
Ds. J.L. Piersonschool, container aan de
Snethlageweg. Tussen 13.00-15.00 uur. Vanaf
dinsdagavond 23 juni kan het papier worden ge-
bracht, goed gebundeld of in dozen verpakt. Het
papier moet geplaatst worden onder het afdak bij het
2e hek.
24 t/m 27 juni
Basisschool Bekveld. Container hoek Veermans-
weg- Bekveldseweg.
Zaterdag 27 juni
Gymvereniging D.I.O. Keijenborg. Container op de
parkeerplaats bij de St. Bernardusschool, Pastorie-
straat. Tussen 7.30 12.00 uur
Continue inzameling
L.R. de Bosruiters, oud papier kan worden gebracht
maandag t/m vrijdag aan Bronkhorsterstraat 8.
Damclub Hengelo "D.C.H.". Container op parkeer-
terrein achter zaal Wolbrink. Tijdens openingstijden
winkel Spannevogel. In winkel naar sleutel van
container vragen.

EVENEMENTEN-
KALENDER

Wij wijzen er nog even op dat bouw- en
sloopafval niet als grof vuil wordt be-
schouwd. Dit afval wordt niet in de grof
vuil ophaalronde meegenomen.
Voor meer informatie kunt u kontakt
opnemen met het gemeentehuis, tele-
foon (05753) -1541.

JULI:
* 02 - Keuring Warmbloed Paarden, org. Markt

vereniging.
* 03-04 - Buurtfeest "de Noabers bij café "de

Zandheuvel".
' 04 - Keuring Welsh Pony's, org. Marktvereniging.
* 05 - Rommelmarkt te Keijenborg, org. Harmonie "St

Jan".
* 05 - Gezelligheidsrit voor auto's vanaf de Varsselse

molen, org. Hamove.
' 08 - Kermismarkt met standwerkersconcours.
* 08 - Keuring Haflinger Paarden, Rijpaarden en

Pony's.

* 28 - Broodweging "Muldersfluite", org. V.V.V
aan de Zelhemseweg.

* 28 - Dauw-fiets-zwemmen, org. zwemver. "He-
Key", zwembad Hengelo.

* 28 - Koffieconcert jub. Kcijenb. Boys, m.m.v.
The Key's en Bon Foi Toch op sportcomplex
Keijenborg.

* 31 - Voetbaldag m.o. K.N.V.B. bus op sport-
complex Keijenborg.

* 31 - Jubileum-avond, m.m.v. "De Havenzangers"
op sportcomplex Keijenborg

JUNI:
* 07 - Rijwiel-puzzelrit, org. Hamove bij café van

de Weer.
* 13 - Rommelmarkt, org. Chr. Muziekver.

"Crescendo" in nabijheid van Welkoop-
winkel.

' 14 - Fietstocht, org. Buurtver. Bekveld.
* 18 - Fietstocht, org. buurtver. "de Noabers" bij

café "de Zandheuvel".
* 19 - Indoorsportdag Basisonderwijs, org.

Commissie Lich. Opvoeding in sporthal "de
Kamp".

* 20-21-22 - Kermis te Keijenborg, org. Schutters-
gilde "St. Jan".

* 29 - Start Zwem vierdaagse, org. Zwemver. "He-
Key" Zwembad Hengelo

* 11 - Keuring New Forest.
* 8-10-11-12 - Kermiste Hengelo.
' 14 - Sterkste man van Hengelo, org. ttv. Bekveld

op terrein fam. Berenpas.
' 16 - Touwtrekkampioenschappen van Hengelo,

org. ttv. Bekveld op terrein fam. Berenpas.
' 19 - Wielerronde van Hengelo, org. RTV

Vierakker-Wichmond in nabijheid van
sporthal.

* 19 - Concert zangkoor U.S.A., 10.30 uur R.K.
Kerk Keijenborg en 19.30 uur Remigiuskerk.
Org. Concert-commissie Remigiuskerk.



Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij

u kennis van de geboorte van onze zoon en

broertje

VVERNER

Gerrit en Wilma Lijftogt
Bjorn
Esther

18 mei 1992.

