
62e jaargang no 34 dinsdag 24 augustus 1993 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Heugclo Gld
Telefoon 05753-1455, b g.g. 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vicrakker
•n omstreken

DANSLESSEN
Wij geven kursussen voor

federatie Vansleraren Organisaties

beginners, gevorderden,
gehuwden en verloofden

Heeft u interesse?
Kom dan geheel vrijblijvend bij ons
informeren of bel even:

05443-71809
Wij onderwijzen:

ball-room, Latijns Amerikaanse dansen
en moderne dansen o.a. llOCK OC llOil

INSCHRIJVING:

HENGELO GLD:
maandag 30 augustus a.s.
van 19.30 tot 20.30 uur
in zaal Langeler.

Inschrijfkosten ƒ 10,00

WOLFERSVEEN:
dinsdag 31 augustus en
dinsdag 7 september a.s.
van 19.30 tot 20.30 uur
in zaal Susebeek.

^JPVUWEHV"-Z^AJMML i m /1H fm /

WINGING WORLD
DANSEN'LEVEN'LACHEN

* Wilt u verzekerd zijn van goede danslessen?
Vraag dan uw dansleraar naar zijn FDO-diploma.

* Tevens inschrijving voor gehuwden en verloofden.

Dansstudio v.\ K A A K
LICHTENVOORDE Patronaatstraat 18, tel. 05443 - 71809

Voor kwaliteit, serviceen,,, scherpe prijzen!

Caravell 213110
Fantastische, zeer ruime diep-
vrieskist met een inhoud van
maar liefst 213 liter. Uitgerust
met dooiwaterafvoer en contro'
lelampjes voor
invriezen, etc...
AKT1EPRUS:

uvwoi ciiuunuv

899

Frigidaire FR3016
Luxe koel- vrieskombinatie met
een totale netto inhoud van 265
liter. Met afzonderlijk regelbare
temperatuur in de vriesruimte.

AKTIE-

PRUS: 1199

Mvynen CM263DB5
Koel- vrieskombinatie m >t zeer
veel ruimte door de flexi >ele
indeling. Met automatische ont-
dooiing koelruimte en dooiwa-
terafvoer in de
vriesruimte.
AKT1E-PRUS:

iiuo vu wwuina

949

Frigidaire RU 581
In modern wit uitgevoerde koe-
ler met een inhoud van 144 liter
en automatische ontdooiing.
Side by side te kombineren met
de diepvries-
kast FV1241.
AKTIEPRUS: 599

Frigidaire FV1241
Schitterende diepvrieskast met
een netto inhoud van 92 liter en
controlelampjes voor invriezen,
lichtnet en alarm. Side by side
te kombineren
metdeRL1581
AKTIEPRUS:

II. VJ'WC L/J O'UO

599
Fa. Besselink

Banninkstraat 1 * Hengelo f Tel.: 05753-1215

Nog enkele plaatsen vrij voor de

NAAILES
aanvang okt. '93

R. ABBINK-ZEMMELINK
Heideweversweg 6, Hengelo Gld, tel. 05753-1410

Gediplomeerd lerares, aangesloten bij de Coöp.

Modevakschoolvereniging "Danckaerts" U.A.

In september beginnen we weer met de

KNIP- EN NAAILESSEN
in kleine groepjes

Wilt U ook Uw eigen kleding maken?
Bel dan voor informatie naar

Henny Harmsen
Beatrixlaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-2370

\

Tot en met 02-10-1993
geen l maar 2 zegels

bij ƒ 50,— aan
boodschappen.

Vlaaien

3.49klein, diverse smaken geen 3.99 maar

Hollandse Appels

0.98diverse soorten 1 kilo

Raadhuisstraat 53 - Hengelo Gld - tel. 05753-2000

Kampioen van de vezelrijke
broodsoorten.

* deze week 400 gram 1.5O

BAKKERIJ KREUNEN
Tel. 05753-1474 - Hengelo Gld

De zaak voor brood met smaak.

PERSONEEL GEVRAAGD
voor de maandag en/of de dinsdag

De voorkeur gaat uit naar een schoolgaande

jongen of meisje, die bij wil verdienen.

Informatie verkrijgbaar bij:

ÊefBeek

HUUR & KIJK
SPALSTRAAT - HENGELO (GLD.)

Café Meezen
Marktplein 5 - Steenderen - tel. 05755-1204

Zondag 29 augustus

Toertocht
± 150 km door de Achterhoek i.s.m.
"de Blijde Rijders".

Vertrek 11.00 uur.

Wij gaan met vakantie van

29 augustus tot en met
12 september.

Maandag 13 september staan wij weer

voor u klaar.

Bakkerij

H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

>NINQ£OLENMICKERS Tel. 05753-1200



Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte
van onze dochtertjes en mijn zusjes.

