
62e jaargang no 15 woensdag 14 april 1993 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

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

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zeihem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

HAMLAPPEN
500 gram
COTELETTO'S
per stuk

KATENSPEK
100 gram

ZURE ZULT
100 gram

6.45

1.50

1.80

1.05

SLAGERIJ

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

Dinsdag 20 april
organiseert het RODE KRUIS weer
een

BLOEDAFNAME-AVOND
te Hengelo Gld. in „Ons Huis".
Donors ontvangen een oproepkaart

Nieuwe donors
van harte welkom tussen 18.15 en
21.00 uur

GEEF BLOED -
GEEF LEVEN!

Af ra Jansen van den Berg-Mens
Dietist/voedingskundige
Christinalaan 16 - 7251 AX Vorden - tel. 05752-1507

Op donderdag 15 april a.s. om 19.00 uur start ik weer
de voorjaarscursus

Vermageren in groepsverband
Deze cursus is bedoeld voor mensen die te zwaar zijn
of zich te dik voelen.
De cursus duurt 10 weken (iedere donderdagavond
van 19.00-20.30 uur) en bestaat uit:
- proberen achter de oorzaak te komen van het over-

gewicht
- het aanleren van gezonde eetgewoonten
- elkaar stimuleren om het gewenste resultaat te
bereiken

De kosten zijn ƒ 195,--.
Graag van tevoren aanmelden i.v.m. beperkt aantal
plaatsen.
Eventuele ondersteuning met acupunctuur is mogelijk
(niet bij de cursus inbegrepen).

Gewoonweg een

BELANGRIJK BERICHT
In tegenspraak tot vele geruchten welke de

laatste tijd, ongewild, de ronde deden, kunnen

we de vele getrouwe klanten mededelen, dat

wij als „Wolters boekhandel" gewoon verder

gaan!!

Gelet op de veranderde markt, vooral de kan-

toormarkt zal wel een reorganisatie worden toe

gepast en een aantal aanpassingen aan assorti-

ment en presentatie plaatsvinden. De verande-

ring in opstelling zal geleidelijk worden door-

gevoerd. Ook zullen een aantal opruimingen

plaats gaan vinden en zal het interieur een

face-lift ondergaan.

Wij vragen uw begrip als het af en toe in de

winkel een beetje rommelig is.

In het centrum

van Hengelo Gld

en de Achterhoek

WOLTERS BOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Telefoon en fax 05753-1253

Haal voor 1 mei je nieuwe
Interpolis Bromfietsverzekering

bij de Rabobank.

Regel vóór l mei je bromfietsverzekering bij

de Rabobank. Je krijgt het nieuwe plaatje
direkt mee. Klaar terwijl je wacht, gewoon een

kwestie van even binnenlopen.

Rabobank Hengelo-Keijenborg

Tel. 05753-2022

Rabobank IS

Hengelosestraat49,7256 AB Keijenborg
Telefoon 05753-3357

* Brügmann kunststof kozijnen
* Heroal aluminium kozijnen
* Aluminium en kunststof schuifpuien
* Kunststof gevelbekleding
* Binnen- en buitenzonwering
* Isolerende beglazing

Vergelijkt u eens vrijblijvend onze prijs en
kwaliteit-

WAS IK
MAAR RUK
Kreeg je elke dag maar een nieuwe kans. Dan was het leven een stuk leuker.
Lucky 10 kun je elke dag spelen. De prijzen kunnen oplopen tot 5 miljoen

gulden. Kijk naar de uitslag op Nederland 3. Elke avcnd om
23.15 uur, behalve op zondag. Een Lucky 10 spelformulier en

een folder met de spelregels liggen bij ons voor u klaar. Wie wil er
niet elke dag een nieuwe kans om rijk te worden?

Elke dag een nieuwe Kans De Lotto

De Dierenshop - Spalstraat 12 - Hengelo Gld

Leer succesvol autorijden!!

VAMOR-AUTORUSCHOOL 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

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

verbluffend resultaat

GLAS-VERF-BEHANG

STICHTING ZWEMBAD
Hengelo • Keijenborg
Evenals voorgaande jaren bestaat de gelegenheid om tegen gereduceerd tarief
abonnementen aan te vragen, voor 1993 zijn de tarieven niet verhoogd.
De voorverkoop zal op enkele middagen en avonden plaatsvinden.

In Keijenborg:

donderdag 22 april van 18.30 - 20.30 uur in "de Horst".

In Hengelo: op het zwembad:

donderdag 22 april van 18.30 - 20.30 uur.
woensdag 28 april
woensdag 28 april
donderdag 29 april
donderdag 29 april

van 13.30-16.30 uur.
van 18.30-20.30 uur.
van 13.30-16.30 uur.
van 18.30-20.30 uur.

Bij de aanvraag zal voor ieder persoon een pasfoto of oude
stamkaart moeten worden overgelegd.

De openstelling van het bad is bepaald op 5 mei te 14.00 uur.

voorverkoop badverkoop

ƒ127,50
ƒ 77,50
ƒ 42,50
ƒ 42,50

ƒ155,--
'ƒ102,50
ƒ 57,50

PRIJZEN ABONNEMENTEN:

Gezinsabonnementen (ouders en kinderen
van 4 t/m 15 jaar)

Volwassenenabonnement (vanaf 16 jaar)
Kinderabonnement (geboren na 30-04-1977)
Houders van een 65+ kaart

Bij zwemlessen is een abonnement verplicht.

Kleuters t/m 3 jaar hebben vrije toegang op het bad, mits zij worden
begeleid door een volwassene die in het bezit is van een toegangskaart.

Cheques en girobetaalkaarten kunnen dienen als betaalmiddel; bank-
opdrachten worden niet geaccepteerd.

Voor zwemlessen kunt u zich opgeven bij de badmeester, indien u
zwemlessen wilt volgen dient u naast de zwemleskaart ook in het bezit te
zijn van een abonnement of een entreekaart.