Kieftendorp 5a,

7255 MG Hengelo Gld.

Johnny v. Londen

en

Jolanda v. d. Toom

gaan trouwen
op zaterdag 30 mei a.s. om 11.00 uur in
het Gemeentehuis te Zelhem

We nodigen u van harte uit op onze
receptie, die gehouden zal worden van
16.00-18.00 uur in zaal,,Winkelman",
St. Janstraat 3 te Keijenborg.

Ons adres:
Eulingkamp 15,7256 BH Keijenborg.

In verband met deze feestelijke gelegenheid is

BLOEMSIERKUNST

JOLANDA
Kerkstraat 20A, Keijenborg

Zaterdag 30 mei
de gehele dag

GESLOTEN.

Op 2 juni a.s. hopen onze ouders

M. G. BEUWER

en
H. H. BEUWER-VAN AREM

hun gouden huwelijksjubileum

te herdenken.

Uit dankbaarheid zal er 's morgens om 9.30 uur

een Heilige Mis worden opgedragen.

Deze zal plaatsvinden in de kapel van het be-

jaardenverzorgingshuis „St. Maria Postel"

te Keijenborg.

Ter gelegenheid van dit jubileum kunt u hen

feliciteren tijdens de receptie die gehouden zal

worden van 14.00 tot 16.00 uur in cafc-rest.

„De Smid", Kerkstraat 11 te Keijenhorg.

Kinderen en kleinkinderen

Keijenborg, mei 1992.

Koldeweiweg 11, >

7256 AV Keijenborg.

Uw zekerheid ia de vakkennis waarmee
onze voorraad gekozen en Uw bril ge-
maakt wordt. Exact de voor Uw ogen
juiste glazen, het modernste montuur,
de sterkste uitvoering en de uitste-
kende pasvorm.
En zijn er klachten of kunt U niet aan
de bril wennen, wij zoeken met U naar
de juiste oplossing, maar dan moet U
wel even aankomen.

> GROOT KORMELINK
^ brillen en contactlenzen
Hengelo G. Spalstraat 27 -Telefoon 05753 -1771

gediplomeerd opticien
's maandags gesloten

0O

GEVRAAGD:

WINKELMEISJE

Leeftijd plm. 20 jaar

Bakkerij Jozef Schabbink
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1250

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f f fZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

CÜWS St*M MGUWS ».

Vergeer
Kaas

o
kg van 10.98 voor ^7 •

Jong Belegen kg van n. 98 voor

8.98
Belegen kg van 12.98 voor

100 g ram voor

't is al 75 jaar feest bij Edah. j

"l*

EMH MOP» «CMH NKUV«'ÉBAH'WKUWS EQAH •NtUWS EDAH Nt£UV* füAH. NBUWS EOW NKWS' ÖJftH I*EUW5 .EDAH NIEUWS .
. . . • : . : • • . • . • • • • •

Wij staan ook op de

Wie tijdens de Braderie,
zaterdag 30 mei of in de
hele maand Juni

aeboortekaarten of
huwelijks- iubileumkaarten

bestelt,
maakt in elke categorie
kans op een waardebon

van ƒ 50,".

DRUKKERIJ WOLTERS

HEMELVAARTSDAG
er op uit?

Bezoek dan de grootse

KUNST-, ANTIEK-EN
ROMMELMARKT
te Hoog Keppel

Op het nostalgisch gelegen kerk-

plein aldaar worden pi m 75.000 be-
zoekers verwacht.

Er zijn pi m 700 sfands waar de meest
uiteenlopende artikelen worden ver-

kocht, terwijl er ook volop gelegen-

heid Is, de inwendige mens op aller-

lei manieren te versterken.

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

en pony rijden.