INGRID
is geboren op 6 augustus 1993 om 23.43 uur en
weegt 1495 gram en is 43 cm lang.

MARLEEN
is geboren op 7 augustus 1993 om 00.45 uur en
weegt 1245 gram en is 39 cm lang.

Gerrie, Gert en Peter Hiddink

Walterslagweg 4
7223 KB Baak

Wij zijn erg blij met de geboorte van onze dochter

en zusje

LISA

VVim en Janet Eggink-Oldenhave
Joëlle

15 augustus 1993

Zelledijk 12
7255 MR Hengelo Gld.

Wij zijn blij met de geboorte van onze zoon en
broertje

Bart Jun-VV illem Hubertus

We noemen hem BART

Benny, Wilma en Daniëlle
Mull ink-Waenink

15 augustus 1993
Uilenesterstraat 29
7256 KC Keijenborg

Pedicure bij u thuis.
Behandeling na telf. afspraak
(liefst bellen na 19.00 uur).

A. Ordelman-Goossens
tel. 05753-2691

Met een

K L A M B O E
houdt u de MUGGEN lmiten uw bed

Verkrijgbaar bij

„DESPANNEVOGEL"

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit

Prei kilo 1.25

Triumph handperen 3 kilo 5.00

Grote baal aardappels

Bildstar of Gloria 20 kilo 7.95

Rauwkost uit eigen keuken

Kerriesalade 500 gram 4.98

Broccolimix 500 gram 4.90

Kaasreklame:

Oude kaas kilo 13.90

Jong belegen komijn 10,90

Brie 00+ 100 gram 1.09

TOT ZIENS

RUNDERLENDE
500 gram
COTELETTO'S

per stuk

KATENSPEK
100 gram

CORNED BEEF
100 gram

9.80

1.50

1.80

1.70

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

=

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 135*

H

Deze week

OAT BBAN BOLLEN §•
van 0.55 voor Q.45 >

APPELFLAPPEN i
van 1.60 voor 1,25 >

aa MVA -

>o
S

awHVM aa NVA

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

Deze week
EXTRA SCHERPE PRIJZEN

LET OP!

supergrote POTCHRYSANT
7f •van 14.95 voor slechts

(3 KNAKEN)

supergrote NEPHROLEPIS
(VAREN)

van 15.95 voor slechts f iVV
(3 KNAKEN)

PLM. 150 CM HOGE

CONIFEER
Zeer geschikt voor tuin afscheidingen
Compleet in plastic pot afgeleverd

10 stuks voor slechts

Per stuk 10.—
75.-

Wijnbergen
Kerkstraat en Raadhuisstraat

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

Magere riblappen 500 gr B.S5

Boterhamworst 100 gr 1.10

Zeeuws spek 100 gr 1.40

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraa'
KEIJENBORG
Tel. 05793-1320

GGM6ENT6 HENGELO
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 col-
lectes gehouden:
28 aug. t/m 4 sept. - Kankerbestrijding
5 t/m 11 sept. - Militaire Thuisfronten.

WET MILIEUBEHEER

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot
12.00 uur.
De milieuvergunningen en -meldingen
liggen in het gemeentehuis, 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 bekend, dat er in de
week van 9 tot 16 augustus 1993 een
aanvraag ingevolge de Woningwet is in-
gekomen van:
de heer J. Luimes, voor het oprichten van
een garage/berging t.v.v. de bestaande
schuren, gelegen aan Wichmondseweg
57 te Hengelo;
de heer A.B. Bergervoet, voor het oprich-
ten van een woning, gelegen aan Berken-
laan 23 te Hengelo.

Hengelo 24 augustus 1993.

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat onder voorschriften een
milieuvergunning is verleend aan:
de heer W.Th.M. Arendsen, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergun-
ning ingevolge de Wet milieubeheer voor een weeg-, verlaad- en exportplaats voor
varkens en vee, gelegen aan Koningsweg 2a te Hengelo;
de heer H.J. Momberg, voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het
oprichten en in werking hebben van een aannemersbedrijf, gelegen aan Varsselseweg
60 te Hengelo.
De beschikkingen liggen ter inzage van 25 augustus 1993 tot en met 24 september
1993:
- in het gemeentehuis, afdeling Grondgebiedszaken, op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur;
- in de bibliotheek, Sterreweg 14, op vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur.
BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot 24 september 1993 worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c degenen die tegen de ontwerpbeschikking tijdig bezwaren hebben ingebracht;
d. belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder
bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State. Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen tot schorsing van de beschikking dan
wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovenge-
noemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling geschillen van
bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist.

Hengelo, 24 augustus 1993.

