
62e jaargang no 29 dinsdag 20 juli 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 (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wlchmond-Vierakker

en omstreken

Magere
varkens
fricandeau

500 gram U.ïJO

Mager
varkens
poulet

500 gram 4.95

Magere
hamlappen

500 gram 6.95

Varkens
rollade

100 gram Z.5U

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
<fijnofgrof) 500 gram 4.00

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram 4.570

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 1.5*0

SCHOUDERKARBONADE

500 gram 4.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

WUNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

20 ROOSJES
diverse kleuren 7.95

Wijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Kerkstraat Ga - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

ERK TOCH
HOE STERK

300-DELIGE

BIT-BOREN
KOFFER

Bestaande uit: hout-, metaal- en steenboren -»-
diverse maten pluggen.

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Bannmkslraal 4 - 7255 AW Hengelo (Gld ) • Tel 05753-1220 tUS '93

ij hebben ALLES
voor de weck + diepvries!!

weckketels gas en electrisch

weckglazen

weckringen enklemmen

weck thermometers

diepvrieszakken

diepvriesbakjes

folielasapparaten

diepvrieszaksluiters

BESSELINK
ELECTRA

KADO'S

HUISHOUD
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

M
H

M
Bakkerij Bruggink

s

H

U RAADHUISSTRAAT 19 • TEL. 1358
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KRUIDCAKE

KRUIDKOEK
van 4.73 voor

van 5.25 voor

m

4.25

5? Wij zijn met VAKANTIE
fe

s van 26 juli t.e.m. 14 aug.
'f 35
^ Maandag 16 aug. staan wij weer voor u klaar g
^ «BBWKGk' v;ar>'**gMft!i*»i W^8HMMH*fltBM>|>P'»' 50

3WHVAY 3(1 MVA - H3HXVa 3NHVAY 30 MVA

Hengelose Majorettevereniging

TREKKING VERLOTING

34 - 70 - 178 - 191 - 251 - 394 . 445

501 - 522 - 541 - 546 - 693 - 706 - 709

858 - 888 . 890 - 897 - 991 - 1127

1195 -1217-1250 -1358 -1374 -1458

1574 -1692 -1800 -1850 -1863 -1915

1963-2143-2228-2250

Prijzen kunnen worden afgehaald bij café

Wolbrink, Bleekslraat 3 te Hengelo Gld

Voor f 98,-
gaat de zon(nebril) op...

...compleet in eigen sterkte!

ZOMERTIJD! VAKANTIETIJD!

Er op uit met uw windmolenbakker

Ribisgibferlingen

Limburgse rijstevlaai 11.95

Dakkerij GIIM

H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35
tel. 05753-1200 VJINC ÎOLE^MKKERS

Uw Vakman-Opticien heeft de zomer in 't hoofd!

Een modieuze zonnebril in uw eigen sterkte*

Voorzien van échte Essilor-glazen en nu heel 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

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

Wegens vakantie gesloten

van 26 juli t.e.m. 2 aug.

Kapsalon van Onna
Kerkstraat 7 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1718

Natuurlijk bij uw Vakman-Opticien

Aangesloten bij de beroepsorganisatie

VOET PLUS

Margriethof 4 _ Hengelo Gld. - Tel. 05753-3121

Telefonische afspraken na 18.00 uur

Ook bezoek aan huis

TE KOOP

Hengelo Gld., de Heurne 86

helft van dubbel woonhuis
met garage
Bouwjaar 1983

Indeling: hal, toilet, woonkamer met open
keuken, bijkeuken en garage.
Ie verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met
bad, douche en 2e toilet.
Vaste trap naar 2e verdieping: zolderruimte.
Grondoppervlakte 256 m2 en tuin op het zuiden
Vraagprijs f 227.500,— k.k.

Inlichtingen:

A. B. Bergervoet, 05753-3458

RESTAURANT

't

KWALITEIT EN
KWANTITEIT

voor betaalbare prijzen

* Capaciteit tot
70 personen

* Maandag gesloten
* Groot terras

Gelegen zijweg
Zelhem-Ruurlo.

Vdrssetsestraat 11

Tel 08342-3750
7021 MV Zelhem

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrljf
Rondweg 2a - Hengelo G.

Tel. 05753-1424

WAT IS EEN ZOMER ZONDER
GOUDEN STRANDEN?

Een gouden sieraad maakt het pas compleet

/^
$*&

Alle sieraden zijn gemaakt van 14-karaats goud!

GOUDEN SIERADEN VINDT U BIJ DE JUWELIER

A.GROOTKORMELINK
horlogerie goud &zilver

Eigenaar T. van den Hul

Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 05753-4036

Ambachtelijk slager

Jan Stapeibroek

MAGER RIBSTUK
500 gram 9.15

4.45

1.98

LAMSVLEES voorradig

SPEKLAPPEN
500 gram

CASSELLERRIB
100 gram

l Deze aanbiedingen zijn 14 dagen f
l geldig

= =
! Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258 [

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f t f fZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

KERKSTRAAT 6

i

Groente en fruit

HOLLANDSE TOMATEN kilo 1.98

ANDIJVIE kilo 0.98
•

Rauwkost aanbieding:

3ARIBIC '/2 kg 4.98

WITTE KOOL-HAM '/a kg 4.98

BLEEKSELDERIJ-KAAS
'/2 kg 4.98

Kaasreklame:

OUDE KAAS '/2 kg 6.98

MAASLANDER '/2 kg 7.98
RAMBOLNOOTMIX 10Cgr2.59

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

Iijnso70-ei4ei4



HANS en INGRID

bedanken iedereen voor de kaarten, de ca-
deau's, de bloemen, het geld en vooral de
aanwezigheid.
Dankzij jullie is het een fantastische dag ge-
worden.