Spar AaSderink Steenderen
VRAAGT

voor uitbreiding van het verkoopteam

cassière-verkoopster
voor plm. 32 uur per week

Minimaal 18 jaar

Detailhandelsgerichte opleiding gewenst

Sollicitaties aan:

SPAR AALDERINK
Dorpsstraat 14 - 7221 BP Steenderen

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

Q

| GLAS -VERF -BEHANG

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrljf
•Rondweg 2a - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

Grand café

2 dagen
Rock & Rol

Donderdag 28 mei Hemelvaartsdag

(since '61)

v^:

Let the good times roll l
w JL,

S H AVE A
Aanvang 21.00 uur

Zaterdag 30 mei, na afloop van het muziek-

spektakel op de Braderie, treedt op in ons café

Aanvang 22.00 uur

vrij entree

Spalstraat 44 - 7255 AD Hengelo Gld. - tel. 05753-3778

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraat 1 - 7255 AA Hengelo Gld.

Extra aanbieding tijdens de

vier dolle doe dagen

JaGERMEISTER
0,7 liter

19.75
Ook bij ons maakt u vrijdag
in de „fienf/esregen" kans op
een waardebon van ƒ 70.00

NAAR JE

HEMELVAARTSDAG - HE-KEU organiseert
voor de 14e maal het

DAUWZWEMFIETSEN
met HENGELS ONTBIJT
Starten tussen 7 en 9 uur op zwembad 't Elde-
rink te Hengelo Gld.

Inschrijfgeld incl. ontbijt f 5.—, zonder f 2.50

Sponsoring door:

flfe Hotel-cafe-rest.

slijterij

„LEEMREIS"
Spalstraat 40 - Hengelo

WINKEL WANT

zoekt
mode-ontwerper

HAAL NU JE
WEDSTRIJDFORMULIER

Ga gelijk evan met je moeder
naar SCHRöDER en vraag een GRATIS

lapje stof voor je eigen FETRA-ontwerp
en doe aan ANNELIES de groeten van

DE DRIEVETOL

GEVRAAGD:

vakantiewerkers
voor o.a. aardbeienplukken

Nu .telefonisch op te geven tussen 17.00 en 18.Ou
uur bij

GARRITSEN
AARDAPPELEN, GROENTE- EN FRUIT-

BOERDERLJ

Telefoon 05755-1361 - Toldijk

RIB. EN HAASKARBONADE
500 gr 5.45

GEGR. ACHTERHAM 100 gr 1.95

PEKELVLEES 100 gr 1.95

Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320



Voor slechts ƒ 98,= oogt u zonnig...in uw eigen sterkte! '"

Uw Vakman-Opticien heeft de zomer in 't hoofd!
Een modieuze zonnebril in uw eigen sterkte*.
Voorzien van échte Essilor-glazen en nu héél voordelig!
Zo kunt u de zon tegemoet met een zonnebril die
voorzien is van pure kwaliteitsglazen. Praktisch

onbreekbaar en vederlicht.
Dus meteen gaan passen! Er is keuze
uit een collectie modieuze monturen.

• Unifocus glazen +/- 4.00. Cylinder +/- 2 00. Afwijkende sterktes met bijbetaling

Uw Vakman-Opticien heeft hart voor ogen.

BIJ DE TAPIJT -
MEESTERS SPEELT
KWALITEIT EEN
GROTE ROL!
De Tapijtmeester weet welke eisen

u aan uw nieuwe tapijt stelt.

Daarom heeft hij een meesterlijke

kollektie machtig mooi tapijt voor

u samengesteld van de betere mer-

ken. En z'n service? Die is bijna niet

meer van deze tijd. De maat op-

nemen, thuis bezorgen, leggen, de

Tapijtmeester neemt het u uit han-

den. Kompleet in tapijt, kompleet

in service, dat zijn De Tapijtmeesters.

TAPIJTMEESTERS

Raadhuisstraat 11-13 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1469

Puur
Frisse lucht en veel gr

natuur. Geniet erv
op zo'n nieuwe Ga

Gazelle __ j. L-̂ ta«£^

'• •''J**' ^ -C y^>
, JIÖ?* <T7' ' ^ / U

VS

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden

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

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

Koffie
concert

31 mei
Harmonie, tambours en jeugd.

Zaal Leem reis
Toegang GRATIS.

