
61e jaargang no 32 dinsdag 4 aug. 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.

Tuldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Magere
Speklappen

3
Onze bekende
Huzarensalade

1kg

Gebraden
Rosbief,

Runderrollade of

Fricandeau

100 gram faiOU

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

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

Wij zijn wegens vakantie
gesloten van

10 t/m 22 augustus.

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7- Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

4.95

4.95

4.95

5.95

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT l* - TEL. 1358

Deze week

ELFZADEN
VRUCHTEN-

BOLLETJES
per stuk

ELFZADEN VOLKORENBROOD
400 gram per stuk ]B

ELFZADEN WITBROOD
400 gram per stuk ] a

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN:

van maandag 10 aug. t.e.m,
maandag 31 aug.
Dinsdag l september staan wij weer voor u

klaar
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A/i/ ook misschien in Uw extra hoge

min of plus sterkte het ideale dunne

brilleglas en veel lichter in gewicht en

daar zo'n modem klein brilmontuur bij

en U hebt nog nooit zo'n mooie bril

gehad. Kom gauw eens langs dan be-

kijken wij o f dat ook voor U mogelijk is.

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

Bloemen
verkoopkas

GLADIOLEN 2 bos 5,00
3 GROENE PLANTEN 10.00
3 GROTE KALANCHOë'S 5.00

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat
r,$HH

Te koop ouderwetse sinaas-

appelboompjes, met veel ap-

pels per pot ƒ 2,25. A. Meenink,

"de Bleijke", kamer 23, Hengelo

Gld.

Te koop prima slachtkippen

ƒ 3,50 per stuk, per 10 stuks

ƒ 30,--. W. Kemperman, Lam-

straat 5, Toldijk. Tel. 05755-

1329.

Lekkere taart bestellen?.... Even

Bakkerij Kreunen bellen. B.v.

een Bruidstaart, jubileumtaart

enz. Zie ons Taarteninfoboek!

Bakkerij Kreunen tel. 05753-

1474. De zaak voor mensen met

smaak.

Lastig die MUGGEN...

Handig, dat wij daar een per-

fecte oplossing voor hebben...

Werkelijk alle soorten en maten

HORREN...

voor ramen, deuren etc. en ver-

geet de caravan vooral niet... %

Bij wie?.

HARMSEN IJZERWAREN

Hengelo Gld. 05753-1220

VIJVER AANLEG

TUINHOUT

SIERBESTRATING

VALLE VERZASCA

Keijenborg, tel 05753-1195. na

17.00 uur

Zondag 9 aug. a.s.

GROTE BINGO
met maximum f 2000.—

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

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

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

ZOLANG DE VOORRAAD

STREKT
BIJ

TACX SCHOENMODE
Op diverse schoenen uit onze kollektie

hebben wij een GROENE sticker

geplakt.

Deze GROENE sticker geeft recht op

25% EXTRA KORTING
op de laagste prijs.

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis

Raadhuisstraat 27 - Tel. 05753-2547
'S MAANDAGS GESLOTEN

Pruiken & Toupets
Kaal worden kan vele oorzaken hebben. Dit kan

gevolgen hebben voor uw zelfvertrouwen. Met

een toupet. pruik of haarstukje van Geert Reintjes

voelt u zich als herboren U kent uzelf

weer. In onze haarboetiek advi-

seren wij u op diskrete wijze

over vacuüm haarwerk zon-
Haarwerkboetiek

Z-E weg 6, Toldijk

Reintjes

der plakken of klemmen en de merken Top Head,

Pierre Balmain, Free World en Arcos. Alle moder-

ne kapsels zijn mogelijk, zowel voor dames, heren

en kinderen. Voor een vrijblijvend advies

kunt u langs komen of bellen

voor een afspraak.

Telefoon 05755-2524

Aan de weij Z u t p l i e n - Doetinchem

GLAS -VERF -BEHANG

NOG EVEN EEN
TUSSENSPRINTJE...
Met deze Olympische beeldspraak bedoelen we eigenlijk dat de bouw van ons nieuwe

kantoor nagenoeg voltooid is. We zijn er bijna.

Deze week wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting en de afwerking van het

gebouw. De voorbereidingen van onze verhuizing zijn al in volle gang. Dat geeft natuur-

lijk enige overlast, waarvoor onze excuses. Maar dit ongemak is nog maar van korte

duur; komend weekend gaan we definitief verhuizen naar Spalstraat 31 en vanaf maan-

dag 10 augustus kunt u terecht in ons nieuwe onderkomen.