Kampstraat 3,
7255 XC Hengelo Gld.

DANKBETUIGING

Voor de vele blijken van medeleven en deel-
neming betoond tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve man en vader

WIM BEUGEBRINK

betuigen wij u onze oprechte dank.

Minie Reugebrink-Berends
en kinderen

Hengelo Qld., juli 1993
Aaltenseweg 14

Hierbij verklaar ik,
A. Hulstljn

P. V. van Sociaal Fonds Bouwnijverheid en
Penn. van Hout en Bouwbond FNV met ingang
van 15-07'-'93 zitting zal hebben aan voorkant
gelegen ruimte

Kerkekamp 23A

Openingstijden:

MAANDAG van 11.00-12.00 uur
DINSDAG van 9.00-10.00 uur

DONDERDAG van 18.00-19.00 uur
Telefoon 05753-2559

Het bestuur
Hout en Bouwbond FNV
Afd. Hengelo (Gld.)

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

van 26 juli t.e.m. augustus

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en bobymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

DOE HEM OF HAAR EENS

DE GROETEN
STUUR EEN KAARTJE ! ! !

IN VOORRAAD NU EEN NIEUWE SERIE

ANSICHTEN
van Hengelo en Achterhoek.

WOLTERS BOEKHANDEL

Kerkstraat 17 - Telefoon en fax 05753-1253

BRADERIE ZELHEM

'UINF r bij

Dlsco-Danclng

De Paerdestal
Zelhem

ZATERDAGAVOND 24 JULI

m.m.v. orkest SPIRIT

ZATERDAGAVOND 7 AUGUSTUS

m.m.v. TH E EVENING STARS

voor

STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
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.

ZELHEMSE ZOMER FEESTEN
24 JULI EN 7 AUGUSTUS 1993

HOOGTE PUNT 24 JULI

Benji jump elastiekspringen
14.00 uur Stationsplein

ƒ 100,— PER SPRONG

HKM roert

de trom!!

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

STRAALBEDRUF BRUMMELMAN

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

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

"Tel. O57-55-1 TOT-

RENNERSVELD AAN DE START

BIJ DE 13E RONDE VAN HENGELO

Zondag 25 juli a.s. vindt op een parcours rondom
sporthal „de Kamp" een groots sportspektakel plaats.
Naast de traditionele wielerrondte is in afwijking van
voorgaande jaren een straterüoop over 3 verschillen-
de afstanden georganiseerd.
De afstanden zijn 1.8 km voor de jeugd t.e.m, 12 jaar
en verder 5,4 km en 10,8 km.
Voor de organisatie van de stratenloop tekent a.v.
ARGO te Doetlnchem.
Inschrijven kan uitsluitend a.s. zondag bij de sport-
hal tot aanvang van de stratenloop.
De jeugd start om 12.00 uur waarna om 12.15 uur
de deelnemers aan de 5,4 km en 10,8 km van start
gaan.

Het programma zal vanaf 14.00 uur worden voort-
gezet met een wielerronde voor amateurs B + Ve-
teranen over 50 km.
Hierbij zullen ondermeer Joop Ribbers, Jan Pieterse,
Pleter Pit, Piet de Haas en Ben Peters aan de start
verschijnen.
Het klapstuk van de dag vormen de amateurs A.
Ook hier zulen verschillende nationale en regionale
toppers acte de presence gteven zoals o.a. Remco
Startman, Erik Cent, ex-profesional, Henk Boeve
Fred Wolsink en Mano Lubbers alsmede plaatselijke
favorieten zoals Marcel Scheffers en Peter Makkink.
De organisatie van de wielerronde is weer in handen
van R.T.V. Vierakker-Wichmond.

KLASSEMENTSRIT „IN STAP EN DRAF"

TE HENGELO (Gld.)

De Gelderse Achterhoek staat bekend om haar
prachtige afwisselingen van bossen en weilanden.
Een aantal leveren daardoor magnifieke coulissen
landschappen op, zoals in het Gelderse Hengelo.
Een mooier decor voor de jaarlijkse klassementsrit
is nauwelijks denkbaar.
Op zondag 5 september 1993 organiseert de vereni-
ging van het aangespannen paard „In Stap en Draf"
weer haar jaarlijkse tocht; waarbij de NBVAP de
jurering voor haar rekening neemt voor wat betreft
de authentieke aanspanningen. Maar ook als u niet
tot deze categorie btehoort bent u van harte welkom.
U kunt u opgeven bij de heer W. Lichtenberg te
Hengelo (Gld.), telefoonnummer 05753-2284.