Bij mooi weer buiten.
Aanvang 1 1 .00 uur

• »V
vb

Koninklijke Harmonie

Concordia
MB40BIX> <OK> OrOBftlCMT !•«!

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

Familiedrukwerk!!
Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,
en Gelegenheidskaarten bent U bij ons
op het juiste adres.
Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar:

t&èlebwe&ul
drukwerk

Kampstraal 13. 7255 XC Hengelo (Gld.). Telefoon 05753 3318

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 31 MEI

Verzorgingscentrum "De Bleijkc"

Donderdag 28 mei (Hemelvaartsdag) 10.00 uur ds. A. B. Elbert

Remigiuskerk
10.00 uur ds. A. B. Elbert

"Ons Huis"
10.00 uur Jeugdkerk voor 12 t/m 15-jarigen

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. R. J. ten Have

R.K. Kerk Hengelo Gld
Woensdag 27 mei 19.00 uur Eucharistieviering, m.m.v. het

gemengd koor

Donderdag 28 mei 10.00 uur Woord en Communieviering

Zaterdag 30 mei 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 31 mei 10.00 uur Woord en Communieviering, m.m.v.

het koor

Dinsdag 2 juni 19.00 uur Avondmis in "De Bleijke"

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 tot

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!

28 mei (Hemelvaartsdag) en 30 - 31 mei
dr. Koning, tel. 1266.

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: maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 uur en 13.30-

18.00 uur, za., zo., feestdagen H.00-12.00 uur.

Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de

openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Weekenddienst dierenartsen
28 mei (Hemelvaartsdag) en 30 • 31 mei

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

Deze ster staat
minder ver dan u
Wellicht denkt.

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)

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

Verpleegburo Nederland
Voor aanvullende thuiszorg tel. 05753-3325, tijdens kantoor-

uren.

Kruiswerk Oost-Gelderland
Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te bereiken via

telefoonnummer 06-8806 (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-LJssel - 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 ZR

Zelhem, tel. 08342-2151.

Spreekuur gezins- en bejaardenverzorging en algemeen maat-

schappelijk 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: 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-

21025,08340-41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.

Vrijwillige Thuiszorg, tel. 08340-35000, 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. Voorafspraken tussen 13.00 en 14.00 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
«* geboorte- en huwelijkskaarten
*& jubileum- en gelegenheidskaarten

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

«^ visitekaarten
«3= rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
«• rekeningen, briefpapier
«ar circulaires, folders, prijslijsten
«• enveloppen, briefkaarten, sets
«SP kettingformulieren enz. enz.

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

EEN PIJNLIJK

r 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 uw 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

DRUKKERIJ WOLTERS

BESCHERMD
VOGE LVRIJ ViRKILAARID?

De eidereendcn in het Waddengebied zijn op dit

moment hun leven niet zeker. Mossdvisscrs hebben de

regering om een afschotvergunning gevraagd, omdat de

eenden mosselen van hun kweekbanken eten. Maar de

eenden hebben geen keus: door de intensieve visserij

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 jaren.ang vom

het behoud van de Waddenzee. Dit keer nemen we dr

eidereenden in bescherming door n .„ t klem te protes-

teren tegen het afschieten. U kunt ons steunen door nu

lid te worden. U geeft daarmee de ciucreendcn een kans

op overleven.

Stuur onderstaande bon op naar de Landelijke

Vereniging tot Behoud van de Waddenzee,

postbus W, SS60 AB, Harlingen.

l 1
Inderdaad, de eidereenden verdienen on/e bescher-

ming Noteer mij als lid van de Waddenvertniging

vom l 27,50* per jaar

Naam:.

Adres:

Postcode en \vom .

Handtekening:

* Studenten en 65-plussers
betalen slechts f 17,50 pe;

Landelijke Vereniging lol Behoud van de Waddenzee

JUBILEUMKOLLEKTIE

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

DRUKKERIJ WOLTERS

PUZZEL MEE
VOOR HET
ODE KRUIS

BR 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 QQ SQ

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 Revalidatiehulpmidde-
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 rolwagentjes (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 1000 tot 20.00 uur. op
zaterdag van 10.00 tot 1700
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 B.V
Burg v Reenensingel 101
2803 PA GOUDA
tel. 01820-38166
f 0x01820-36867

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
beschikbaar0

Voor nadere informatie
Chr van der School,
tel 03240-91911

-'Zorg... verzekerd?