MELDINGEN WET MILIEUBEHEER

Er zijn meldingen ingevolge de Wet milieubeheer ingekomen in verband met het
melden van het aantal gespeende biggen welke aanwezig zijn op de volgende
agrarische bedrijven:
- de heer J. Abbink, Heideweversweg 6 te Hengelo Gld.
- de heer B.J. Harmsen, Gietelinkdijk 2 te Hengelo Gld.
- de heer E. Maalderink, Bruinderinkweg 1 te Hengelo Gld.
- de heer R.H. Pelskamp, Koningsweg 5 te Hengelo Gld.
- Mts. J.W. en H.J. Zemmelink, Memelinkdijk 1 te Hengelo Gld.

Hengelo, 24 augustus 1993.

LEEUWEKEUR GEBRUIKTE AUTO'S
Peugeot 205
PEUGEOT 205 JUNIOR, 3-drs, wit 23-04-
PEUGEOT 205 XR 1.4, blauw 03-06-
PEUGEOT 205 GLD, blauw 06-07-
PEUGEOT 205 XE 1.1, rood 12-01-
PEUGEOT 205 XR 1.1 Plus, blauw 05-04-
PEUGEOT 205 XE Accent^ robd 28-08-
PEUGEOT 205 XS 1.4, antr.grijs 14-08-
PEUGEOT 205 XR, rood 30-08-

Peugeot 309
PEUGEOT 309 GL Profil, blauw 06-05-
PEUGEOT 309 XR 1.6, LPG, bl.ming 17-06-
PEUGEOT 309 Profil, bl.arab 07-07-
PEUGEOT 309 XL Magnum, 6-mag 28-01-
PEUGEOT 309 XR, 2-mei,wit 20-03-
PEUGEOT 309 XL Comfort, l-val, rood 26-04-
PEUGEOT 309 XL Profil, 1-and, rood 12-04-
PEUGEOT 309 GR, 2-mei, wit 24-01-

Peugeot 405
PEUGEOT 405 GL 1.6, 2-mei, wit 04-01-
PEUGEOT 405 GL 1.6, roug and 06-01-
PEUGEOT 405 GRD Refer, bl.meye wit 05-07-
PEUGEOT 405 GRD Break, bl.ming blauw 10-01-
PEUGEOT 405 GR 1.6, z grijs 08-01-
PEUGEOT 405 GL Br., LPG, wit 07-01-

Peugeot 605
PEUGEOT 605 SV 3.0, 6-mag, antr.grijs 02-04-
PEUGEOT 605 SLi 2.0, bl.ara blauw 20-08-

Peugeot bedrijfswagen
PEUGEOT J5 Grand Volume, beige 12-10-1990

Andere merken
NISSAN SUNNY 1.4, rood 13-02-1991
V W GOLF 1.6, blauw 23-06-1989
OPEL CORSA 1.2 HB 05-02-1991
OPEL KADETT, blauw 18-09-1986
CITROëN VISA 11-04-1985
FORD ESCORT Stat., als nw. 1983

AUTOMOBIELBEDRIJF

1987

1988

1988

1989

1991

1991

1991

1991

1987

1987

1988

1989

1989

1990

1991

1991

1988

1989

1991

1989

1990

1991

1990
1990

toberïjofPEUGEOT

BLEEKSTRAAT 14 - HENGELO GLD - 05753-1947
PLAKHORSTWEG 8 - DOETINCHEM

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

SPORT GOED

met SPORTGOSD

van

RoozegaardeSpor!
Spalstraat 13, Hengelo G.

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf
Rondweg 2a - Hengelo G.

TeJ 05753-1424

Chr. muziekvereniging

Crescendo
Hengelo Gld.

\vil in september weer
starten met een

blokfluitcursus
Opgave en inlichtingen:

tel. 05753-1467

Gevraagd omg. Keijenborg
huishoudelijke hulp voor
een halve dag in de week
Brieven onder nr. V26, bu-
reau de Reclame.

Te koop z.g.o.h. vouwwagen,
Walker Doublette met veel
extra's, 6 a 8 pers, 1984. F.
Ordelman. tel. 05753-2691.

VOOR EEN TAART
MET VAART?....

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474

Met onze Kindertaarten
is het meteen feest!

Te koop appels o.a. James
Grieve, peren, pruimen en
bruine en witte eieren,
liefst 's middags. D. Cor-
tumme, Voortseweg 11,
Toldijk, tel. 05753-1558

Zondag 29 aug.

GROTE BINGO
met maximum f 2000.—
aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

OAFE-REST

„D'n Olde Kriel"
1?R5



NIEUW PROGRAMMA 1993-1994

VOLKSUNIVERSITEIT DOETINCHEM
De Volksuniversiteit komt met een geheel vernieuwd
programma voor het komende seizoen. Er wc/cl; aan-
dacht geschonken aan ni'euwe ontwikkelingen op
allerlei gebied. Ook de vorm van de programmagids
is aangepast aan de moderne tijd.