G€M€€NT€ HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

****************************************************************************
INFORMATIERUBRIEK

****************************************************************************

COLLECTEN
Volgens het collecterooster 1993
worden tot en met 21 augustus geen
collectes gehouden.

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 8.30
tot 12.00 uur.
De milieuvergunningen en -meldin-
gen liggen m het geheentehuis, af-
deling grondgebiedszaken. sectie
VROM, ter inzage op werkdagen

van 8.30 tot 12.00 uur en van 14.00

tot 16.00 uur. Tevens liggen de
rmheuvergunningen elke vrijdag van
17.00 tot 20.00 uur ter inzage in d«
bibliotheek, Sterreweg 14.
Voor inlichtingen kunt u zich wen-
oen tot bovengenoemde afdeling,
telefoon 1541, toestel 26.

MELDINGEN
WET MILIEUBEHEER

Er zijn meJcIingen ingevolge de Wet
milieubeheer ingekomen van:
de heer J. Harmserr, in verband met
het melden van het aantal gespeen-
de biggen welke aanwezig zijn op
het bedrijf, geiegen aan Tolweg 1
te Hengelo;

Meubelfabriek Uenselink, i in ver-
band met het melden van de ver-
plaatsing van de sto ff eerderij naar
een nieuwe hal, het slopen van het
bestaande kantoorgedeelte (gelegen
op de 1e verdieping) en nieuwbouw
van een kantoor zonder verdieping

alismede het vervangen van de
spuitwanden volgens het water-
scherm principe door nieuwe droge
rilterwanden, gelegen aan Vorden-
seweg 50 te Hengelo;

Drogisterij „Marianne", in verband
met het van toepassing worden van
het Besluit de t ai nh and el milieube-
heer, op een reeds opgerichte de-
tailhandel, gelegen aan Ruurlose-
weg 5 te Hengelo.

Hengelo, 20 juli 1993.

WONINGWET
Burgemeester en wethouders van

Hengelo maken bekend dat er aan-
vragen ingevolge de Woningwet
zijn imgekomen van:

de heer E. H. Vermeer, voor het op-
richten van een woning met garage,
gelegen aan Koldeweiweg 16 te
Hengelo;
Mts. Luesink, voor het veranderen
van een varkensschuur, gelegen aan
Elferinkdlj'k 3 te Hengelo;

de heer G. A. Lenselink, voor het
vergroten van de woning, gelegen
aan Hummeloseweg 18 te Hengelo.

Hengelo, 20 juli 1993.

PUBLIKATIE WET AROB
Pubii'katie van beschikkingen genomen m de periode van 7 t.e.m.
13 juli 1993 waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaar-

schrift kan worden ingediend.

Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen:

aan:

A. A. J. Jansen, De Heurne 3,
rtengelo Gld.

mevr. ïh. J. G. MuUmk-Essmg,
Bronkhorsterstraat 9, Keljen-

borg

M. G. M. Nijenhu»*, Berken-

iaan 56, Hengelo Gld.

M. W. J. N. Essing, Berken-

laan 54, Hengelo Gld.

G. J. Hulshof, Sarinkkamp 69,

Hengelo Gld,

A. Teunrssen, Gietelmkdijk 1,

rtengelo Gld.

B. A. Meemnk, Pr. Christina-

stiaat 18, Wehl

G. A. Lenaelink, Hummelose-

weg 18, Hengelo Gld.

E. H. Vermeer, voorheen Sa-
rinkkamp 91, Hengelo Gld.

ten behoeve van:

het plaatsen van een tufln-
huisje

het bouwen van een woning
met garage aan de Koldewei-
weg te KeUenborg

het oprichten van een worwng
met garage aan de Midden-

weg 5

het oprichten van een woning
met garage aan de Midden-

weg 7

het opnchten van een woning
met garage aan de Vloed l

het uitbreiden van een werk-
tuigenloods, ter vervanging
van de bestaande scnuur

het bouwen van een berging/
hobbyruimte op het adres
LJI 01 irviiorsi.eei straat 9

het veranderen en uitbreiden
van een aangebouwd bijge-

bouw

het opncnten van een woning
mei garage op net perceel
Koideweiweg 16 te Keijenborg

Een bezwaarschrift moet binnen 30 dagen, na deze bekendmaking,
worden ingediend bij het bestuurscollege dat de beslissing heert

genomen.
terzake kunnen nadere inlichtingen worden gevraagd ter gemeen-

tesecretarie, afdeling grondgebjedszaken.

GOEDKEURING BESTEMMINGSPLAN
KOM-ES-AN

De burgemeester van Hengelo brervgt ter voWoen-ing aan het

bepaalde in artikel 28, lid 6 en artikel 31 van de Wet op de
HuuTuelijke Qordening ter openbare Kennis, dat Geo«puteerde
Staten van Gelderland bij besluit van 24 juni 1993. nr. RG93.
23462, goedkeuring hebben verleend aan het bestemmingsplan
Kom-es-An 1992, vastgesteld bij raadsbesluit van 30 maart 1993,

nr. 56-IV/JN.