Dit congres wordt gehou-
den op vrijdag 12 juni 1992
De organisatie is in handen
van de F ME 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 Vrlethoff. 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 specia
doel op de beursv'oer 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

- rolstoelbasketbal
- rolstoeltennis
- rolstoeldansen
- zitvolleybal

DEMONSTRATIEPLEIN

Op de beursvloer is een
demonstratieplein voor aan-
gepaste 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 bi)
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 '

ziend of blind zijn
Momenteel kent Nederland
dne 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 Op'oidings
Centrum De derde, met
een meer specifiek ergothe-
rapeutisch karakter, ligt in
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 al
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 190.000
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.
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Toldiek
vri'jdag 26 juni
DE KAARTEN LIGT KLOAR BI'J:

• jeugdsoos Flophouse, Toldiek
• „Den Bremer", Toldiek
• slager Aalderink, Toldiek
• café Sesiak, Boak

• café „de Engel", Sleendren
• café „de Zwaan", Hengel

Weas d'r moar raps bi'jü
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Spalstraat l

Café 't Hoekje
7255 AA Hengelo Gld

PRESENTEERT op 30 mei a.s.
TIJDENS DE BRADERIE

de Hengelose formatie

„INFINITY"
Aanvang 21.30 uur
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SLAAPZAKKEN
met kleine schoonheidsfoutjes

prachtige dessins nu reeds vanaf

JTA
»vV

„DESPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld

Te koop heren Spartamet,
weinig gebruikt.
Tel. 05753-2441

Gevraagd hulp op varkens
bedrijf op zaterdag en
de vakantie. 05753-2317

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

RoozegaardeSporl
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Lastig die MUGGEN . . .

Handig, dat wij daar een
perfecte oplossing voor
hebben . . .
Werkelijk alle soorten en
maten HORREN . . .
voor ramen, deuren etc.
en vergeet de caravan
vooral niet . . .
Bij wie? . . .

HARMSEN IJZERWAREN
Hengelo Gld, 05753-1220

Gevraagd in Hengelo Gld:
woonruimte te huur, om-
geving Zelhemseweg. Tel.
05753-3532, na 18.00 uur

Gevraagd jongeman die
regelmatig ons gazon kan
maaien. B. Weustenenk,
Bakermarksedijk 10, Baak
Tel. 05754-1886

Te koop t.e.a.b. Toyola
Tercel coupé 1979.
Info: 05753-1162

Te koop 2 buitendeuren
maat 211 - 82,5
Tel. 05753-1031

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).

NIEUWE AH SUPERMARKT TE HENGELO GLD GEOPEND

Op het terrein van het voormalige cafe-rest. Con-
cordia aan de Raadhuisstraat te Hengelo Gld opende
de fam. Wansink onlangs een nieuwe AH-super-

markt.

De oude vestiging was te klein geworden om de pro-
duktenlijn van AH goed te kunnen presenteren.
De bovenstaande foto van fotograaf Hans Temmink
geeft een aanzicht van de nieuwe AH-supermarkt.

REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERS-

TEKENS

Alle gedragingen in het verkeer welke gevaar of
hinder veroorzaken, zijn verboden.

Verkeerstekens op wegdek
Doorgetrokken streep:
indien deze streep zich bevind tussen rijstroken met
verkeer in beide richtingen, dan mogen de bestuur-
ders deze streep niet overschrijden en zich bevinden
op de rijbaan, bestemd voor het tegemoetkomende

verkeer.

verdrijvingsvlakken:
bestuurders mogen verdrijvingsvlakken niet gebrui-
ken (betreffen de vakken met strepen voorafgaande
of volgend op een voorsorteerstrook-vak).

Voorsorteerstroken:
indien aanwezig, dienen deze te worden gebruikt.