Er zijn tal van aktivi teilen op diverse gebi'eden:
kunst, cultuur, ontwikkeling, talen; hobby en crea-
ti'ef; gezondheid en beweging; excursies. De gids
is duidelijk en overzichtelijk. U kunt hem gratis af-
halen bij de bibliotheek of Volksuniversiteit.

Op het gebied van kunst, cultuur en ontwikkeling
zijn vele nieuwe cursussen en lezingen opgenomen in
het programma. Gepland zijn de cursussen „Kunst
onderweg", waarbij zowel Frankrijk als Italië af-
zonderlijk belicht wordt. Zo wordt ernaar gestreefd
cursisten die b.v. een talencursus volgen tevens een
and'ere kant van het land van hun interesse te laten
zien. Voor Italië-liefhebbers komt bovendien nog een
cursus Italiaans koken.

Er komen voorbereidende avonden voor twee con-
certen in de serie moderne muziek van Amphion,
met name de uitvoeringen van Ereprijs van
Eleonor'e Pameijer.

Bijzonder is de cursus archeologie met aansluitend
een bezoek aan het museum van oudheden in Ledden

Bij de 11 verschillende talen is Latijn nieuw; Nieuw-
Grieks en Tsjechisch die tot nu toe alleen maar in
d'e vorm van een korte „op-reis" cursus werd ge-
geven werden, worden nu ook in een langere cur-
sus gegeven van 24 keer, zoals de andere talencur-
sussen. Voor Frans, Engels, Spaans en Italiaans
komen conversatie-cursussen van 12 keer voor ge-
vord'erden.

De afdeling hobby en creatief is uitgebreid, nieuw
/ij.n hier o.a. klussen in en om het huis, mandala-
tekenen.

Bij gezondheid en beweging staat een lezing over
botontkalking op het programma, cursussen
ayurveda en dynamische ontspanning.

Een uitgebreide keuz'e aan excursies naar zeer uit-
eenlopande steden, tentoonstellingen, uitvoeringen
maakt het programma compleet. Bijzonder zijn:
„Phantom", Antwerpen en Gelderse Poort.

Apart genoemd dienen te worden de HOVO cur-
sussen di'e in samenwerking met Iselinge Hogeschool
georganiseerd worden. HOVO betekent Hoger Onder
wijs Voor Ouderen en zijn bedoeld voor mensen die
onderwijs op universitair niveau wensen te volgen.

Een totaal nieuw initiatief voor d'e Achterhoek.

Voor informatie kunt u bellen met de Volksuniver-
s i t e i t : 08340-23793.

REPARATIE DAK REMIGIUSKERK
GROTE NOODZAAK
Nadat enige jaren terug het dak aan de zuidzijde
\ an cie Hemigiuskerk te Hengelo Gld van nieuwe
leien voorzien werd, gaat nu ook het dak aan de
noordelijke zijde een beurt krijgen.

ri t 'n ander probleem duikt daarbij op. Door grote
lekken zijn heel wat steunbalken aangetast en moe-
ten derhalve eerst gerepareerd worden, voordat de
de nieuwe dakbedekking aangebracht kan worden.

l iet bekende aannemersbedrijf Hulshof, een grote
op het gebied van restauraties van monumenten,
heeft de klus ter hand genomen.

Bij de inspectie van het dak en balken kwam men
op het idee om de vele rommel, stof en puin op te
ruimen.

Op de oproep van koster Wentink, kwam een heel
legertje vrijwilligers opdagen om het karwei U'
klaren.

Vele containers met rommel werden gevuld. Dit
noodzakelijke karweitje dat door een opening in het
dak beter geklaard kon worden, daargt er toe bij dat
de conditie van de gewelven verbeterd wordt.

De restauratie aan het kerkdak zal nog geruime tijd
in beslag nemen.

Ondanks toegezegde subsidies is deze restauratie een
grote anaslag op de financiële positie van de Herv.
gemeente. Kerkbestuur en restauratiecommissie
doen hun uiterste best om extra middelen te verwer-
ven, ledere bijdrage wordt in dankbaarheid aan-
vaard. De eeuwenoude Remigiuskerk is een eerbied
waardig monument.