Ingevolge het bepaalde m artikef 29, lid 1. van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening is het besluit tot goedkeuring onherroe-

pelijk.
Het beakjti van Gedeputeerde Etaten en voornoemd bestem-
mingsplan liggen met ingang van 22 juli 1993 voor een ieder te
secretarie (afdehng Grondgebiedszaken) ter inzage,
Niemand is gerechti^fd om tegen het goedkeuringsbesluit beroep

in te stellen bij de Kroon.

Hengelo Gld., 20 juli 1993.

De burgemeester voornoemd,

POLITIE-INFORMATIEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Periode 6 juli tot 13 juli 1993

Dinsdag: een knaapje van een jaar of 7 a 8 gooit een
steen tegen het hoofd van een buurman. Dit bracht
geneeskundige kosten met zich mee. Geprobeerd met
de vader van dat jongetje in (geestelijk) contact
te komen. Dat lukte niet. Hem er op proberen
wijzen dat men voor deze zaken een WA-verzektering
heeft en dat, gezien de premie, daar best eens een
keer een beroep op mag worden gedaan. De civiele
aansprakelijkheidsstelling blijft nu over.
Aangdfte opgenomen. Bij het zwembad schijn! nog
al eens aan fietsen geprutst te worden (vernieling).
Een aanrijding op de Lankhorsterstraat. Twee be-
stuurders reden achter elkaar in de richting kruising
met de Vordenseweg. De voorste remde plotseling
vanwege verkeer. De achteropkomende bestuurder
merkte dat te laat en reed achterop.
Donderdag: aan de Ruurloseweg bemiddeld terzake
problemen vanwege een te hoog wordende coniferen-
haag.
Een bestuurster reed met haar auto tegen een over
de weg gespannen prikkeldraad (overstekende
koeien. De WA-verzekering van de agrariër doet
wonderen.
Vrijdag: een aanrijding op de kruising Rondweg-
Wichmondseweg. De uit de richting Baak over de
Wichmondsewfcg komende personenautobestuurder
gaf geen voorrang aan de van links over de Rond-
weg komende personenauto.
Op de kruising Kervelseweg met de Rondweg een
soortgelijke aanrijding. Ook daar kreeg een van links
over de Rondweg komende bestuurder geen voor-
rang.
Bemiddelden opgetreden vanwege problemen tussen
echtelieden.
Zaterdag: in een supermarkt aan de St Janstraat te
Keijenborg braken liefhebbers van Franse kaas en
sigaretten in. Het cilinderslot werd met een hevel
uitgerukt (dat gebeurt vaker).
Zondag: in Keijenborg werd gepoogd een café bin-
nen te komen. Hoewel de deur werd opengebroken
zag men van het binnentreden af vanwege een hond
van behoorlijke afmetingen.

Maandag: een transactie van f 400.— uitgereikt van-
wege een te hoog alcoholpromillage achter het stuur.
Tevens was de APK van een gecontroleerd voertuig
al bijna een jaar verlopen. Transactie f 150.—
Gevonden: een Gazelle damesfiets (in Veldhoek),
een ludieke meerlkleurige damesfitets, een Duitse
staander (hond) jong, lang haar, 2 halsbandjes.

Franke

ORANJEFEEST OLBURGBN/RHA

Het jaarlijkse Oranjefeest te Olburgen en Rha vindt
di't jaar plaats op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8
augustus. De Oranjestachting heeft ook dit jaar weer
diverse activiteiten op haar programma staan.
Zo opent zij vrijdag om 18.30 uur het festijn met een
feestelijke optocht. De muziekvereniging Nieuw Le-
ven uit Steenderen zal hieraan haar medewerking
verlenen. Na de optocht zijn de kermisattracties ge-
opend en is er in zaal Steintjes gelegenheid om een
dansje te maken.
Zaterdagmorgen om 10.00 uur zet de Oranjestich-
ting haar activiteiten voort met het traditionele vo^-
gelschieten.
Zaterdagmiddag zijn er om 14.00 uur spelen voor
kinderen met assistentie van hun ouders.
Zondagmiddag om 14.00 uur wordt de plaatselijke
zeskamp gehouden. De deelnemende ploegen strij-
den op zes voor hen tot zondagochtend onbekende
spelonderdelen om de hoogste eer.
Zaterdag en zondag ft er zowel 's middags als
's avonds dansmuziek in zaal Steintjes.

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 alte Informatie.
(030) 62.35.78. Of EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ
schrijf naar: postbus 9587. 3506 GN Utrecht



OCEAN PACIFIC BENJI TOUR 1993

komt 24 juli in Zelhem op de Zelhetmse zomerfees-

ten.