Stopstreep:
bestuurders moeten voor een Stopstreep stoppen

Haaietanden:
bestuurders moeten voorrang geven aan bestuurders

op de kruisende weg.

Busbanen-busstroken mogen alleen worden gebruikt
door lijnbussen.

Overige
Weggebruikers zijn verplicht de aanwijzingen op te
volgen welke mondeling dan wel d.m.v. gebaren
worden gegeven door bevoegde personen, o.a. de
politie.

De weggebruikers zijn voorts verplicht te stoppen
indien hen het algemene stopteken danwei een stop-
teken wordt gegeven dat bestaat uit een rode lamp,
of een verlichte transparant waarin de woorden
„stop" of „stop politie" in rode letters worden ver
licht.

Zoals u in deze en de tien voorgaande afleveringen
hebt kunnen lezen, is het Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens er niet moeilijker op geworden.

Alles is nu duidelijk geregeld. Hebt u ondanks deze
afleveringen nog vragen, kom dan gerust bij ons
langs. Rijkspolitie Hengelo Gld is in principe elke
morgen tussen 9.00 en 12.00 uur geopend en tele-
fonisch bereikbaar onder nummer 05753-1230.

4 DOLLE DOE DAGEN IN HENGELO GLD

De PR'-commissie van de Hengelose en Keijenborgse
Middenstandsvereniging heeft voor de dagen 28 tot
en met 31 mei in samenwerking met andere ver-
enigingen en instellingen een programma samen-
gesteld dat klinkt als een klok en dat wordt gepre-
senteerd onder de titel: 4 dolle doe dagen.

Het programma voor deze dagen dat op de voor-
pagina van „de Reclame" van dinsdag 19 mei vol-
ledig staat afgedrukt, begint met het bekende dauw-
zwemfietsen van de Hekeij, een optreden van Boh
Foi Toch in Keijenborg en 's middags de zeer be-
kende broodlevering bij „de Muldersfluite'' aan
de Zelhemseweg. Verder zijn er huifkarritten,
stockcar-demonstraties bij de Welkoop door de
modelbouwclub „de Hoogvliegers" en 's avonds een
optreden van de Hengelose rockband The Hurricanes
bij „de Egelantier".

Vrijdag doen de winkeliers een duit in het zakje
met de koopavond-aktie „Tientjes-regen", waarbij
de klant kans maakt op een HKM-waardebon.

In Keijenborg draait die avond de disco op volle
toeren.

Zaterdag 30 mei staat geprogrammeerd als muziek-
dag. Die dag treden 6 Hengelose bands op met hun
muziek.

Om 16.00 uur beginnen de Kon. Harm. Concordia,
de chr. muziekver. Crescendo en de Hengelose Majo-
retten vanaf verschillende punten in het dorp hun
muzikale optocht, waarvan de samenkomst bij „de
Bleijke" is.

's Avonds wordt in de Kerkstraat de reeds jaren zeer
bekende en uiterst gezellige Hengelose Braderie
gehouden, waar genoemde bands een optreden ver-
zorgen. Naast de warenkramen, oude ambachten en
attracties, kan men de inwendige mens versterken
en een drankje nuttigen.

De band Inimity verzorgt een optreden in café
't Hoekje.

's Middags is er nog een heel programma wat met
water te maken heeft. Dit gebeuren speelt zich af
op de Bleijke.

's Avonds draait discotheek de Zwaan op volle toeren
Het laatste punt van de agenda wordt zondag 31 mei
afgewerkt. Dan organiseert de Stichting Triathlon
Hengelo de eerste 1/8 en 1/4 triathlon uit een serie
van 4 wedstrijden. De start van deze wedstrijden is
op sportpark het Elderink. In Keijenborg komt een
kindercircus.

Zoals u ziet een programma met voor elk wat wils
en veel gezellige onderdelen.

POLITIE-INFORMATIEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Periode 12 mei tot en mot 18 mei 1992
Naast een bestuurder van een opgevoerde bromfiets
zijn er de afgelopen week een aantal motorrijders op
de Venneweg bekeurd.