In verband met de verhuizing is ons kantoor op vrijdag 7 augustus a.s. tot 12.00 uur

geopend. Daarna kunt u voor spoedeisende gevallen terecht bij onze collega's in Doetin-

chem of Winterswijk. De telefoonnummers staan onderaan deze advertentie vermeld.

GERRITS-LAMMERS
GROEP B.V.
NMS - Hengelo Gld
Spalstraat 26, Hengelo Gld.

Telefoon 05753 - 3000'

Kantoor Winterswijk: Tel. 05430 -13106
Kantoor Doetinchem: Tel. 08340 • 34025



Een nieuw leven, lief en teer

dat is een wonder telkens weer.

Dankbaar en erg gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon en mijn broertje

KOEN

Dik en Anneke Aalderink

Marco

26 juli 1992.
Kon. Wilhelminastraat 54,
7221 CH Steenderen.

Het gaat dan toch gebeuren.

BERT WISSELS EN JOLANDA LASSCHE

gaan trouwen op vrijdag 7 augustus 1992 om 11.00
uur in het gemeentehuis te Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 11.45 uur in
de Remigiuskerk te Hengelo Gld.

U bent van harte welkom op onze receptie van 16.00
tot 17.30 uur.

Wij houden ons bruiloftsfeest op 't Riefel,
Riefelerdijk 2 te Hengelo Gld,

Ons adres:
Riefelerdijk 2,

7255 KN Hengelo Gld.

Dankbetuiging

Voor de zeer vele blijken van medeleven die wij, zowel
persoonlijk als schriftelijk, mochten ontvangen na het
overlijden van onze zorgzame vader, opa en broer

EVERT JAN REUGEBRINK

zeggen wij u onze oprechte dank.

familie Reugebrink

Hengelo Gld, augustus 1992
Aaltenseweg 12

ALGEMENE KENNISGEVING

Naar aanleiding van de beëindiging van mijn

werkzaamheden als praktizerend dierenarts,

stellen mij vrouw en ik het op prijs U te mogen

ontvangen op de afscheidsreceptie, welke ge-

houden zal worden in hotel Langeler, Spal-

straat 5 te Hengelo Gld

op vrijdag 14 augustus 1992

's middags tussen 14.00 en 18.00 uur.

H. EIL

dierenarts

Hengelo Gld, augustus 1992.

Kerkstraat 6

HANDPEREN GUYOT
vol sap 3 kg 4.98

HANDAPPELS DISCOVERY
nieuwe oogst 3 kg 6.98

ANDIJVIE kg 0.95

Uit de KAASHOEK:

EXTRA BELEGEN KAAS
kg 11.95

NOORD HOLLANDSE
25% minder zout '/2 kg 7.50

Uit onze RAUWKOSTKEUKEN

JsMP SLANK RAUWKOST
500 gr 5.95

RADUS-ANANAS 500 gr 5.95

PAELLA kg 9.98

TOT ZIENS

Dt bakte
d* s*
efcedag
versbató

WIJ ZIJN
ER WEER
MET DEZE
WEEK!
* Hengelose Bolussen

e halen S betalen
* Bosvruchtenvlaaitjes

van 1.95 deze week 1.50

* Voorgebakken Stokbrood
3 halen 2 betalen makkelijk
wat achter de hand, de smaak is raak.

BAKKERIJ KREUNEN
Tel. 1474 - Kerkstraat - Hengelo Gld

Speciaalzaak in brood en banket

HAMLAPPEN 500 gr 6.95

GELD. WORST 100 gr 1.30

ZURE ZULT 100 gr 1.20

SLAGERIJ

«IEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

WIENDELS
FIAT SERVICE

HENGELO GLD - TEL. 05753-1871

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN:

van8t.e.m.15aug.

IJSVER. "STEINTJESWEIDE"

12e AVOND-
FIETSVIERDAAGSE

VAN MAANDAG 10 AUG.
T.E.M. VRIJDAG 14 AUG.

Inschrijving maandag- en dinsdagavond om
17.30 uur bij sporthal "de Kamp.