CAFÉ MEEZEN
MARKTPLEIN 5 - STEENDEREN - TEL. 05755-1204

Zondagmiddag 18 april

BLUES-ROCKFORMATIE

UNDERPLUGGED
Aanvang 16.00 uur

W april: UNDERCOVER

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

CHAMAECYPARIS conifeer
plm. 50 cm hoog per stuk

10 stuks voor

ZIJDE HANGPUNTEN
div. soorten plm. 50 cm lang

Wijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

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

voor

STAATSLOTEN

DEDIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo G.

Vijveraarde
20 liter 5.25

7 OC
•HO

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten



DANKBETUIGING

Voorde vele blijken van belangstelling en medele-
ven die wij van U mochten ontvangen tijdens de
ziekte en na het overlijden van onze moeder en oma

HENDRIKA JOSEPHINA (RIEK)
POLMAN-BERENTSEN

betuigen wij U langs deze weg onze oprechte dank.

Familie Polman

Hengelo Gld., april 1993.

M.i.v. 13 april 1993 is ons nieuwe zaken- en

privé-adres:

Hof straat 3 • 7223 LR Baak
Ons tel.nr. is 05754-2044

en het faxnr. is 05754-2092

Tot ziens in Baak.

Familie Booltinx

Attentie Attentie Attentie
Voor de Reclame die verschijnt op dinsdag

4 mei a.s. (moederdag zondag 9 mei)
dienen de advertenties als volgt te worden

ingeleverd:

* advertenties met printjes, logo's enz.

dienen uiterlijk dinsdag 27 april om

12.00 uur in ons bezit te zijn.

* advertenties, die bestaan uit alleen
tekst dienen uiterlijk woensdag 28april

om 12.00 uur in ons bezit te zijn.

Dit alles in verband met Koninginnedag.

Gelieve hier de nodige rekening mee te
houden!!!

DRUKKERIJ WOLTERS

NIEUW!!

Auto kinderzitje
met afstandsbediening

elektrisch traploos verstelbaar vanuit elke

plek in de auto met infrarood afstandbe-
diening

ECE-goedgekeurd

van ca. 8 maand tot 4 jaar

wasbare bekleding

gordels in hoogte verstelbaar

met hoofdsteun

introduktieprijs f 339.— (te.m. 29 april)

daarna f 369.—

te bekijken en uit te proberen bij:

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

Hendriks
"de Timmerije"
Kruisbergseweg 10
Hengelo Gld
Tel. 05753-1448

Yellow Balau Smaragd

houten tuinmeubelen

1 set 'Djakarta'
1 tafel afm. 180x90 cm ƒ 335,00
2 tuinbanken 'Medan' 135 cm ƒ 590,00
2 stoelen ƒ 530,00

ƒ1.455,00

set prijs ƒ 1.280,00 i.p.v. ƒ 1.455,00

275,00
1.060,00

1 set Toba'
1 tafel afm. 90x90 cm
4 stoelen

ƒ1.335,00

set prijs ƒ1.1 75,00 i.p.v. ƒ 1.335,00

* Alle prijzen zijn incl. 17,5% b.t.w.
* Alle prijzen zijn af "de Timmerije"

* In bouwpakket

G€M€€NTE H6NG6LO
Provincie Gelderland

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

*****************^***************^
INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN

Volgens het collecterooster 1993 worden de komende

periode de volgende collectes gehouden:

18 t/m 24 april - Fonds Kinderhulp

25 april t/m 1 mei - Hartstichting.

OPENSTELLING

GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met

vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

De hinderwetstukken liggen in hetge-meentehuis, afdeling

grondgebiedszaken, sectie VROM, 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.

| WONINGWET |

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken be-

kend, dat er in de week van 12 april 1993 tot 19 april 1993

een aanvraag ingevolge de Woningwet is ingekomen van:

de heer W.M. Rondeel te Hengelo Gld., voor het plaatsen

van een tuinhuisje, gelegen aan Holterveldseweg 8 te

Hengelo Gld.

de heer G.J. Smeitink te Hengelo Gld., voor het vergroten

van een melkstal, gelegen aan Hogenkampweg 16 te

Hengelo Gld.

de heer A.F. Sueters te Keijenborg, voor het oprichten van

een woning met garage, gelegen aan Koldeweiweg 14 te

Keijenborg.

Hengelo, 13 april 1993.

BEKENDMAKING
BOUWPLAN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo

maken bekend, dat zij voornemens zijn vrijstelling te

verlenen van de belemmerende bepalingen van het be-

stemmingsplan Buitengebied 1984 teneinde medewer-

king te kunnen verlenen aan het bouwplan van:

M. Menting, Hogenkampweg 22 te Hengelo, voor het

oprichten van een garage/berging met carport.

De aanvraag om vergunning ligt met ingang van 15 april

1993 gedurende 14 dagen ter gemeente-secretarie (afde-

ling Grondgebiedszaken) voor een ieder ter inzage.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder

schriftelijk bezwaren tegen het voornemen om de vrijstel-

ling te verlenen indienen bij burgemeester en wethouders.

Hengelo, 13 april 1993.

Burgemeester en wethouders voornoemd.

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat zij voornemens zijn om op de aanvraag van:

Mevrouw B.J. Bosch-Korenblek te Hengelo, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het uitbreiden en/of wijzigen van een

varkensmesterij, gelegen aan Ruurloseweg 82 te Hengelo, positief te beschikken onder 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 14 april 1993 tot 28 april 1993.

Na deze datum, tot het einde 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.

Hengelo, 13 april 1993.

| PUBLIKATIE WET RUIMTELIJKE ORDENING

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN KOM-ES-AN 1992.
De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

bekend, dat met ingang van 15 april 1993, gedurende één maand, ter gemeente-secretarie (afdeling Grondgebiedszaken) voor een

ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 30 maart 1993 - overeenkomstig het ontwerp - vastgestelde bestemmingsplan Kom-
es-an 1992.

Dit plan is een herziening van het uit 1978 daterende bestemmingsplan. Oe voorschriften zijn minder gedetailleerd en beogen de

ondernemer van het kampeerterrein in staat te stellen in te spelen op de ontwikkelingen binnen de recreatieve sector.