Op dinsdag 12 mei trad het brandalarm van de Remi
giuskerk in werking. I.v.m. onderhoud was er een
foutje gemaakt met de beveiligingsapparatuur.

Zekerheidshalve treed zo'n installatie dan in werking

Dezelfde middag stak een 7-jarige jongen plotseling
de Rondweg over. Een automobilist kon de jongen
niet meer ontwijken en schepte de knaap. Wonder
boven wonder is de jongen door de specialist genezen
verklaard.

In het buitengebied is bij een particulier een onder
zoek ingesteld n.a.v. een klacht dat een of meer
dieren niet goed verzorgd zouden worden. Bleek dat
de dieren wel goed verzorgd werden.

Een aantal mensen hebben de laatste tijd aangifte
gedaan van vermissing van hun paspoort. Kijkt u
al vast ruim voor uw vakantie uw bescheiden na.

Bent u een document kwijt en u hebt echt overal
goed gezocht, wacht dan niet te lang met het doen
van aangifte. Overigens: bij vermissing is een nieuw
document aanmerkelijk duurder. Goed zoeken kan u
geld besparen.

Een op het fietspad van de Kruisbergseweg rijdende
bromfietser hield onvoldoende rechts en kwam met
een fietser in aanraking. Beide personen moesten per
ambulance naar het ziekenhuis in Doetinchem
worden vervoerd.

In het buitengebied zijn 2 plastic zakken met slacht-
afval gevonden. Een kwalijke zaak om je zo van dit
afval te ontdoen.

Aan de Prunusstraat ontstond vermoedelijk t.g.v.
kortsluiting brand in een slaapkamer, die geheel uit-
brandde. De brandweer had de brand snel onder
controle.

Snelheidsmetercontrole

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om op
zaterdag 30 mei 1992 tussen 13.00 en 15.00 uur de
snelheidsmeter van zijn auto of motor te vergelijken
met de waarde van onze geijkte radarmeter.

Er kan getest worden op 50 en 80 km per uur.

Uiteraard worden er deze keer bij overschrijding

ALLE MATEN

SIERKAARSEN
met eigen opschrift
welke wij voor U verzorgen, bij

„DE SPANNEVOGEL"
De zaak met eenvoudige, betaalbare, tot zeer
luxe KADO'S

Tevens vele soorten en maten

fotolijsten en wissellijsten
PS Wij staan ook op de BRADERIE
met LP's - MC's - CD's - singles en posters

Tot ziens in

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENMUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

geen bekeuringen uitgedeeld. De controle vindt
plaats op de Rijnweg. Motorrijders wordt er op ge-
wezen geen gebruik te maken van de Venneweg Ook
deze dag blijft deze weg verboden voor motoren.

B. J. Eijsink

DAUWZWEMFIETSEN
Hemelvaartsdag, een dag voor vroege vogels,
mensen die gezellig gaan dauwtrappen. Velen zullen
op 28 mei a.s. deze traditie weer hoog gaan houden.

Hekeij biedt de mogelijkheid dit eens op de dauw-
zwem-fietsen manier te doen. Zij geven hiermee
tevens het startsein voor 4 dolle doe dagen in Hen-
gelo. Na een frisse duik in het zwembad, kunt u op
de fiets voor een prachtige tocht door Hengelo Gld
en omgeving, alleen fietsen is ook mogelijk.

Ook staat er die morgen een heerlijk Hengels
ontbijt klaar op het zwembad. Voor f 2.50 extra
krijgt u een ontbijt met brood, een ei en koffie of
thee etc. U kunt van start vanaf 7.00 uur tot 9.00 uur
op het Zwembad 't Elderink te Hengelo Gld.

Inschrijfgeld: met ontbijt f 5.00, zonder f 2.50. Bij
het eindpunt ontvangt u een herinneringsvaantje.

Doe mee met dauw-zwem-fitesen op Hemelvaarts-
dag met het hele gezin of vrienden en kennissen en
maak een dolle start van 4 dolle dagen in Hengelo.