DIVERSE JUBILEUMKAARSEN
Leuk om te geven - fijn om t* krijgen

met uw persoonlijke tekst
Vetrzorgd door

„DESPANNEVOGEL"
de kadowïnkel van

 Hengelo

's Morgens bestellen - 's middags klaar!

voor
STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandag3 gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

AppelSa,vana« ƒ 0,80 per kg

Discovery, James Grieve en Alkmene

Heerlijke Handperen,

puur Appelsap - Honing

Uien en Aardappels:

Santé 25 kg ƒ 10,™

„Natuurlijk lekkerder"

Fruitbcxlrijf Horslink
Prinsenmaatweg 3
Steenderen/Rha
tel. 05755-1643/1243

A.s. zaterdag 28 augustus
tijdens de Wichmondse kermis

DANSEN
met medewerking van het

H A N S K A D U O
Aanvang 20.30 uur tot 24.00 uur

Entree gratis

Toegang voorbehouden

CAFE-RESTAURANT

„D'N OLDE KRIET'
WICHMOND -. TEL. 05754-1285

Wij wensen iedereen

prettige kermisdagen

GLAS-VERF-BEHANG

Raak niet van de kook.
en neem voor lekker eten een degelijk ouderwets recept

• POT DEURMEKARE (achterhoekse recepten)
• STREEKGERECHTEN UIT NEDERLAND
• KRUUDMOES (uit de oude boerentuin)

Voorts grote sortering Kook- en Receptenboeken

WOLTERS BOEKHANDEL • Hengelo Gld
Kerkstraat 17 - in het centrum - Tel. 05753-1253

HKM roert
de trom!!

OPRUIMING
Alle reeds afgeprijsde baby- en

peuterkleertjes nu voor de

halve prijs!

DISBERGEN
wonjnginrichting
textiel en babymode

•:•;:

Kuurlosewe? 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

20 september
starten de volgende cursussen:

KKIP- EN NAAILES
voor beginners en gevorderden

DAG- EN AVONDCURSUSSEN

10 lessen PATROONTEKENEN

eenvoudige rokken en blouses
broekrokken en pantalons

10 lessen NAAITECHNIEKEN
voor gevorderden

Het naaien van zakken, splitten, kragen enz.

Tevens de mogelijkheid voor helt volgen van
de opleiding tot:

- costumiére

- coupeuse

- haute couture

Voor informatie:

Riek en Angelique Jansen
Mode vakschool „Haarlem"

Steenderenseweg 4 - Hengelo Gld - 05753-2056

BESCHERMD

De eidereenden in het Waddengebied zijn op dit

moment hun leven niet zeker. Mosselvissers hebben de

regering om een afschotvergunning gevraagd, omdat de

eenden mosselen van hun kweekbanken eten. Maar de

eenden hebben geen keus: door de intensieve visserij

zijn ze beroofd van hun voedsel.

Natuurlijk, visserij in de Waddenzee moet

mogelijk zijn. Maar niet ten koste van de eidereenden.

Want het gaat hier om een beschermde vogelsoort in

een natuurgebied.

De Waddenvereniging vecht al jareniang vooi

het behoud van de Waddenzee. Dit keer nemen we de

eidereenden in bescherming door met klem te protes-

teren tegen het afschieten. U kunt ons steunen door nu
lid te worden. U geeft daarmee de eidereenden een kans

op overleven.

Stuur onderstaande bon op naar de Landelijke

Vereniging tot Behoud van de Waddenzee,

postbp 90, 8860 AB, Harlingen.

l 1
Inderdaad, de eidereenden verdienen onze bescher-
ming. Noteer mi] als lid van de Waddenvereniging
voor f 27,50* per jaar.

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Handtekening:

• Studenten en 65-plussers
betalen slechts f 17,50 per jaar.

Landelijke Vereniging 10! Behoud van de Waddenzee

De Nederlandse Lever Darm Stichting

Ml UW HULP KRIJG1
uSJ GE !N iVÜNSLANG

Elsje heeft al sinds haar geboorte een spijsver-
teringsziekte. Ze heeft altijd buikpijn en kan niet
gewoon eten. Elsje is niet de enige; elk jaar
moeten ruim 21.000 kinderen met zo'n ziekte
het ziekenhuis in.
Ook volwassenen lijden aan deze ziekten, in
Nederland zijn dat maar liefst 2 miljoen men-
sen. Sommigen hebben een ernstige aandoe-
ning zoals een maag- of leverziekte, galstenen,
chronische darmontsteking of darmkanker.

Anderen tobben met een prikkelbare darm,
chronische verstopping, diarree of andere
problemen.

De Lever Darm Stichting wil deze mensen hel-
pen met wetenschappelijk onderzoek, voorlich-
ting en patiëntenzorg. Daarbij is uw financiële
hulp onmisbaar. Steun ons daarom met uw gift,
dan hoeft Elsje geen levenslang te krijgen. En
kan ze straks misschien weer gewoon eten.

Giro 2737 Bank 70.70.70.538

De Nederlandse Lever Darm Stichting,
Postbus 25,3620 AA Breukelen. Tel. 03462-64946.