Deze nieuws spectaculaire bezigheid verovert Ne-
derland in snel tempo.
Van oorsprong komt het elastiekspringen uit Zuid-
Amerika.
Om te bewijzen dat zij de moed van een man hadden
sprongen indianen van diverse stammen met lianen
om hun enkels van een hoge bamboestellage.
Dat dit niet altijd goed afliep behoeft nauwelijks
betoog. Een meer veiligere variant werd zo'n 10
jaar geleden in Nieuw-Zeeland ontwikkeld. Een spe-
ciaal vervaardigd elastiek werd daar gebruikt om
van bruggen naar beneden te duiken. De Benji Jump
was geboren.
Binnen enkele jaren is deze rage doorgedrongen tot
alle delen van de wereld.
In Nederland bleek het ontbreken van hoge bruggen
geen probleem. Ter compensatie wordt er een kraan
gebruikt van 60 meter waar een springplank aan
bevestigd is. De lier van de kraan zorgt ervoor dat
de bak getakeld kan worden.
Aan de veiligheidszorg is de laatste jaren veel aan-

dacht besteed. De samenstelling van de gebruikte
materialen en springharnassen is zodanig verbeterd
dat er niets mis kan gaan. Een veiligheddsnet van
4UO vierkante meter wordt op 6 meter hoogte opge-
spannen indien er boven land wordt gesprongen.
Benji Fun België verzorgt i.s.m. „Actdon" Events
Nederland deze spektakilaire attractie. Beide be-
drijven opereren met de veiligheid als hoogste pru>-
riteit. De strenge veiligheidsmaatregelen bieden geen
ruimte voor concessies. Overal waar het Ocean Pa-
cific Benji Fun Team ten tonele verschijnt zorgen
zij voor een weergaloos en onwerkelijk spektakel.
De aanblik van een vrije-val zal menigeen koude
rillingen bezorgen. De Benji jump is voor iedereen
tegen betaling toegankelijk. Techniek is niet nodig,
wel een behoorlijke dosis moed!
Degenen die last hebben van hoogtevretes of gewoon
wat minder moedig zijn, kunnen rustig vanaf de
grond naar de verrichtingen van de springers kijken,
die elk op hun eigen manier reageren wanneer ze
weer beneden zijn.
Op dit moment zijn er 3 Ocean Pacific Beji Fun
Teams in geheel Europa actief. Het Ocean Pacific
Benji Fun Team; Jump With Professionals!
Tijdens de Zelhemse Zomerfeesten 24 juli a.s. vanaf

14.00-22.00 uur op het Stationsplein. Voor inschrij-
ving vla het V.V.V.-kantoor, Stationsplein 7 te Zel-
hem. Telefoon 08342-3811.

TWEEDE UITGAVE HENGELOSE BRADERIE

WORDT EEN GROOTS GEBEUREN

De eerste Braderie eerder dit jaar (zaterdag l mei
j.l.) krijgt een succesvol vervolg op woensdag 4
augustus te Hengelo Gelderland. Plaats van hande-
ling is ditmaal rondom de Remigiuskerk en de par-
keerplaats aan de Kerkstraat, nabij installatiebedrijf
Arendsen.
Het systeem van vrijmarkt werkt, met mogelijkheid
tot deelname van ondernemers uit het gehele land.
De braderiecomimissie, onderdeel van de Hengelose
en Keijenborgse iMddenstandsvereniging behoudt
eich echter wel het recht voor over deelname te
beslissen om een evenwichtige verhouding te krijgen
in het aanbod en handel.
Tot op heden is er een inschrijving van rond 65
standplaatsen. Dit aantal kan echter nog redelijk op-
lopen in de komende tijd. Opgave tot 20 juli a.s, is

nog mogelijk bij videotheek Huur en Kijk Hengelo
Gld (E. Beek, tel. 3636).
Naast het thema „handel" wordt de nodige aandacht
besteed aan andere ontspanning als aanvulling daar-
op. Momenteel zijn er onderhandelingen gaande met
een optreden van een Hengelose rockband.
De kinderen worden o.a. vermaakt met een mini*-
zweefmolen, kindertreintje, kinderschminken. Naast
ud'tvoering van oude ambachten zullen ook vereni-
gingen aanwezig zijn en hun beste beentje voor-
wetten.
De belendende Horeca zal zich ongetwijfeld ook van
z'n beste zijde laten zien om in te haken op deze
aktiedag van HKM met Braderie.
Gelet op de uitkomsten van beide Braderieën gaat
de commissie beraden wat er volgend jaar georgani-
seerd kan worden, met in de toeristenmaand een
tweedaagse Braderie (najaar) en in het voorjaar
een Braderie op één dag.

ROCKANJE,... nooit van gehoord
De onbegrijpelijke onbekendheid van een unieke badplaats
Voor het vierde achtereenvolgende jaar wappert hier op het

strand de 'Europese blauwe vlag', het onderscheidingsteken

dat de FIEEE (de milieustichting van de Europese Commissie)

toekent aan badplaatsen die voldoen aan hoge eisen ten aanzien

van zwemwaterkwaliteit, milieu en voorzieningen.

Rockanje is hiermee een van de 19 plaatsen in Nederland, die

deze vlag mogen voeren. Rockanje? Ja inderdaad.