MET ALLEEN KIJKEN NAAR DE LAAGSTE
RENTE

Hypotheek afstemmen op persoonlijke situatie
Heel voorzichtig vertoont de woningmarkt dit jaar
weer een opgaande lijn. Er worden iets meer huizen
gekocht dan vorig jaar. Hierbij speelt zeker een rol
dat de hypotheekrente is gedaald. Deze daling is
naast een lagere kapitaalmarktrente, een gevolg van
de felle concurrentiestrijd tussen de banken.

Toch is het belangrijk dat mensen die een huis willen
kopen, zich niet blindstaren op rentetarieven. Het
afsluiten van een hypotheek is voor veel mensen
een van de belangrijkste financiële overeenkomsten
die ze aangaan in hun leven. Er is veel geld mee ge-
moeid. Om in de toekomst problemen te voorkomen,
moeten mensen zich laten adviseren. Ze moeten
geen genoegen nemen met een standaard'-hypotheek
die op het eerste gezicht een aantrekkelijke rente
biedt. Naast dit "entetarief is het van belang dat de
hypotheek aansluit op de persoonlijke situatie. Niet
alleen vandaag maar ook morgen.

Stel: twee jonge mensen, een man en een vrouw,
wonen samen. Ze hebben allebei een baan en ze
willen samen een huis kopen. Niet meteen, maar over
een paar jaar willen ze graag kinderen. Een van de 2
zal (tijdelijk) stoppen met werken om de verzorging
op zich te nemen. Deze twee mensen kunnen gezien
het huidige dubbele inkomen een hoge hypotheek
krijgen. Het is aanlokkelijk om de hypotheek af te
sluiten bij de instantie die de laagste rente biedt.

Maar ook andere f actoren, spelen een rol. Zeker zo
belangrijk is dat bij het afsluiten van de hypotheek
van deze twee mensen rekening wordt gehouden met
het (tijdelijk) wegvallen van een van de twee in-
komens. En dat is geen probleem. Een hypotheek
kan namelijk op ,maat' worden gemaakt. Maar daar
is wel goed overleg en advies voor nodig.

Rabobank, specialist in hypotheek-advies
Een bank die veel nadruk legt op advisering is bij^
voorbeeld de Rabobank. Speciale adviseurs zoeken
samen met de cliënt uit welke financieringsvorm
het best past. Een dergelijk advies kost niets en het
is vrijblijvend. Bij elke Rabobank kunt u terecht.

En wat de hypoteekrente betreft: die is ook bij de
Rabobank scherp. En dat moet ook wel, want een op
de drie hypotheken wordt bij de Rabobank afge^-
sloten.

Tips voor hot afsluiten van een hypotheek:
Neem geen genoegen met een standaard-advies maar
kies voor maatwerk. De hypotheekrente moet aan-
sluiten bij uw wensen. Neem daarom geen afwach-
tende houding in.

Ga niet alleen af op de laagste rente. Dit is geen
garantie dat een dergelijke hypotheek ook voor u

het voordeligst is.

Kijk en vergelijk; informeer zelf bij de verschil-
lende banken naar de actuele rentetarieven.

Ga niet af op één enkel advies. Laat u adviseren
door meerdere instanties. Ga zeker ook rechtstreeks
bij de bank langs.

De hypotheek moet niet alleen vandaag maar ook
in de toekojnst aansluiten bij uw persoonlijke situ-
atie. Hou rekening met te verwachten veranderingen
(wat betreft inkomen en kosten) bij het afsluiten
van een hypotheek. Daarmee kunt u financiële
misère voorkomen.

BROODLEVERING BIJ DE MULDERSFLUITE
De jaarlijkse traditionele broodlevering vindt Hemel
vaartsdag 28 mei weer plaats bij de Muldersfluite
aan de Zelhemseweg te Hengelo Gld. Dit folkloris-
tische gebeuren waarbij de leverancier van het zwaar
ste brood 2 flessen wijn krijgt, wordt na afloop van
de weging bij opbod verkocht. Bij de diverse horeca
gelegenheden in Hengelo en Keijenborg kan men

dan pannekoeken eten met brood van de broodleve

ring. Een eeuwenoude traditie die men beslist moet

gaan zien,