Aangezien tegen het ontwerp van het bestemmingsplan geen bezwaren bij de gemeenteraad zijn ingediend en het vastgestelde plan

niet afwijkt van het ter visie gelegde ontwerp, kunnen bij Gedeputeerde.' Staten van Gelderland geen bezwaren tegen het vastgestelde
plan worden ingediend.

Hengelo, 13 april.

De burgemeester voornoemd.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN HENGELO 1992 (KASTAN.JELAAN 15).
De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

bekend, dat met ingang van 15 april 1993, gedurende één maand, ter gemeente-secretarie (afdeling Grondgebiedszaken) voor een

ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 30 maart 1993 - overeenkomstig het ontwerp - vastgestelde bestemmmingsplan
Hengelo 1992 (Kastanjelaan 15).

Dit plan houdt verband met de voorgenomen bouw van maximaal 16 (senior-)woningen op het terrein, plaatselijk bekend Kastanjelaan
15 te Hengelo.

Aangezien tegen het ontwerp van het bestemmingsplan geen bezwaren bij de gemeenteraad zijn ingediend en het vastgestelde plan

niet afwijkt van het ter visie gelegde ontwerp, kunnen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland geen bezwaren tegen het vastgestelde
plan worden ingediend.

Hengelo, 13 april 1993.

De burgemeester voornoemd.

OUD PAPIER INZAMELAKTIES

OUD PAPIER
APART

OUD PAPIER KALENDER APRIL 1993
Op de volgende data kan oud papier worden gebracht op de volgende plaatsen:
Zaterdag 24 april
Gymverenging D.I.O. Keijenborg. Container op de parkeerplaats bij de St. Bernardusschool, Pastoriestraat. Tussen 7.30 -
12.00 uur.

Dinsdag 27 en woensdag 28 april

Basisschool De Leer. Container parkeerplaats Dwarsstraat bij de school. Tot 18.00 uur.
Woensdag 28 en donderdag 29 april

Basisschool Rozengaardsweide. Container parkeerplaats Leliestraat bij de school. Woensdag 16.00 uur tot donderdag 15.30 uur.
Continue inzameling

L.R. de Bosruiters, oud papier kan worden gebracht maandag t/m vrijdag aan de Bronkhorsterstraat 8.

Damclub Hengelo "D.C.H.". Container op parkeerterrein achter zaal Wolbrink. Tijdens openingstijden winkel Spannevogel. In winkel naar
sleutel van container vragen.

| SOCIALE ZAKEN EN WELZIJN |

Vorige maand is aangegeven dat we deze keer u nader zulle^i informeren over de "Bijzondere Bijstand^
Wie kan bijzondere bijstand aanvragen?
Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is er voor mensen met inkomsten uit loon, pensioen of uitkering. Het inkomen hoeft niet altijd het minimum te bedragen om in

aanmerking te komen voor bijzondere bijstand. Het is wel zo, hoe hoger het inkomen, hoe lager de bijzondere bijstand.
Waarvoor kunt u bijzondere bijstand aanvragen?
U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor bijzondere noodzakelijke kosten van bestaan. Het is moeilijk aan te geven welke deze allemaal zijn. Om in aanmerking te kunnen komen voor bijzondere
bijstand dient u te voldoen aan een aantal voorwaarden.
Voorwaarden:
- Het moet gaan om noodzakelijke kosten van bestaan.

- Het moet gaan om bijzondere kosten.
Het is niet precies aan te geven wanneer kosten bijzonder zijn en wanneer niet. Dat hangt voornamelijk af van de medische en/of sociale omstandigheden van de persoon. Het mogen geen kosten
zijn die tot de algemene kosten van het bestaan behoren, (zoals eten en drinken)

- De kosten kunnen nergens anders vergoed worden.
Wanneer er een andere instantie is die de kosten kan vergoeden, komt u niet in aanmerking voor bijzondere bijstand. Ook wanneer u zich onvoldoende of in zijn geheel niet verzekert hebt, hebt

u geen recht op bijstand. Bijzondere bijstand is voor kosten waarvoor u zich niet kunt verzekeren. Het is dus van groot belang dat u zich goed verzekert, bijv. tegen ziektekosten. Wel kunt u een

beroep doen op bijstand wanneer een andere instantie maar een gedeelte van de totale kosten vergoed en u het resterende bedrag moet betalen.
- De kosten kunnen niet door u worden betaald.
Hiervoor dient u aan de afdeling sociale zaken en welzijn uw inkomen en vermogensgegevens te overleggen. Onder vermogen wordt verstaan uw spaargelden, maar ook goederen als eigen huis.

Het totale vermogen hoeft niet te worden ingeteerd om in aanmerking te kunnen komen voor bijzondere bijstand. Een bescheiden vermogen mag worden vrijgelaten te weten: ƒ 17.800,- voor een

gezin; ƒ 8.900,- voor een alleenstaande. Bij 65 jaar en ouder en woonachtig in een verzorgingshuis is het vrij te laten vermogen: ƒ 10.700,- voor een echtpaar en ƒ 5.350,-- voor een alleenstaande.

Voordat u in aanmerking komt moet meestal een eigen bijdrage betaald worden van, op dit moment, ƒ 186,- per jaar. Dit bedrag wordt eenmaal per jaar in mindering gebracht, ongeacht hoe vaak

u voor bijzondere bijstand in aanmerking zou kunnen komen. Het z.g. drempelbedrag van ƒ 186,- wordt niet in mindering gebracht bij leenbijstand, scholing en kinderopvang.

Naast het drempelbedrag wordt nog bekeken of u draagkracht hebt om zelf geheel of gedeeltelijk de kosten te betalen. Dit komt voor a s uw inkomen hoger is dan de voor u geldende bijstandsnorm.

Het is belangrijk om rekeningen te bewaren, want om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand dient u een rekening van c13 kosten te overleggen. Ook als uw kosten lager zijn dan het

drempelbedrag kunt u toch het beste de rekeningen bewaren, want mocht u in het jaar nog andere bijzondere kosten krijgen kunt u wel t oven het drempelbedrag uitkomen en eventueel in aanmerking
komen voor bijzondere bijstand.