Kinderen t.e.m. 14 jaar ƒ 3,--

Vanaf 15 jaar ƒ 6,--

Start elke avond tussen 18.00 en 19.00 uur bij

sporthal "de Kamp"

Keuzeroutes 20 en 30 km

Men mag allle 5 avonden meefietsen, doch na

3 avonden kan een medaille worden afge-

haald.

WATERBEDDEN kopen
een zaak van vertrouwen
3 maand proeftijd met

OMRUILGARANTIE
Kom kijken en vergelijken in onze

SLAAPSTUDIO
en 2500 m2 meubelshowroom

TOT ZIENS IN DE

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

DEZE WEEK:

OLYMPISCHE TOORTSEN 1.50

ELFZADEN VRUCHTENBROOD
2.25

OLYMPISCHE
HAZELNOOTTAART

van 17.50 voor 15.00

Bakkerij

H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35

tel. 05753^1200

IT'S SUMMERTIME

UNITED COLORS
OFBENETTON.

BY BULOVA

vanaf
f99,—

Last van muggen?

Een klambOG gordijn
geeft uitkomst.

bij de

PANNEVOGEL

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

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Kondweg 2a - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

.—-»« *««••-•«•
STAATSLOTERIJ

SPORT GOED

met SPORTGOED

Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
RoozegaardeSporlSp,altaat''s Maandags gesloten
Spalstraat 13, Hengelo Gld

van

Vrijdag 14 en zondagmiddag 16 aug. organiseert
de Stichting Oranjefeesten Toldijk de jaarlijkse
fietstocht.

Deze is dit jaar in de grote vakantie gepland,
zodat ook gezinnen met kinderen hieraan kun-
nen deelnemen.

Echter, kinderen onder 12 jaar moeten worden
begeleid door een oudere begeleider.

De kosten bedragen f 7.50 per persoon vanaf
12 jaar. Voor kinderen ondter 12 jaar bedragen
de kosten f 5.00.

Op 14 aug. is de start vanaf 18.30 tot 19.30 uur
bij „Den Bremer", op zondag 16 aug. is de start
's middags vanaf 14.00 tot 15.00 uur eveneens
bij „Den Bremer".

Onderweg wordt u een verfrissing aangeboden.

De fietstocht wordt beëindigd met een heer-
lijke pannekoek bij „Den Bremer".

Stichting Oranjefeesten TOLDIJK

G€M€ENT€ HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN PUBLJKATIE WET ARQB
Volgens het collecterooster 1992 worden

tot 22 augustus 1992 geen collectes ge-
houden.

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

Publikatie van besci itkkingen genomen in de periode van 22 t/m 28 juli 1992 waartegen

op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan.

B. Wenting, Molenenk 2, Hengelo Gld

Het gemeentehuis is geopend van

maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot
12.00 uur.
De hinderwetstukken liggen in het ge-

meentehuis, 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.

ledere eerste donderdag van de maand

is er een zitting van de sociale verzeke-

ringsbank in het gemeentehuis, van 09.00
tot 10.00 uur.

ten behoeve van.

het gedogen van uitbreidingen/wijzigingen

van een tankstation tot het van kracht wor-

den van de grvraagde hinderwetvergunning

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, afde-
ling grondgebieds-zaken.

QUDERENSPORT |
Het landelijk instituut voor stimulering en dienstverlening op het gebied van sport en

recreatie, de stichting spel en sport te Amsterdam, organiseert themabijeenkomsten op

lokaal niveau met als onderwerp "de veranderende sportvereniging in een vergrijzende
samenleving".

De stichting spel en sport houot zich al geruime tijd bezig met het ontwikkelen en

promoten van ouderensport, zowel via sportorganisaties, sportraden en/of sport-
verenigingen.

Een bijeenkomst duurt circa 2 1/2 uur.

De stichting sport en spel berekent voor haar bijdrage ƒ 260.-.

De overige organisatiekosten zijn voor rekening van de uitvoerende instantie.

Voor meer informatie: bureau sportzaken, telefoon 1541 of rechtstreeks met de

stichting sport en spel, de heer W. Florijn, telefoon 020-6460201.

BRANDPREVENTIE
GAS UIT BLIK
Gaat u kamperen en gebruikt u wegwerp-gasblikjes voor koken,

verlichten of verwarmen? Bent u "doe-het-zelver" en gaat u

solderen, verf afbranden of verwarmen met wegwerp-gasblikjes?
DENK OM UW VEILIGHEID!