GEEF OM KINDEREN MET SPIJSVEKTERINGSZIEKTEN



In september beginnen de

Knip- en naailessen

Ook zijn er lessen in

Patroontekenen

opleiding

Costumiere, Coupeuse,

Coupeuse-lerares

De lessen worden in kleine groepen gegeven
(max. 5 personen)

Bel voor informatie met

Mienke Stapelbroek

Modevakschool „Bekveld"
Veermansweg 6, Hengelo Gld, tel. 05753-1703

Aangesloten bij de Midden Nederlandse Mode-
vakschool

SEEGERS DREMPT Zomerweg21
Hef skelterhuis van de Achterhoek

heeft grote keuze in: killdertrap-

skelters in
alle maten

Telefoon
08334-72722

EUGELINK ZONWERING

Hof straat 21 - Hengelo Gld.
tel. 05753-1210 - fax 05753-1000

Leverancier van Zonwering, Rolluiken

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW 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.

Tol.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 29 AUGUSTUS 1993

Remigiuskerk
10.00 uur ds. A. B. Elbert Kindemevendienst

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. C. van Dorp

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur ds. D. A. Brinkerink, Haarlo

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 28 augustus 19.00 uur Woord en Communieviering

m.m.v. het gemengd koor

Zondag 29 augustus 10.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 31 augustus 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 uuren is uitsluitend bedoeld voor spoed-

gevallen.
Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij

spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

27 - 30 AUGUSTUS
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: maandagt.e.m. vrijdag8.00-12.30uuren 13.30-

18.00 uur, za., zo., feestdagen 11.00-12.00 uur.

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

openingstijden om 17.30 uur inleveren.

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.

Cursusinhoud • oefenen van interviews en
spreekbeurten

• gemakkelijk uiten in gezel-
schap of vergadering

• ontwikkelen van
zelfvertrouwen

Plaats : Ons Huis,
Bleekstraat 7, Hengelo

Duur :12 weken
Tijd /dinsdagavond 19.00-22.00 u.
Kosten : ƒ 12,50
Groepsgrootte :min. 9, max. 15 deelnemers
Start : 7 september

Informatiebijeenkomst: dinsdagavond
31 augustus, 19.30 u., Ons Huis, Bleekstraat 7,
Hengelo. Tel. 08346-63608.

Inlichtingen: Studiehuis Oost Gelderland
Prins Hendrikstraat 34a,
7001 GL Doetinchem, tel. 08340-42343

studiehuis
Oost-Gelderland

basiseducatie

Muziekschool

Hans en Esther Scheerder
Het nieuwe lesjaar is begonnen!

Er wordt les gegeven op:
- keyboard
- synthesizer
- piano
- orgel

U kunt zich opgeven bij muziekschool
Hans en Esther Scheerder

Toonaangevend de beste

Inlichtingen:

Hans Scheerder, tel. 05753-2974

Esther Scheerder, tel. 05752-1834

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 - 1 1

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-Ussel - tel. 05750-

16463.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk
Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
-Gezins-/bejaardenverzorging voor de gemeenten Hengelo (Gld).

Vorden en Steenderen: Zutphenseweg l c, Vorden,

tel. 05752-2148.

- Maatschappelijk werk voor de gemeente Hengelo (Gld):

Zutphenseweg l c, Vorden, tel. 05753-2345.

- Maatschappelijk werk voor de gemeente Steenderen:

J.F. Oltmansstraat 7. Sleenderen, tel. 05755-1659.

-Gezins-/bejaardenverzorgingen maatschappelijk werk Zo l hem:

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 IJsselstreek)
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

Pedicure

Y. Abbink, Toldijk, tel. 05755-1386

Diëtiste

H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak. tol .

05754-1809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

POLITIE-INFORMATIEder

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e jaargang no 26 - Periode van 10 t/m 16 augustus 1993.
Verkeer:

Op dinsdag 10 augustus vond er een aanrijding tussen een

2-tal personenauto's plaats op de Slotsteeg. Een van de

betrokkenen hield onvoldoende rechts. Alleen materiële

schade.

Op donderdag 12 augustus werd door de bestuurder van een

auto een tuinmuurtje omver gereden aan de St. Janstraat te

Keijenborg. De veroorzaker reed echter, zonder zich be-

kend te maken door. Mogelijk dat de bestuurder het niet

gemerkt heeft.

Op zaterdag 14 augustus vond een aanrijding tussen een 2-

tal personenauto's plaats op de kruising Kruisbergseweg/

Kroezerijweg. Door een van de betrokkenen werd geen

voorrang verleend. Alleen materiële schade.

Strafrecht:
Er werd aangifte gedaan van diefstal van een 3-tal haspels

met stuurkabels t.b.v. een beregeningsinstallatie t.w.v.

totaal ƒ 2300,—. Feit gepleegd aan de Hagendijk te Varssel.

Tevens werd er melding gemaakt van het regelmatig "ver-

dwijnen" (diefstal dus) van bloemen bij een boerderij aan

de Vordenseweg. Onderzoek in dezen is gaande, daar er

een kenteken werd genoteerd.