Wanneer u twijfelt of u in aanmerking kunt komen voor bijzondere bijstand neem dan kontakt op met de afdeling sociale zaken en welzijn van de gemeente. Daar kan men u dan nader informeren.

GLAS INZAMELEN DE MOEITE WAARD!

Hartelijke dank voor al die
lege (lessen die u zo trouw in de
glasbak gooit Maar zou dat voor-
taan óók kunnen met de glazen
potten' Dan is de glasbak u
dubbel zo dankbaar.

Bedankt namens
glasbak, reinigingsdienst

en natuur.

Gefeliciteerd. In 1992 hebben we samen in de gehele gemeente 240.000 kg glas ingezameld voor hergebruik. Dit is ruim 10.000 kg meer dan in 1991! Samen met

andere gemeenten zorgen we er dan ook voor dat Nederland wereldkampioen is in het hergebruik van glas. Per hoofd van de bevolking is dat gemiddeld 20 kg glas.

Door dit glas opnieuw te gebruiken, zorgen we voor een enorme besparing aan energie en grondstoffen. Die grondstoffen zijn vooral kalk, zilverzand en soda, waarvan

de winning en verwerking een behoorlijke milieubelasting veroorzaken. Benut de glasbak dus zoveel mogelijk. Wanneer u de volgende regels in acht neemt, maakt
u een goed gebruik van de glasbak:

- Aardewerk, porselein en doppen horen niet in de glasbak.

- Spoel vuile potten en flessen om.

- Verwijder doppen en kurken van potten of flessen.

- Zet geen dozen met glas naast de glasbak.

- Gebruik de glasbak niet voor groot glaswerk zoals vensterglas e.d.

- Gooi glas alleen overdag in de glasbak (omwonenden kunnen er last van hebben).

Wanneer de glasbak regelmatig te vol raakt, stel dan de gemeente hiervan op de hoogte.

De glasbakken zijn te vinden op de volgende locaties:

- Raadhuisstraat 36 bij Albert Heijn;

- Raadhuisstraat 53 bij de Edah;

- Ruurloseweg 52 bij Van der Mond;

- Vordenseweg 70 bij Van Neck;

- Zuivelweg 7 bij de Vezo

- Varsselseweg 55 bij sportcomplex de Veldhoek;

- Zelledijk 22 bij de school Varssel;

- Hoek Kerkstraat - Hogenkampweg te Keijenborg.

Laten we er samen voor zorgen dat er ook dit jaar veel gebruikt glas wordt ingezameld.

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS

FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

WIELER- EN SPORTSTICHTING IN STEENDEREN

Na de geslaagde wielerronde van Steendjeren in 1992
is door het toenmalige comité een stichting opge-
richt met als doel wielervenementen in Steenderen
en eventueel in de regio ete organiseren.
De stichting wil, als daar behoefte aan blijkt te zijn,
naast wielrennen ook andere sporten naar Steen-
deren halen.

De voorgaande wielerrondes in Steenderen, althans
vanaf 1984, werden gezamenlijk gedaan door de Tour
club Steenderen en de RTV Vierakker-Wichmond
georganiseerd. In goed overleg hebben beide ver-
enigingen thans hun belangen bij de stichting onder-
gebracht.
De Tourclub zal tijdens de ronde met haar leden
hulp bieden aan de organisatie. Voor de technische
wielerzaken maakt de stichting gebruik van de
know-how van de Wichmondse wiielrenclub. Beide
verenigingen krijgen hiervoor een vergoeding.
De stichting is overigens onafhankelijk van beide ver

enigingen en bepaalt verder zelf haar beleid. Hier-
mede hoopt het bestuur naar haar sponsors toe,
duidelijk over te komen.

De naam van de nieuwe stichting is SWSE (Steen^
derense Wielersport Evenementen).

Het bestuur wordt gevormd door Jan Hekkelman,
voorzitter, Wim Reintjes, secretaris en Torn Helming
penningmeester. Leden zijn Ben Harmsen, André
Bijenhof, Gerard Leneman en Jan van Wilsem.

Het eerste evenment wat de SWSE gaat organiseren
is de traditionele 21e wielerronde van Steenderen.
In tegenstelling tot de voorgaande rondes, die op
zondag plaatsvonden, heeft men nu de zaterdagavond
gekozen en wel de avond van 17 juli a.s.

De jundorencategorie (17- en 18-jarigen) bijten het
spits af. Om 16.30 uur starten zij in de Burg. Smit-
straat om over 60 km uit te maken wie de snelste
man zal zijn. De veteranen, met vele bekende cou-
reurs uit de streek, bestrijden elkaar over 50 km
rond de kerk in Steenderen. De start hiervan is om

18.15 uur.

Amateurs A en B, in een combinatiewedstrijd, gaan
om 20.00 uur van start met 80 km voor de wielen.

Ook hier zullen ongetwijfeld weer vele streekfavo-
rieten aan de start verschijnen.
Het is nog altijd een hele eer om de sterk bezette
ronde van Steenderen te winnen. Vorig jaar verraste
oud-Bronkhorster Wim Bosman vriend en vijand
met een klinkende zege .

Tijdens en na de ronde zal de gezellige sfeer in het
dorp verder verhoogd worden met live muziek van
een orkest. Ook zullen er terrasjes komen in samen-
werking met de horecabedrijven in het dorp.

Ondanks de wat sombere berichten uit het Oost-
gelderse wielerwereldje door het verdwijnen van
wielerrondes op de KNWU-kalender, ziet de SWSE
de tokomst hoopvol tegemoet, waarbij het streven is
om zowel voor de toeschouwers als de deelnemers
een zo aantrekkelijk mogelijk programma te presen-
teren met een leuk randgebeuren.