Lees eerst de veiligheidstips in deze rubriek. Werwerp-gas-

blikjes kunnen levensgevaarlijk zijn. Bij veilig gebruik zijn er

geen problemen.

Er zijn verschillende soorten gastankjes. Die tankjes zijn op
zichzelf veilig. Ze worden gekeurd vóór u ze koopt in de
kampeerwinkel, supermarkt of "doe-het-zelf" zaak. Óók de
zgn. wegwerp-gasblikjes.
Meestal gaat het goed met die blikjes. Maar soms gebeuren
er ongelukken, door een verkeerd gebruik of onvoorzichtig-
heid. Steekvlammen en ernstige brandwonden, zijn het
gevolg. Elk jaar gaan er hele tenten en caravans in vlammen
op.
DENK OM UW VEILIGHEID!

1. Gebruik alleen een passend blikje. Een blikje van hetzelfde

merk als uw kooktoestel, kampeerlamp, soldeer- of verf-

afbrand apparaat past altijd. De blikjes zijn vaak verschillend,

al ziet u dat op het eerste oog niet. Een niet passend blikje kan
gaslekkage veroorzaken.

2. Houd u precies aan de gebruiksaanwijzing.

3. Draai het gaskraantje dicht vóór u een vol blikje aansluit.

4. Controleer elke keer bij het vervangen van het blikje de

afdichtingsring. Vervang de ring minstens 1 x per 2 jaar. De

ringen zijn in voorraad bij uw leverancier.

5. Ontstaat er toch een lek, zet dan het apparaat met blikje op

een veilige plek buiten en laat het gas ontsnappen.

6. Laat uw toestel afkoelen vóór u het blikje vervangt

7. Vervang het blikje alléén in de open lucht, (niet in caravan of

tent) en nooit bij vuur.

8. Koppel uw apparaat nooit los van het gasblikje voordat dit

helemaal leeg is. Controleer dit door schudden. Als u vloeistof
hoort klotsen is het blikje in elk geval nog niet leeg. Probeer

nooit een aangebroken blikje voor een ander doel te gebrui-

ken.
9. Houd blikjes zo koel mogelijk.

Mocht uw tent of caravan toch in brand raken.
* Breng dan allereerst iedereen in veiligheid.

* Blus, zo mogelijk, met blusmateriaal op de camping of met een
autoblusser.

Raakt iemand in brand.
* Ga liggen of leg het slachtoffer neer.

* Vlammen doven, liefst met water, anders met een jas of deken

of over de grond rollen.

* Brandwonden 10 minuten koelen met koud, stromend water

(desnoods de sloot in). Geen kleding verwijderen. Niets op de

wond smeren.

* Altijd naar de dokter, zelfs bij blaarvorming.

EVENEMENTEN E.P.

EVENEMENTEN IN AUGUSTUS
4-5-6 - huifkarritten, vanaf "de Eikeboom", 13.30 uui.

5 - fietstocht, vanaf "de Kamp", aanvang 13.30 uur;
6 - V.V.V. dorpswandeling, 14.00 uur, Remigiuskerk;

10-14 - avondfietsvierdaagse, maandag t/m vrijdag, organisatie

ijsvereniging "Steintjesweide", start tussen 18.00 en

19.00 uur bij sporthal "de Kamp";

11-12-13 - huifkarritten, vanaf "de Eikeboom", 13.30 uur;
12 - knollenmarkt, premiekeuring fjordenpaarden;

15 - keuring basispaarden, het groninger paard en dartmoor

pony stamboek;

16 - klootschieten, kampioenschap van Hengelo, organisatie

"de Noabers", start 13.00 uur, Vaalverinkdijk 1;
18 - V.V.V. dorpswandeling, 19.30 uur, Remigiuskerk;

19-20 - huifkarritten, vanaf "de Eikeboom", 13.30 uur;

22 - receptie 75-jarig bestaan v.v. Keijenburgse Boys;

23 - jubileumwedstrijd Keijenburgse Boys-PAX, 14.30 uur;
27 - V.V.V. dorpswandeling, 14.00 uur, Remigiuskerk;

29-30 - internationale veteranenrally, organisatie HAMOVE,

29-30 - kringdag schuttersgilde "Sint Jan", sportvelden Keijen-

borg.



flBuurtver. "De Noabers
organiseert op

zondag 16 aua.

Klootschieten
om het kampioenschap van

Hengelo Gld

Start tussen 13.00 en 14.00 uur bij tam.
Groot Roessink, Vaalverinkdijk 1.