Aangifte opgenomen terzake diefstal van een damesfiets

vanachter een woning aan de Sarinkkamp.

Bij een woning aan de Snethlageweg werd een verdachte

persoon gesignaleerd. Over betrokkene zijn enkele gege-

vens bekend en er werd tevens later een zaklampje aange-

troffen, die vermoedelijk van deze persoon afkomstig is.

Onderzoek in dezen is gaande.

Tijdens de paardekcuring werd'er een mishandeling ge-

pleegd, waarvan aangifte werd opgenomen. Problemen

tussen slachtoffer en verdachte liggen in de relatiesfeer.

Onderzoek volgt.

N.a.v. een winkeldiefstal van enkele weken geleden wer-

den de vermoedelijke daders van de foto herkend. Daders

zullen worden aangehouden en terzake verhoord. Voor

deze personen stonden nog een 5-tal zaken "open".

Tevens enkele meldingen ontvangen van overlast van

jeugdige personen. Betrokkenen ter/ake onderhouden en

weggestuurd.

B. Koers

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN WOL-
SPINNEN
Spinners en spinsters uit het gehele land komen zaterdag 2S

augus tus a.s. naar Erve Kots te Lievelde (ge in .

Lichtenvoorde) om uit te maken wie zich dit jaar kampioen

wolspinnen mag noemen.

Al is het spinnen van wol geen noodzakelijk huisvlijt meer,

toch blijken er nog tal van mannen en vrouwen regelmatig

achter het spinnewiel te k ru ipen . Tussen deze

amateurspinners onderling is ook nog rivaliteit , die ieder

jaar weer tijdens deze kampioenschappen wolspinnen wordt

"uitgevochten".

Omdat het zgn. "open kampioenschappen" zijn, kunnen clc

organisatoren ook enkele Duitse spinsters begroeten.

Men is van harte welkom vanaf 's morgens l ().()() u u r e n de

prijsuitreiking is omstreeks 17.00 uur.

Verder zal om ongeveer 16.00 uur Klazien uit Zalk aanwe-

zig zijn om op haar eigen wijze het een en ander over

schapen en wol te vertellen.

Aan dit kampioenschap doen o.a. mee uit Zelhem: mevr.

Lucia Scheer, mevr. G. J. Oosterink-Seesink, mevr. H.

Berendsen, mevr. Ema Evers, mevr. R. Pisser-Wensing en

mevr. Woerts; uit Hengelo Gld.: mevr. T. Vcrheij; uit

Steenderen: mevr. E. J. van Leuvensteijn; uit Wichmoncl:

mevr. H. Bargeman; uit Vorden: mevr. G. J. Pclgrum.

28e INT. HENGELO RALLY ZATERDAG 28 EN
ZONDAG 29 AUGUSTUS
Op zaterdag 28 en zondag 29 augustus a.s. wordt de 2Se

Internationale Hengelo Rally voor veteraan motorfietsen

gebouwd t/m 1940 verreden. Dit jaar zullen ca. 175 deelne-

mers aan de start verschijnen van deze rally om een tweetal

ritten op zaterdag en zondag door de Achterhoek te gaan

maken. De deelnemers komen o.a. uit de volgende landen:

Engeland, Duitsland, België, Tsjechië en natuurlijk Neder-

land.

Een keur aan bekende en minder bekende merken zullen

acte de presence geven zoals o.a.: de bekende Engelse

merken BSA, AJS, Matchless, Norton, Velocette. Ariel,

L-I) / . Uit Duitsland: DKW, BMW, Tomax, enz. Uit Ame-

rika: Harley Davidson. Indian, enz, kortom te veel om op te

noemen.

Op zaterdag 28 augustus zal om 11.00 uur de eerste

deelnemer starten vooreen rit van ca. 90 km bij de Hamove-

molen aan de Varsseli ing te Hengelo Gld, wellicht bekend

van de jaarlijkse Int. Wegraces. De rijders gaan dan via de

Veldhoek, Ruurlo, Zieuwent, Harreveld, Lichtenvoorde,

Lievelde naar Vragender, waar bij café Beneman,

Winterswijkseweg 9 een pauze van 60 minuten wordt

gehouden door de deelnemers. Na de pauze vervolgen de

deelnemers hun weg en keren via Varsseveld, Halle en

Zelhem terug naar Hengelo Gld, waar om ongeveer 15.00

uur de eerste deelnemer weer zal finishen bij de Hamove-

molen te Varssel.