Rib- en haaskarbonade
500 gr 5.45

Boterham worst 100 gr 1.10

Leverkaas 100 gr 1.30

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753>1320

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

EXTRA AANBIEDING MAAND APRIL

l fles Oranjebitter de Kuyper

9.95
l fles Amaretto Floryno

14.95
l fles Irish coffee
O'mara black 12.95

BRENGEN? EVEN BELLEN:

05753-1252

COLLECTE 1993
NATIONAAL FONDS KINDERMULP

De landelijke collecte Kinderhulp (voorheen Natio-
naal Fonds Kinderbescherming) zal in 1993 worden
gehouden in de week van 18 tot en met 24 april.

Tijdens deze collecteweek zullen ongeveer 30.000
colleotanten op pad gaan om voor het fonds zoveel
mogelijk geld bijeen te brengen.

Er zijn in Nederland tienduizenden kinderen die,
om wat voor reden dan ook niet thuis kunnen wonen

Die kinderen groeien op in tehuizen, internaten of
pleeggezinnen. Ze worden daar doorgaans met liefde
omringd, maar voor dingen die kleur aan hun be
staan kunnen geven, zijn de bestaande overheids-
subsidies vaak ontoereikend.

Kinderhulp is er om in zulke situaties een helpende
hand te bieden. Zonder op zoek te gaan naar
„schuldigen" en zonder te letten op ras, gezindte of
nationaliteit, zet het fonds zich in om het leven van
die kinderen met minder kansen in Nederland op te
fleuren. De mate waarin Kinderhulp dat kan blijven
doen is voor een groot deel afhankelijk van de op-
brengst van de jaarlijkse collecteweek.

Er wordt vrijwel overal gecollecteerd. Voor wie de
collectant desondanks mist, is het natuurlijk ook
altijd mogelijk een bijdrage over te maken op giro-
nummer 404040 ten name van Kinderhulp, Deventer.

LEDEN VAN VERDIENSTE BIJ HHV

Resp. bijna 21 en 20 jaar hebben de heren A. Hulstijn
en G. W. Enzerink een bestuursfunctie binnen de
HHV bekleed.

Hiervoor werden ze na de eierwedstrijd, in zaal Wol-
brink door voorzitter J. Kei geëerd door beiden te
benoemen tot lid van verdienste van de HHV, waarbij
deze er de nadruk op vestigde dat dit alleen moge-
lijk was geworden door de hulp van de echtgenoten
van deze leden van verdienste.

De bijbehorende oorkonde en zilveren speld werden
hierna uitgereikt, terwijl de dames bloemen in ont-
vangst mochten nemen.

De jaarlijkse traditionele eierwedstrijd vond plaats
in de Veengoot waarbij dit jaap niet de meeste cen-
timeters vis telde, maar het hoogste totale gewicht
aan gevangen vis.

De uitslag was als volgt:
l J. Besseling 8750 gr, 2 G. Firing 3350 gr, 3 H. Her-
mans 2800 gr, 4 H. Hulstijn jr 2550 gr, 5 G. Weuste-
nenk 2430 gr.

MOSIN UW GAZON?
WIJ HEBBEN VOOR U:

* te huur VERTIKUTEERMACHINE

* MESTSTOFFEN

* GRASZADEN

* TUINZADEN

IK BEN EEN MEISJE LIEF EN KLEIN
EN IK ZAL NU DE JONGSTE ZIJN

\MAMA. PAPA
T1NA en SJORS ZUN REUZEBLU

EN GA VEN OP 31-3-1993 l
DE VOLGENDE NAMEN AAN MIJ

Jan en Maria Kemp
St. Janstraat 28

7256 BC Keijenborg

ER OP UIT....
HET IDEEëNRIJKE BOEKJE VOOR EEN

DAGJE UIT VAN DE N.S.

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - TeJL 05753-1253

VERKOOP van wegenkaarten, toeristenkaarten

toeristische uitgaven en zo meer

NS-verkooppunt - Boeking van dagtochten

DAMMEN

In de Ie bekerronde van Gelderland speelde DCH in
Zutphen-Warnsveld een goede wedstrijd. H. Luimes
won al snel door zijn tegenstander geheel te over-
rompelen door kracht en snelheid. J. Vos maakte in
het eindspel een fout waardoor de stand weer gelijk
werd. J. Heijink speelde positioneel zo goed dat de
tegenstander in de fout ging. H. Vos had hierdoor
aan hè*. Ie bord nog l punt nodig voor de overwin-
ning, maar doordat de tijdnood van zijn tegen-
stander zo groot was ging deze geheel in de fout,
zodat het 2-6 voor DCH werd.

De volgende wedstrijd van deze bekerronde speelt
DCH op 13 april in Voorthuizen.

Onderlinge competitie: groep A: D. Walgemoet-
J. Luiten 1-1, B. Harkink-H. Hulshof 0-2.

groep B: J. Wentink-G. Botterman 1-1, A. Versteege
H. Megens 2-0, H. Dijkman-J. Schabbimk 2-0,
E B.erendsen-H. Zonnenberg 0-2.

Op 15 april is de 2e avond voor de huisdammers.

Degene die hieraan mee wil doen is van harte welkom

Op 15 april is het voor l keer bij café Wolbrink,
Bkiekstraat 3.

OLIEBOLLENACTIE HE-KEU

Op 16 en 17 april a.s. houdt de zwem- en waterpolo-
vereniging He-Keij weer de oliebollenactie.

Gedurende deze dagen komen de leden aan de deur
met overheerlijke oliebollen. Ze zijn net als vorig
jaar, verpakt in papieren zakken waardoor de olie-
bollen nog lekkerder blijven en tevens het milieu
met wordt geschaad. De aotie is inmiddels een tra-
traditie geworden die van groot belang is voor de ver-
eniging. De kosten voor onder andere de badhuur,
blijven stijgen, waardoor een actie als deze nood-
zakelijk is. Draagt u de zwemsport een warm hart
toe, koop dan op vrijdag of zaterdag de He-Keij
oliebollen.

GYMNASTIEK D.O.G. BAAK

GEEFT DEMONSTRATIE

Met vaardige hand wordt iedere week geschaafd aan
de lenigheid van een flink aantal leden bij de gym-
nastiekver. D.O.G. te Baak.