Deelname mogelijk voor dames, heren en
gemengde teams.
Een ploeg bestaat uit 4 personen en geen
leden van klootschietver.
Om voor het kampioenschap van Hengelo Gld
in aanmerking te komen, moeten minstens 2
leden van de ploeg in Hengelo Gld wonen.
Opgave of inlichtingen bij G. Bretveld, tel.
1592.

DE LAATSTE

ROTAN TUtNSTOELEN
NU VOOE 79.-- en 99.--

SPANNEVOGEL"

Gevraagd zelfst. hulp in huis voor 3 a 4 uur per week

Inlichtingen: Tel. 05754-1813

Te koop pruimen. D. Cortumme, Voortseweg 11,

Toldijk, tel. 05753-1558

DORPSWANDELING VW HENGELO GLD

In het kader van het zomerprogramma van de VVV
Hengelo Gld wordt er op donderdag 6 augustus onder
leiding van een VVV-gids weer een dorpswandeling
gehouden.

De tocht begint bij de Remigiuskerk om 14.00 uur
met o.a. een bezichtiging van de kerk met fresco's
en het „meistersb&nksken".

De tocht gaat daarna via het Joods monument, Holt-
hoek, Kerkepad, Nicodemuspad, Domineesgracht,

Oude Varsselseweg naar de Bleike met Bleikenhuus-
ken. De duur van dte tocht is ongeveer l uur.

Het is verrassend om mee te maken wat u te zien
krijgt bij deze wandeling.

ANWB EN VVV ZELHEM ORGANISEREN TOER-

ACTIEFTOCHT GEDURENDE MAAND AUG.

IN ZELHEM

De ANWB organiseert in samenwerking met de VVV
Zelhem wandel- en fietstochten in de maand aug.
vanuit Zelhem.

Zelhem ligt, tussen de glooiende essen, midden in het
groene hart van de Achterhoek.

Het noordoostelijk deel van Zelhem bestaat uit bos-
sen en heidevelden. In dit gebied ziet men ook het
verschil tussen de hoger gelegen esgronden en de
lagere broekgronden, dat nog eens wordt versterkt
door rijen hoge populieren.

Wandelingen van resp. 4, 12 en 18 km voeren door
de boswachterij 't Zand, dat voornamtelijk uit naald-
bos bestaat.

De fietstochten van resp. 25 en 40 km voeren door
het afwisselende landschap van de Achterhoek. De
korte route voert in oostelijke richting o.a. langs
Mariënvelde, terwijl de lange route meer noordelijk
langs de diverse kastelen gaat.

Routebeschrijvingen zijn verkrijgbaar op alle dagen
in augustus bij recreatiecentrum 't Zonnetje, Ruur-
loM-weg 30 in Zelhem van maandag t.e.m. zaterdag
vanaf 9.00 uur; zondags vanaf 10.00 uur. Op vertoon
van de route krijgt men in dte kantine een kopje
koffie aangeboden.

Deelname is voor toeractiefkaarthouders gratis;
overige deelnemers betalen f 3.50.

POLITIE-INFORMATIE der
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Week van 20 juli t.e.m. 27 juli 1992

Nog steeds zijn er mensen die nietg eheel op de
hoogte zijn met de afvalverbrandiing binnen de
gemeente Hengelo Gld. Wederom is een inwoner
aangesproken i.v.m. het verbranden zonder toestem-
ming. Indien men afval wil gaan verbranden dient
men altijd toestemming te hebben van de gemeente
Hengelo Gld.

In de nacht van 20 op 21 juli 1992 heeft er een in-
braak plaatsgevonden in de kantine van de tennis-
club aan de Elderinkweg. Een zeer klein geld bedrag
is weggenomen.

Een inwoner is gebeten door een hond van de buren.

Een wond in de arm was het gevolg. De eigenaar van
de hond zou doeltreffende maatregtelen nemen zodat
herhaling is uitgesloten.

Openlijke geweldplegi ng

De discobus passagiers waren op 26 juli 1992 weer
eens d<e oorzaak van grote overlast Nu echter in de
Keijenborg. Onderweg van de discotheek te Halle
werden over en weer tussen twee groepen jongeren
verwensingen geuit. Bij het uitstappen liep dit uit
de hand en zijn over en weer rake klappen uitge-
deeld en ontvangen. De toegangsdeur van de GSM
bus en een tuinmuurtje moesten het eveneens ont-
gelden. Onderzoek terzake wordt ingesteld.