Al rijmt het ook op Bretagne,
Rockanje ligt niet in Frankrijk.
Zelfs niet in Zeeland, zoals ook
wel wordt verondersteld. Deze
bijzondere badplaats ligt aan
het zuiderstrand op de kop van
het eiland Voome, dertig kilo-
meter van Rotterdam. Om het
nog duidelijker te maken: onge-
veer 10 km van Brielle en even-
ver van Hellevoetsluis. Vanuit
je strandstoel kun je hier
Flakkee zien liggen en de
Maasvlakte, maar ook de sche-
pen die via Hoek van Holland
de Nieuwe Waterweg opvaren
naar Rotterdam.
Paul van Raamsdonk, directeur
van het Badhotel Rockanje, die
pas vrij kort deze functie in
Rockanje bekleedt, heeft ook al
ondervonden, dat Rockanje.
behalve in de omgeving van
Rotterdam, niet veel naamsbe-
kendheid geniet.
Op het terras bij het zwembad
vertelt hij enthousiast:
"Toch is het een unieke bad-
plaats. In de eerste plaats is het

natuurlijk een toplocatie", hij
wijst om zich heen naar de dui-
nen waarin het hotel ligt: die
duinen zijn enig in hun soort in
Europa. Uren kun je er in wan-
delen en de meest zeldzame

planten en vogels ontdekken.
Het strand en zee liggen vlak
bij het dorp. Je kunt hier surfen,
paardrijden, tennissen, golfen
en noem maar op. Overal zijn
gezellige terrasjes en er zijn in
het seizoen allerlei evenemen-
ten. Bijvoorbeeld de jazz-night
Rockanje, waar Nederlands
bekendste musici spelen en
waaraan vrijwel alle horecabe-
drijven meedoen, ook de
strandpaviljoens. Vuurwerk op
het strand, allerlei evenementen

voor kinderen. Wil je wat
anders dan kun je in de naaste
omgeving terecht. Oostvoorne
(5 km) heeft de burcht van
Jacoba van Beyeren, Jacoba-
markt en Burchtfeesten. Ook
staat daar het grootse museum
van Europa op gebied van
modelspoortreinen.
Hellevoetsluis en Brielle - 10
minuten met de auto, maar ook
per bus bereikbaar - zijn oude
vestingstadjes met prachtige
historische panden en musea.

Rotterdam de grootste haven-
stad van de wereld, ligt op 30
km afstand. De deltawerken
kun je van het strand af zien en
Flakkee en Zeeland, met plaat-
sen als Zierikzee en Middel-
burg zijn binnen het uur bereik-
oaar. En dan is Rockanje bo-
vendien nog een bijzonder
rustige plaats, die niet is ont-
dekt door het massatoerisme."
Terwijl hij nog eens tevreden
om zich heen kijkt zegt hij:
"Weet je, als ik hier niet werkte
kwam ik hierheen voor mijn
vakantie."

Voor informatie over
Rockanje en het eiland
Voorne kunt u terecht bij
VVV-Rockaj
Dorpsplein 16, 3235AD
Rockanje tel 01814-1600;
of bij Badhotel Rockanje,
2eSlagl,3235CR
Rockanje, tel. 01814-1755.

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
^ rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
«s= rekeningen, briefpapier
«• circulaires, folders, prijslijsten
«• enveloppen, briefkaarten, sets
«• kettingformulieren enz. enz.

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

ARUBA:
voor een ideale strandvakantie
Maar er is nog veel meer.
Prachtig witte stranden, palmbomen en een azuurblauwe zee.
Het is er allemaal. Al vanuit het vliegtuig ziet u de kilometers
lange stranden. Maar Aruba heeft meer te bieden dan alleen
stranden en onvoorstelbaar helder zeewater, dat bovendien nog
een behaaglijke temperatuur heeft van 27 C.
Want heeft u genoeg van zwemmen, snorkelen, surfen of lekker
lui liggen aan het strand of bij het zwembad, dan zijn er nog al-
lerlei andere leuke dingen op dit Caribische eiland.

RONDRIT
Vanzelfsprekend maakt u een
rondrit om het eiland te leren
kennen. Het meest eenvoudige
is om een excursie te boeken
met een van de comfortabele
touringcars, die u in een hele of
halve dag langs allerlei beziens-
waardigheden voeren.
Aantrekkelijker is het om /.elf
een auto te huren. De verkeers-
regels zijn net als in Nederland
en U bent niet van anderen af-
hankelijk. U kunt stoppen bij
een van de vele aantrekkelijke
restaurantjes of een poosje op
het strand gaan liggen en een
lekkere duik in zee nemen. Het
toeristenbureau heeft goede
kaarten en routebeschrijvingen
voor u.
Er zijn ook bromfietsen te huur.
Bent u thuis niet gewend aan
een dergelijk vervoermiddel,
begin er dan hier zeker niet aan.
De soms ongeplaveide wegen
kunnen voor pijnlijke verrassin-
gen zorgen.