In de ruimte achter de St. Martinuskerk te Baak
worden er de wekelijkse oefeningen afgewerkt.

Zowel jong als oud is zeer ingenomen met de leiding,
het geen door het bestuur met inzet wordt onder-
steund.

Zaterdag 17 april is er weer gelegenheid om kennis
te nemen van de vorderingen, die in de voorbije
periode zijn gemaakt.

Er wordt op gewezen dat het aanvangsuur redelijk
vroeg is, te weten 18.30 uur, daarmede rekening
houdend met de allerjongsten. Het einde van de
avond Mgt dan ook niet al te laat.

Te huur volkstuintje, aan

de Heurne. Tel. 1446

Nieuw! Nieuw!

Alisun zonnebank E 34
plus, met twee gezichts-
bruiners. Ook 's avonds.

Drogister-Homeotheek
Goossens, Tel. 1297

Gevraagd hulp in de huis-
houding. Leeftijd plm. 40
jaar, halve dag per week,

zomermaanden 3
1
/2 dag

per week. Brieven onder
no. 15 H, bureau de
Reclame.

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo G.

TeL 05753-1424

CéPé produkten. Zelf
meubels kleuren, nu ge-

makkelijker dan ooit! Ook
geschikt voor vloeren, pla-
fonds en deuren. Geeft aan
geloogde houtsoorten een
antieke tint, bijv. grenen
vure- en beukehout. Des-
kundig advies. Drogisterij-
Homeotheek Goossens,

Tel. 1297

Gevraagd zelfstandige
woonruimte, per direct of
latere datum, in Hengelo,
door werkende jongedame
27 jaar. (niet in buiten-
gebied). Brieven onder
no 15IJ bureau de Reclame

Trendy color spuitbussen.

Voor binnen en buiten ge-
schikt. Voor hout, kunst-
stof, glas, keramiek, riet
enz. f 9.95 per bus. Drogis-
terij-homeotheek Goossens
Tel. 1297

Te huur zit-slaapkamer
Tel. 05754-1285

UNDERPLUGGED

Op uitnodiging van een bekend modemerk speelden

vier doorgewinterde Achterhoekse muzikanten on-
langs in een stand op de internationale modemesse
in Keulen.

„Niet te hard, geen grote versterkers, actueel en af-
wisselend repertoire" luidde de opdracht van de
confectie-gastheren. „Een beetje a la MTV UN-
PLUGGED" werd er aan toegevoegd.

Dit verzoek was niet aan dovemansoren gericht.

Het viertal repeteerde zich de mik mak op huis-
kamersterkte. Het drumstel sneuvelde aJ in de voor-
fase. De elektrische elementen werden meteen voor
de warme klankkasten ingeruild en de basgitaar
kreeg een softe, wollige achtergrondinstelling op de
enig overgebleven versterker. De zanger beschikte
reeds over voldoende biologische power.

Het resultaat, was een bijna 50 nummers tellend
repertoire met nummers van poplegendes als Beatles
Stones, Doors, Clapton, Fleetwood Mac tot aan actu-
elere helden als Bon Jovi, Crowded House, REM,
Melissa Etheridge etc.

De Keulse handelaren raakten zo enthousiast dat het
voor de gelegenheid tot UNDERPLUGGED omge-
doopte kwartet alvast voor de eerstkomende zomer-
beurs werd gestriikt.

Om de repetitievruchten iets langer op smaak te
houden, is UNDERPLUGGED bij uitstek klaar voor
het kroeg-clubcircuit.

U kunt UNDERPLUGGED zondagmiddag 18 april
aanvang 16.00 uur, horen en zien in café Heezen aan
het Marktplein te Steenderen.

Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel

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

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

Voor allo Informatie.
(030) 52.35.78. Of EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ

schrijf naar: postbus 9587, 3506 GN Utrecht

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit

Bij aankoop van een kist APPELS
een poster van Beverly Hills

GEKOOKTE BIETEN per zak 0.49

1 grote zak BILDSTAR 20 kg
6.50

RODE GRAPE FRUIT 10 stuks
6.98

Rauwkostreklame:
Div. soorten RAUWKOST

500 gram 3.98

Lekkere PIZZA per stuk 6.50

Kaasreklame:

OUDE KAAS 'Akile 7.50
KOMIJNEKAAS J.B.

'/2 kilo 5.50

Wij hebben diverse soorten verse
GROENTEN zoals spinazie, raap-
stelen en Holl. bloemkool tegen
scherpe DAGPRIJZEN

TOT ZIENS

TRIMLOOP OVER DIVERSE AFSTANDEN BAAK

De gymnastiekver. DOG uit Baak, zaterdagavond 17
april druk in de weer met haar demonstratie, is er
op zondag 18 april weer vroeg bij met de Trimloop,
welke is voortgevloeid uit de estafetteloop die
gehouden werd ter gelgenheid van 800 jaar Baak.

Reeds om 10.00 uur wordt er begonnen, er kan ge-
lopen worden over de afstanen 2,5 5 en 10 km. Het
parcours is uitgestippeld in het centrum van Baak,
met als startpunt gebouw Concordia, gelegen achter
de St. Martinuskerk.

De 2e trimloop wordt op zondag 7 nov a.s. gehouden

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
-die met vragen zitten,

bellen de infolijn voor
telefonische informatie

info |0
lijnjoro-wew

DRUKKERIJ WOLTERS

JUBILEUMKOLLEKTIE
50

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

DRUKKERIJ WOLTERS

De nieuwste Intercard kollektie geboortekaartjes is uit!
Stap eens bij ons binnen.
Wij tonen u graag vrijblijvend de uitgebreide kollektie.
Ook de tekst kunnen wij met u samenstellen.

DRUKKERIJ WOLTERS
•
151 iiitcrcard



E UW AANKOPEN IN HENGELO EN KEIJENBORG
waar nog voldoende parkeergelegenheid aanwezig is!

Attentie Attentie Attentie
Voor de Reclame die verschijnt op dinsdag
4 mei a.s. (moederdag zondag 9 mei)
dienen de advertenties als volgt te worden
ingeleverd:

* advertenties met printjes, logo's enz.
dienen uiterlijk dinsdag 27 april om
12.00 uur in ons bezit te zijn.