Een loslopende hond werd overgebracht naar het
dierenasiel te Doetinchem waar de eigenaar zich na
betalinig van de gemaakte kosten ijn hond weer
kon ophalen.

Tabor

OPEN MORGEN KRUIDENTUIN ZELHEM

EEN GROOT SUCCES

Ruim 100 personen, uit alle windstreken, bezochten
op 23 juli tijdens de open morgen dte kruidentuin
in Zelhem. Een bezoekje aan de kruidentuin 't Zun-
nehöfken is gezien de vele positieve reacties dan
ook zekter de moeite waard.

Voor informatie en gratis proeven bent u weer van
harte welkom op 6 augustus van 10.00 tot 11.30 uur
in de kruidentuin (deze is gelegen bij het verzor-
gingshuis „de Zonnekamp", hoek Hengteloseweg-
Roosweg te Zelhem).

Als hapje voor deze morgen bieden de dames van de
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen u taart
met tuinkruiden aan.

De benodigde kruiden voor dit recept krijgt u gratis
mee naar huis.

GESLAAGDEN

Aan het Graafschap-college slaagde voor het diploma
HAVO A (volwassenen onderwijs) R. Waenink,
Torenzicht, Hengelo Gld.

Voor het certificaat Vinoloog van de wijnacademie
slaagdte mevr. J. Bulten, Veldhoekseweg, Hengelo G.

Zij volgde de cursus in Maarn en dr i j f t een slijterij
in Veldhoek.

Aan het CIBAP te Zwolle slaagde voor de schilders
opleiding Rinand Korten, Banninkstraat, Hengelo G,

De opleiding omvatte het onderdeel huisschilder,
commercieel technische richting.

VOETBALVER. KEIJENBURGSE BOYS

75 JAAR JONG

Een leeftijd van 75 jaar is een respectabele leeftijd.
Dit heeft de voetbalvereniging Keijenborgse Boys
uit Keijenborg bereikt.

In 1917 opgericht door Dorus Melgers, Gradus Thuss,
Theet van Aken en kapelaan Smits, viert de vereni-
ging dit jaar het 75-jarig bestaan. Vanaf de oprich
ting is nog een van de leden, Willem Jansen (Teuben)
in leven. De heer Jansen is 91 jaar.

Afgelopen Hemelvaart werd het jubileumprogramma
met verve ingezet, dat verder een jubileumrecepüe
telt en de altijd weer spannende voetbalwedstrijd
Keijenburgse Boys^-Pax.

Na de oprichting volgde een tijd waarin op meer-
dere plaatsen werd gespeeld totdat meester Hoen-
derboom in 1933 bij de club kwam. Hij tilde 'n jeugd
afdeling van de grond, bedacht de naam Keijenburseg
Boys en kwam met het oranje club-shirt. Ook
kwam onder zijn leiding een goed elftal tot stand en
werden vele successen behaald en telde het team
vele talenten.

Een van de successen was het behalen van de NKS-
beker in 1956 door de jeugd van Keijenburgse Boys
Op 14 juni 1958 schreef de vereniging historie. In een
zinderend duel voor 2000 toeschouwers werd op de
Kruisberg Pax met 3-2 verslagen en behaalden de
Boys het kampioenschap in de Ie klasse afd. Gelder-
land en promoveerden zij naar de 4e klasse KNVB.

Bekende namen uit die tijd zijn: Theo Hooman, Co
Veenendaal, Jan en Gerard Goossens, Leo en Alfons
Gasseling, Henk van Uum, Hein Sloot, Ap Esselink,
Jan Willemsen, Herman Jansen.

Veel succes hadden ze niet in de 4e klasse. Door veel
geblesseerden kam men krap te zitten in spelers en
volgde de degradatie. Hierna gingen de sportieve
prestaties achteruit met als dieptepunt de degradatie
naar de 3e klasse in 1974.

Gelukkig kwam hier snel een eind aan en promo-
veerde men weer naar de 2e klasse en was het-
veroveren van de GVB-beker in 1989 een succes.