VEEL TE ZIEN
Een van de bekendste attracties
op Aruba is de NATUURLIJ-
KE BRUG, een imposante spe-
ling van de natuur. Het is spec-
taculair om hier te aanschou-
wen hoe de golven zich met

geweld een weg banen onder
deze brug.
Ga ook naar de kapel ALTO
VISTO die in 1952 werd ge-
bouwd op de plaats waar het
oudste katholieke kerkje van
het eiland stond. In de kapel

De natuurlijke brug op Aruba

staat het Spaanse kruisbeeld dat
ook in het oorspronkelijke
kerkje heeft gestaan. Op de weg
erheen staan grote witte kruisen
met bijbelteksten, die de route
van de processies aangeven,
welke regelmatig worden ge-
houden.
Bij het dorpje Bushiribana lig-
gen de restanten van een oude
GOUDMIJN, waarin tot 1916
goud werd gedolven.
Ook heel bijzonder zijn de
wonderlijke ROTSFORMA-
TIES bij Casibari. Aruba is een
vrij vlak eiland, zodat 'bergen'
als de Hooiberg (180 m) des te

meer opvallen. Leuk om te zien
hoe de eilandbewoners hier na
kantoortijd komen trimmen,
waarbij ze met tientallen tege-
lijk de hoge trap naar de top van
de berg oprennen.

ONDERZEEBOOT
Een unieke attractie is de toeris-
tische duikboot de ATLANTIS.
Een uur lang vaart u hiermee op
een diepte van ruim dertig me-
ter onder de zeespiegel van de
Caribische zee. Een unieke be-
levenis omdat u dankzij heel-
grote patrijspoorten en het kris-
talheldere water, een fantastisch

uitzicht hebt op de wonder-
mooie onderwatenvereld van
Aruba.

ETEN, DRINKEN EN
UITGAAN
Aruba heeft een overvloed aan
restaurants en gezellige terras-
jes. U kunt genieten van de
Franse keuken of een Hambur-
ger, maar ook van typisch Aru-
baanse gerechten, zoals in het
aantrekkelijke restaurant Mi
Kushini (Mijn Keukentje) waar
oud-voorzitter van de Eiland-
raad, de heer Maduro de scepter
zwaait.
Heel speciaal is CHARLIES
BAR in het stadje San Nicolas,
een eetcafé, dat door zijn unie-
ke inrichting wereldberoemd is.

NU VOORDELK
Aruba is niet het goed-
koopste eiland in het
Caribisch gebied, maar er
zijn juist nu aaniickkti
mogelijkheden. INDI'
TOURS, gespecialiseerd in
reizen naai het Cari'
gebied, heef»
kelijke aanbiüin

j geeft U bij boek
tis een reisgidsje van 72
pagina's over de Neder-
landse Antillen en Aruba.

Voor meer informatie hier-
over Rum u terecht bij uw

kunt ook
ntstrccks bellen naar:

MMuro Travel/Indigo
Tours in Den l
(070-3644938).
Meer informatie bij: Aruba
Tourism Authority,
Amaliastraat 16, 2514 JC

! Den Haag of 'Aruba
Toufism Audiorit
Ï . G S r n i t h R

REUMA
DESnilE

Veel reumapatiënten dragen hun pijn
in stilte. Het Reumafonds kan helpen. Helpt
u het Reumafonds?

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN
Statenlaan 128.2582 GW Den Haag.
Bankrekjir.: 70.70.70.848. Giro: 324

NATIONAAL RIUMAFONDS v < ; ;



Nier zo, maar een fiers. Een Gazelle. Lekker lichtlopend en super-
sterk! f.n Gazelle fietsen zi jn bovendien prachtig om te zien. Vooi
een mooie, nieuwe fiets moet u dus b i j de da/elle-dealer zi jn . Du-
helpt u graag op weg.

GAZELLEGazelle fietsen rijden op Vredestem banden. Kieftendotp 11-7255 MG Hengelo Gld. • Tel. 05753-7278

Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

verbluffend resultaat

ENE l N K
GLAS-VERF-BEHANG

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 Gelegenheldskaarten bent U bij ons
op het juiste adres.

Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar:

drukwerk
Kamprtut 13. 7255 XC Hengelo (Gld.). Telefoon 05753-3816

Kapsalon
Memelink

Dames en heren **
>—s

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1278

Ook zonder afspraak

Voor een zonnebankkuur uw adres!

Onbetwist is BOSMAN
uw groehspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten

25 JULI 1993

Remigiuskerk

lO.OOuurds.A.B.Elbert Heilig Avondmaal Kindemevendienst

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. R. J. ten Have Jeugddienst

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 24 juli 19.00 uur Woord en Communieviering
Zondag 25 juli 10.00 uur Woord en Communieviering

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekend viering;
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!

23 - 26 JULI

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 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 weckend.

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld

Maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar, tel. 05753-1230.

"All Inclusive" dat is pas vakantie
Luilekkerland opnieuw ontdekt
Roos Lubbers is enthousiast. En dat wil heel wat zeggen. Want

als je als medewerkster van en reisorganisatie dagelijks met de

meest fantastische reizen in aanraking komt, nog zo kunt ver-

tellen over een vakantie, moet deze wel heel bijzonder zijn. En

genoten heeft Roos van haar all-inclusive vakantie op Jamaica.