* advertenties, die bestaan uit alleen
tekst dienen uiterlijk woensdag 28 april
om 12.00 uur in ons bezit te zijn.

Dit alles in verband met Koninginnedag.

Gelieve hier de nodige rekening mee te
houden!!!

Voor aanstelling op korte termijn zoeken wij een nette

SCHOONMAAKSTER
voor ± 3 uur per dag, bij voorkeur vanaf 10 uur 's morgens.

De werkzaamheden zullen o.m. bestaan uit het schoonmaken van kantine,

toiletten en enkele bedrijfskantoren.

Belangstellenden worden verzocht hun reakties uitsluitend schriftelijk te

richten aan:

GOMA B.V. Metaalwarenfabriek
t.a.v. afd. Personeelszaken.

Postbus 8

7255 ZG Hengelo Gld.

tel. 05753-8211

GOMA
M A A T W E R K I N P L A A T W E R K

DRUKKERIJ WOLTERS

RESTAURANT

frijnt

KWALITEIT EN
KWANTITEIT

voor betaalbare prijzen

* Capaciteit tot
70 personen

* Maandag gesloten
* Groot terras

Gelegen zijweg
Zelhem-Ruurlo.

Varsselsestraat 11
Tel. 08342-3750
7021 MV Zelhem

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.

Tel.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ft ffZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

Kom eens kijken in onze winkel

naar de geshowde fietsen en snorfietsen

met meer dan 100 stuks

van UNION - SPARTA (MET) -
BATAVUS - GAZELLE - M.B.K.

^ZWEVERINKJ
fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

Ook voor reparatie (24-uur service) en verhuur

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

drukwerk
Kampstraat 13. 7255 XC Hengelo (Gld.). Telefoon 05753-3818

Kerk- en andere diensten

18 APRIL 1993

Remigiuskerk
10.00 uur ds. A. B. Elbert Kindernevendienst.

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

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. H. R. Betting, Halle

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur ds. C. F. J. Antonides, Terborg

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 17 april 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het ge-
mengd koor
Zondag 18 april 10.00 uur Eucharistieviering
Dinsdag 20 april 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;
zondags om 10.00 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;
dagelijks Rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen 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!

16-19 APRIL
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 uuren 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.

Dierenartsenpraktijk Hengelo Gld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420
A.R.J. van Ingen, H. J. Ormel, H. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00
uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden
met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld
Maandag t.e.m. vrijdag 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. 05750-
16463.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk
Zutphen

Spreekuur gezins-/bejaardenverzorging en maatschappelijk werk:
ma t/m vr van 8.30-9.30 uur.
Regio-kantoren:

- Hengelo Gld., Kastanjelaan 15, tel. 05753-2345;
- Steenderen, J. F. Oltmansstraat 7

maatschappelijk werk: tel. 05755-1659
gezins-/bejaardenverz.: tel. 05753-2345;

-Zelhem, Stationsplein 12, tel. 08342-2151.
Spreekuur alpha-hulpverlening:
ma t/m vr van 8.30-9.30 uur, hoofdkantoor Zutphen, Hoge-
straatje 3, tel. 05750-43800

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.

Verloskundige:
R. Haggeman-Withaar, tel. 05754-1351

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.

Voor Toyota is
afstand geen

probleem!
Een Toyota overbrugt moeiteloos de grootste af-
standen. Maak daarom eens kennis met z'n unieke
prestatie-vermogen. Daarvoor is afstand evenmin
een probleem. Hoegen Dijkhof Doetinchem is offi-
cieel Toyota dealer, ook voor Hengelo en omstreken.
Om u ervan te overtuigen dat afstand naar uw Toyota
dealer geen probleem is, bieden wij u speciale servi-
ce faciliteiten zoals:

• gratis leenauto indien uw auto toe is aan een
onderhoudsbeurt;

• of: eventueel halen we uw auto 's morgens op en
brengen hem 's avonds terug;

• alle onderhoud volgens vastgestelde tarieven;
• prijsopgave vooraf;
• alle faciliteiten voor uw auto

Bezoek onze showroom en maak eens kennis met
Toyota. Vraag vrijblijvend informatie over alle typen en
modellen met de daarbij behorende prijzen.

TOYOTA

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

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

JAN OTTINK BAND IN "DE BRINK"
Op vrijdag 16 april a.s. zal de Lochemse Jan Ottink Band
een optreden verzorgen in Sociaal Cultureel Centrum "De
Brink" te Zelhem. Deze dialectgroep, die de laatste tijd veel
zucces oogst, weet met vele muziekstijlen een breed pu-
bliek te boeien. Rock and roll, blues, romantische ballads.
pop en swing wisselen elkaar af in het Twents/Achterhoeks
dialect.
De teksten van Jan Ottink bewijzen dat het dialect een
levende taal is, waarmee uitstekend sfeer en gevoel is over
te brengen. Dat varieert van vrolijk tot serieus en van
ontroerend tot gewoon gezellig. Hij weet met zijn praatjes
tussen de verschillende nummers de groep en het publiek
dicht bij elkaar te brengen. Die flexibiliteit brengt de groep
niet alleen op de podia van jongerencentra en bruine café's:
ook zingt en speelt de Jan Ottink Band voor bejaarden en op
de bijeenkomsten van streektaalverenigingen. Regelmatig
is de groep te horen op de regionale omroepen met num-
mers van hun onlangs verschenen CD.
Het concert, dat op 16 april in "De Brink" zal plaatsvinden,
is georganiseerd door de jeugdsoos Zelhem in samenwer-
king met de stichting Sociaal Cultureel Werk te Zelhem.
De aanvang van het concert is 20.00 uur, terwijl de zaal om
19.30 uur open is. De entree bedraagt ƒ 7,50 per persoon.