In 1990 werd promotie naar de Ie klasse afgedwon-
gen, waarin nu met redelijk succes wordt gevoetbald
Een van de hoogtepunten bij dit jubileum is onge-
twijfeld het uitbrengen van een jubileumboek, waar
in de 75 jaar Keijenbugrse Boys worden beschreven
door samensteller Johan van Aken en waarvan het
Ie exemplaar op 22 augustus tijdens de jubileum-
receptie zal worden aangeboden.

Een club als Keijenburgse Boys moet het hebben van
saamhorigheid. Daar hebben we beslist niet over te
klagen aldus voorzitter Paul Seesing. Dat blijkt ook
uit het aantal vrijwilligers dat de club telt. Als men
ziet welke aktiviteiten allemaal ontwikkeld worden,
zijn we op de goede weg.

De vereniging telt 8 senioren-, 4 junioren- en 4
pupillen elftallen, alsmede een damesteam.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de uitbreiding
en aanpassing van de accomodatie. De kosten daarvan
zijn behoorlijk hoog, maar vooral door de zelfwerk-
zaamheid van de leden kan dit opgebracht worden.

De eerste jaren hopen we hiermee vooruit te kunnen
zegt voorzitter Seesing.

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN WOL-

SPINNEN

Spinners en spinsters uit het gehele land komen
zaterdag 22 aug. a.s. naar Erve Kots te Lichten-
voorde (Lievelere) om uit te maken wie zich dit
jaar kampioen wolspinnen mag noemen.

Al is het spinnen van wol geen noodzakelijk huis-
vlijt meer, ioch blijken er nog tal van mannen en
vrouwen regeimaug achter het spmnewi'el te kruipen

Tussen deze amateurspinners onderling is ook riva-
liteit, die iedter jaar. weer tijdens deze kampioen-
schappen wolspinnen wordt uitgevochten.

Omdat het zgn. open kampioenschappen zijn, kunnen
de organisatoren OOK twee Duitse spinsters begroeien
De WtrKgroep N.K. Wolspinnen organiseert dit jaar
voor de 20e maal dit evenement.

Dankzij sponsoring van tapijtfabriek van den Brink
£ Campman te .Licruenvoorue kunnen üeze kampioen
schappen thans woraen gehouden op één der mooistte
loKaiies in de Achterhoek.

Behalve royale zalen en de gebouwen van het open
lucht museum zelf, is 'n goede restaurant voorziening
aanwezig.

De voorgaande wedstrijden werden telkens in sport-
hal „de Pol" in Zelhem gehouden.

Mevrouw T. van Amelsvoort uit Zwolle, winnares in
1991, zal zeker de reis naar Lievelde ondernemen om
haar titel te verdedigien.

De wedstrijd bestaat uit 2 rondes:

Een ronde waarbij schapenwol uit de vacht omge-
toverd dient te worden in een zo dun mogelijke
draad en een 2e ronde waarin dik gesponnen moet
worden.

Een deskundige jury heeft de moeilijke taak de
beste resultaten aan te wijzen van de 60 deelnemers
en deelneemsters.

Rondom dit spingebeuren is er van alles te doen.

Deze kampioenschappen krijgen daarom ook steeds
meer het karakter van een landelijke trefdag voor
kreatieve mensen.

Het openluchtmuseum is opengesteld en in de zalen
van Erve Kots zijn diverse stands ingericht, waar
allerhande zaken over schapen en wolverwerking te
zien zijn. Maar ook andere vormen van kreativiteit
zullen getoond worden. Zo zijn er diverse demon-
straties.

Een jaarlijks hoogtepunt is de wedstrijd van zelf-
gemaakte kleding uit schapenwol.

De kreativiteit van de deelnemers, zowel mannen als
vrouwen, zal ook dit keer zeker weer veel bewon-
dering oogsten.

Verder zijn er optredens van een folkloristische dans
groep uit Lievelde met Achterhoekse boerendansen
en gezellige ouderwetse harmonica muziek.

Indien u een bezoek wilt brengen aan dit unieke
evenement bent u welkom vanaf 10 uur 's morgens
De prijsuitreiking zal omstreeks 17.00 uur gebeuren.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

DRUKKERIJ WOLTERS

HKM roert

de trom!!

ïn hoger sferen?
.... komt u zeker als u bij ons binnen stapt.

Want daar ligt de nieuwste Intercard-huwelijkskollektie '92.
Keuze ruimer dan ooit.
En.... wij helpen u graag met de tekst

NIEUW!

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

Deze en nog vele andere voorbeelden vindt u
In de Intercard-huwelijkskollektie '92.