Ze komt er nauwelijks over uit-
gepraat: "Het was de eerste dag
even wennen, maar daarna heb
ik me zo ontspannen gevoeld
als nooit tevoren op een vakan-
tie. Altijd vers geperst vruch-
tensap in de koelkast op je
kamer en - we waren tenslotte
op Jamaica - een paar flessen
rum op de tafel. Dit was heel
wat anders dan 'volpension'. In
een all-inclusive resort is echt
alles inbegrepen."
"Van 's ochtends vroeg tot 's
avonds laat kun je zonder te
betalen doen waar je zin in
hebt. En dat geldt niet alleen
voor het eten of het zwembad.
Natuurlijk was het prettig onbe-
perkt te kunnen kiezen uit alle
heerlijkheden van het ontbijt-
buffet compleet met de heerlijk-
ste vruchtensapjes, maar dat we
's avonds aan de bar 'op kosten
van huis' de meest exotische
cocktails konden drinken, was
toch echt een sensatie."
"Had je zin om te leren duiken
of te gaan surfen? Het kon alle-
maal zonder ervoor te hoeven
betalen. Het fijne van een all-
inclusive hotel is dat je nooit
geld op zak hoeft te hebben en
dat je je ook nooit hoeft af te

vragen hoeveel fooi je moet
geven, want die geef je niet."
"Nou ja, helemaal voor niets is
het natuurlijk niet" probeer ik
haar af te remmen. 'All inclusi-
ve', of 'alles inbegrepen' bete-
kent toch wel, dat je het al bij je
reissom hebt betaald."
"Dat is wel zo, maar als je in
het reisvak zit kun je het toch
niet laten om de prijs eens pre-

cies na te rekenen. Daarom heb
ik de prijs van een 'gewone"
vakantie vergeleken met een
all-inclusive vakantie.

Reissom inclusief vluchten,
transfers en 7 nachten
op basis van logies ƒ 3.156,-
toeslag halfpension ƒ 812,-
geschat verbruik
drankjes en lunch ƒ 350,-
kosten gebruik tennis-
baan, golfbaan, water-
sportfaciliteiten ƒ 200,-
excursies ƒ 100,-

TotaaJ: ƒ4.618-

Voor mijn all-inclusive tour en
voor het verblijf in het vijfster-
ren 'Sandals Royal Caribbean
Resort' betaalde ik ƒ 3.346,-
een voordeel dus van ƒ 1.272,-
per persoon."

Na het enthousiaste verhaal van
Roos zet ik de zaken nog even
op een rijtje:

Wat is 'inclusief1'.'
Alles, van de maaltijden tot de
sportfaciliteiten, van de wijn bij
het eten tot het avondvertier en
van de snacks tussendoor tot
aan de drankjes aan de bar.

Waar kan dat ?
Op de eilanden Aruba, Barba-
dos, Bermuda, Antigua, Jamai-
ca, Cuba en St. Lucia.

Voor wie is het bedoeld ?
De all-inclusive resorts zijn te
verdelen in drie categorieën:
- voor (echt-)paren
- voor families (hier worden

kinderen vermaakt door 'su-
pernannies' zodat ook de
ouders volledig van hun
vakantie kunnen genieten

- voor iedereen.

Het Pineapple Beachclub resort.

Specialist op het gebied
van 'AH-inclusive reizen'
is;
KOUDIJS REIZEN BV,
Agnietenstraat 66,
2S01 HZ, Gouda.
Tel. 01820-14477.

Als u belt krijgt u grati
all-inclusive brochure
thuisgestuurd.
(u kunt hem natuurlijk ook
afhalen bij uw reisbureau).

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

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: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
- Gezins-/bejaardenverzorging voorde gemeenten Hengelo (Gld),
Vorden en Steenderen: Zutphenseweg l c. Vorden,
tel. 05752-2148.

- Maatschappelijk werk voor de gemeente Hengelo (Gld):
Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 05753-2345.

- Maatschappelijk werk voor de gemeente Steenderen:
J.F. Oltmansstraat 7, Steenderen. tel. 05755-1659.

- Gezins-/bejaardenverzorging en maatschappelijk werk Zelhem:
Stationsplein 12, Zelhem, tel. 08342-2151.

- Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel. 05750-43800.
Bezoek-adres: Hogestraatje 3, Zutphen.
Correspondentie-adres: Postbus 4012, 7200 BA Zutphen.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude LJsselstreek)

Vereniging opchr. 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.

Verloskundige:

R. Haggeman-Withaar, tel. 05754-1351

Diëtiste

H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak, tel.
05754-1809. Voorafspraken 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.

SOMS ZOU JE ER GEEN
STUIVER MEER VOOR GEVEN

"Soms denk je wel eens waar

zijn we mee bezig, als zo 'n hoopje

verdriet wordt binnengebracht.

Uitgeput, uitgehongerd én

dood- en doodziek.

Je weet wel degelijk v» aar je mee

bezig bent, als je zo 'n zeehondje een

paar weken later ziet.

Behandeld, verzorgd én weer

redelijk op eigen krachten'.

Door donateur te worden van

de Zeehondencrèche in Pieterburen

steunt u het werk en geeft u zee-

honden een herkansing op overleven

in ons waddengebied.

Uw bijdrage is onmisbaar.

ja. ik red een icehondeleven!

Maak mij donateur en stuur een accept-
giro ter waarde van f.

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Zonder postzegel opsturen naar
Stichting Zeehondencrèche. Antwoordnummer 9SO.

• 9950 WL Pieterburen Giro 8020 l

z e e h o n d e n c r è c h a p i e t e r b u r e n