NIEUW DAGELIJKS SPEL BIJ SPELNET-WINKE-
LIER
Vanaf woensdag 14 april wordt het voor het eerst in
Nederland mogelijk elke dag, behalve op zondag, een
kansje te wagen. Op deze dag introduceert De Lotto name-
lijk het spel Lucky 10. Dit nieuwe spel, dat gespeeld kan
worden bij circa 2.000 Spelnet-winkels, kent een maximum-
prijs van 100.000 maal het ingelegde bedrag. Dagelijks
worden 20 getallen getrokken uit een reeks van l tot en met
80. Deze getallen worden elke dag om 23.15 uur op
Nederland 3 bekendgemaakt. De speler heeft de keuze-
mogelijkheid met ten hoogste tien getallen mee te doen;
maar hij kan ook met minder getallen deelnemen: 9, 8, 7,
etcetera, tot aan l getal toe.
Ook andere spellen bij Spelnet!
Lucky l O-voorspellingen worden met behulp van een
hypermoderne computer in de Spelnet-winkel doorgeseind
naar en geregistreerd in de centrale computer van De Lotto
in Den Haag, de organisator van Lucky 10. Liefhebbers van
een gokje kunnen via deze moderne methode niet alleen
meespelen met Lucky 10, maar ook een kansje wagen in
Lotto Jackpot of Lotto 4/5. Sportliefhebbers kunnen hun
sport-inzicht te gelde maken in de sportprijsvragen Toto,
Toto-Select, Score en Winnerstip. Op dit moment zijn er
circa 2.000 Spelnet-winkels in Nederland. Als u ook eens
een kansje wilt wagen via de computer kunt u hiervoor

terecht bij de Dierenshop, Spalstraat 12 te Hengelo Gld.

METEROPNAME GAS
IN DE GEMEENTE
STEENDEREN

In de periode van 15 april 1993
t/m 14 mei 1993 worden de
meterstanden opgenomen.
De opname vindt gespreid plaats
gedurende een periode van
ongeveer vier weken.
We kunnen dus niet precies
zeggen wanneer we bij u aan
de deur komen.
In ieder geval op werkdagen of
op een zaterdag tussen 8 uur
's morgens en 8 uur 's avonds.
Wel verzoeken wij u er voor te
zorgen, dat de meter goed
bereikbaar is.

Mochten wij u niet thuis treffen,

dan doen wij een kaartje bij u

in de brievenbus, waarop wij

aangeven wanneer wij u weer

zullen bezoeken.

Wanneer u bij het 2e bezoek

wederom niet thuis bent zullen

wij uw verbruik schatten.

Wij zullen dan tevens een kaart

achterlaten met de geschatte

stand. Wanneer de door ons

gemaakte schatting te veel

afwijkt van de werkelijke stand,

dan kunt u deze werkelijke stand

noteren op deze kaart en zonder

postzegel aan ons terug zenden.

NV GAMOG
Gasmaatschappij
Gelderland

Rayon: Zutphen
Telefoon:
05750-24555

Bereikbaar van
8.00 - 17.00 uur.
Voor ernstige
klachten en
storingen dag en
nacht bereikbaar.

Onbetwist is BOSMAN

uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

SCHOOLVOETBALTOURNOOI
Woensdag 21 april a.s. worden op de velden van de v.v.
PAX de jaarlijsc schoolvoetbalwedstrijden om het kam-
pioenschap van de gemeente Hengelo Gld. gehouden.
De grote scholen spelen met hun A-team om de grote
wisselbeker (in 1992 Rozengaardsweide), hun B-teams
met de teams van Varssel (in 1992 winnaar) en Bekveld
strijden om hun wisselbeker, terwijl een zestal meisjes-
teams hun best doen om de hoogste prijs in hun bezit te
krijgen (in 1992 St. Berhardus).
De winnaar van A en van de meisjes gaan half mei in
Zutphen verder spelen om het afdelingskampioenschap.
De wedstrijden beginnen woensdag 21 april om hall twee.

BABY OP KOMST?
Gefeliciteerd! Je zult wel druk zijn met de voorbereidingen
op de komst van je kleintje. Als je besloten hebt om
borstvoeding te gaan geven, zul je er waarschijnlijk al veel
over gehoord hebben. Maar hoe werkt het in de praktijk?
Moet je je erop voorbereiden? Hoe weetje of je voldoende
melk hebt?
Kun je zelf voeden en buitenshuis werken combineren?
Veel (a.s.) moeders zitten met deze vragen, l let gebeurt ook
dat het voeden niet meteen van een leien dakje gaat, maar
als je begrijpt hoe dat komt en hoe borstvoeding eigenlijk
werkt, dan lukt het meestal wel. Door de juiste informatie
en voldoende zelfvertrouwen is het veelal mogelijk proble-
men te voorkomen of tijdig op te lossen.
De Vereniging Borstvoeding Natuurli jk begint op woens-
dag 21 april a.s. met een serie van 4 info-avonden van 20.00
tot 22.00 uur waar zwangeren, voedende moeders en belang-
stellenden van harte welkom zijn. Behalve het thema van
de avond is er gelegenheid vragen te stellen en borstvoe-
dingservaringen met elkaar uit te wisselen.
Heb je interesse om deel te nemen of heb je gewoon vragen
over borstvoeding, neem dan kontakt op met Francy
Wicherink, tel. 05753-3467.

RONDUM REURLE VANUIT VORDEN

Het Omroep Gelderland-programma "Rondum Reurle"
komt zaterdag 17 april vanuit de grote zaal van café-
rcstaurant De Herberg in Vorden. Tussen 12 en 2 ontvangt
presentator Arie Ribbers weer diverse gasten.
Zo zullen o.a. aanwezig zijn de cabaretgroep Hoe? Zo!, het
Huisvrouwenorkest, enkele bekende Vordenaren zoals
Drikus Kettelerij, Mevrouw van Til (Zusse Klumper) en
Johan Stapper. Verder is er nog D'n Draodnaogel.
Publiek dat de uitzending wil bijwonen is 17 april van harte
welkom in café-restaurant De Herberg aan de Dorpsstraat
10 in Vorden. De zaaldeuren zijn vanaf tien uur 's morgens
open.