Wij helpen u ook met de tekst

DRUKKERIJ WOLTERS

IBIS itor«^«iril Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld. - Tel. 05753-1455

DRUKKER!) WOLTERS

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

Weer en wind hielden mij niet tegen,

toch wil ik bij mijn broertje wezen.

Met een gewicht van 6 pond, klein en gezond,

kijk ik als een wereldburger in het rond.

Geboren
Kimberly Dit ;ii i slechts één voorbeeld

de nieuwe geboorte-
van Intercard.

DRUKKER/J WOLTERS
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DOETINCHEM ARNHEM 's-HEERENBERG BEMMEL NIJMEGEN

De HCI Betonindustrie BV is een snel groeiend bedrijf,
gespecialiseerd in de produktie van betonelementen voor
de woning- en utiliteitsbouw en voor de agrarische sector.

In verband hiermede zoeken wij op korte termijn:

PRODUKTIEMEDEWERKERS

Ervaring en/of opleiding in de bouw heeft onze voorkeur.

Solicitaties kunt u richten aan:

HCI Betonindustrie BV
Postbus 98, 7255 ZH Hengelo Gld. Tel. 05753-8181.
Na 18.00 uur 05753-1349. (I.v.m. vakantie vanaf l O augustus).

DOETINCHEM - TERBORGSEWEG 41 - 08340-25066

Doe als Piet Pelle...
Ineens worden kinderen

groot en gaan ze op de fiets naar
de basisschool. Gazelle groeit
met ze mee.

Met veilige en kleurige Piet
Pelle fietsen. Sterker dan kinder-
jaren lang zijn!

Gazelle maakt fietsen leuker!

do«alsPMtP««.

GAZELLE

MENSEN MAKEN DE SFEER
Bij Herman en Ria Winkelman

voel je je meteen thuis.

Of je nu aan de bar zit in het
gezellige café of onstuimig meefeest in de

grote zaal (tot 300 personen).
Alles is tot in de puntjes verzorgd.

De koude en warme bi Heften, diners en
barbecue-avonden z< ggen alles over de

veelzijdigheid van Herman en Ria.
Mensen maken dan wel de sfeer,

maar de omstandigheden leggen de basis.
En die zijn perfekt!

WINRELMAN
Sf. Janstraat 3, Keyenborg, Telefoon 05753-1267

voor als er iets te vieren valt of gewoon!

RIJWIELEN BROMFIETSEN
KIEFTENDORP'i 7?55MG

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

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

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

Leer succesvol autorijden!!

VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W WEIJERS
Poelsweg 47- Keijenborg - tel. 05753-1307

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

STAALBEDRIJF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren
i.v.m. nieuwe deklaag

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. 05755-1

{Atfetweekcl
drukwerk

Kampstraat 13.7255 XC Hengelo (Gld.). Telefoon 05753-3818

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

"Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 9 AUGUSTUS

Remigiuskerk

10.00 uur ds. J. W. Coenraad, Gorssel

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

10.00 uur ds. H. Alting

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. R. J. ten Have

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 8 augustus 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het

gemengd koor

Zondag 9 augustus 10.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 11 augustus 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 tot

maandagmorgen 08.00 uur en 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!

8-9 AUGUSTUS

dr. Eyck (praktijk dr. Hanrath) tel. 1277

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-

*8.00 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

8 - 9 AUGUSTUS

H.J.Ormel,tel.4119

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

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.

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 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 uur en 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.

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

«3= visitekaarten
**> rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
KT rekeningen, briefpapier
•& circulaires, folders, prijslijsten
*& enveloppen, briefkaarten, sets
««• kettingformulieren enz. enz.

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

paarden-
en
pony-markt ^

"KNOLLENMARKT"
op woensdag 12 aug. te Hengelo Gld.

Tevens:

PREMIEKEURING
van het

FJORDENPAARDEN
STAMBOEK
Terrein "de Hietmaat".

Aanvang 9 uur.

Zaterdag 15 aug.:

NATIONALE FOKDAG
van:

1. Ver. Basispaard
Aanvang: 9 uur.

2. Ver. Het Groninger Paard
Aanvang: 10 uur.

3. Dartmoor Pony's
Aanvang: 10 uur.

Terrein "de Hietmaat".

Onbetwist is BOSMAN

uw groenspecialist
Telefoon 05753-2619

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 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