Zondag 29 augustus vertrekken de deelnemers opnieuw

voor een rit van ca. 90 km. De start is dan om 10.00 uur bi j

de Hamove-molen en de route loopt dan via Zelhem,

Slangenburg, Doetinchem, Gaanderen, Terborg, Silvolde,

Ulft, Etten, Doetinchem naar Dichteren, waar bij zalen-

centrum "t Proathuus", Kilderseweg 6 een pauze van 60

minuten is voor de deelnemers en waar diverse activiteiten

zullen plaatsvinden, georganiseerd door de plaatselijke

schutterij. Activiteiten die plaats zullen vinden zijn o.a.:

kruisboogschieten, molen draait, authentieke dorsmolen

met oude tractoren, dweilorkesten enz, zeker een bezoekje

waard.

Na de pauze gaan de deelnemers via Braamt, Zeddum,

Beek, Wehl, Eldrik, Hoog-Keppel, Hummelo, Zelhem

terug naar Hengelo Gld, waar vanaf 13.15 uur de deelne-

mers een controlepost aan zullen doen bij het Achterhoeks

museum 1940-1945. Raadhuisstraat 4. Dit museum zal dan

vanaf 13.00 uur geopend zijn voor het publiek. Na deze

controlepost vervolgen de deelnemers hun weg naar de

Hamove-molen aan de Varsselring, waar om ongeveer

13.45 uur de eerste deelnemer zal finishen en aansluitend

een concours d'elegance plaatsvind waarbij een deskun-

digejury de meest originele, meest interessante of mooiste

motor zal kiezen uit de deelnemende motoren. Om 16.30

uur zal dan de prijsuitreiking en afsluiting van het evene-

ment plaatsvinden in de Hamove-molen.

STICHTING PEUTERSPEELZAAL

P.U.K. KEIJENBORG e.o.
Opgave voor het nieuwe schooljaar van

peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar bij

M. VAN SETTEN
Past. Thuisstraat 3, Keijenborg, tel. 3985.

INFORMATIE-AVOND!
DINSDAG 31 AUG. 1993 om 20.30 uur
in de peuterspeelzaal, St. Janstraat 6.
Mevr. I. van Amerongen geeft uitleg
over gastouderproject.

U BENT VAN HARTE WELKOM

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

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

CURSUS SPREKEN IN HET OPENBAAR IN

HENGELO

Studiehuis Oost-Gelderland, erkende instelling voor basis-

educatie, start in september een cursus "Spreken in het

Openbaar" in Hengelo. De cursus is bedoeld voor volwas-

senen, die zich graag wat gemakkelijker willen uiten in een

groep of ander gezelschap bv. vergaderingen.

In een gezellige sfeer wordt in 12 weken hieraan gewerkt

d.m.v. oefeningen als interview, mime- oefeningen en

spreekbeurten.

Het resultaat van deze cursus is dat men zich vrijer voelt. de

eigen fantasie ontwikkelt en meer zelfvertrouwen krijgt in

het optreden binnen een groep.

Cursusduur: 12 weken; Kosten ƒ 12,50; Plaats: Ons Huis,

Bleekstraat 7, Hengelo; Dagdeel: dinsdagavond van 19.00-

22.00 uur;

Groepsgrootte: minimaal 9 deelnemers, maximaal 15 deel-

nemers;

Informatiebijeenkomst: dinsdagavond 31 augustus om 19.30

uur in Ons Huis, Bleekstraat 7. Hengelo.

Belangstellenden kunnen voor informatie of opgave te-

recht bij Studiehuis Oost-Gelderland, Prins Hendrikstraat

34a in Doetinchem, tel. 08340-42343.

OPRICHTING LANDBOUWFEDERATIE
HENGELO GLD.
Op l september 1993 wordt de Landbouwfederatie Hengelo

Gld opgericht.

De vorming van een federatie is voortgekomen uit drie

reeds bestaande landbouworganisaties namenl i j k de C IMvL.

de ABTB en de CBTB.

Er bestond reeds een nauwe samenwerking tussen de drie

organisaties.

Door de drie organisaties werden de/el t de soort akl i v i te i ten

georganiseerd, voor een steeds kleiner wordende groep.

Vooral met grotere manifestaties kvyam men elkaar tegen

en daardoor ontstond de gedachte om een federatie op te

richten, om op bepaalde terreinen de krachten te kunnen

bundelen en op die manier sterk te staan als landbouw in

Hengelo.

Door de gezamenlijke besturen is een bestuur sam»

steld, die zich heeft beziggehouden met de voorbereidin-

gen voor de officiële opricht ing en het opstellen van een

huishoudelijk reglement.

De doelstelling van de federatie is de technische en cultu-

rele belangen van de leden en hun gezinsleden te beharti-

gen, waarbij ieders identiteit /.al worden gerespecteerd en

ieder zijn contacten op provinciaal niveau behoudt bij zijn

eigen organisatie.

Op woensdag l september a.s. vindt de officiële oprichting

plaats in zaal Leemreis te Hengelo. De avond begint om

20.00 uur.

Voor deze oprichtingsvergadering is de heer Herman Ver-

beek (Europarlementariër) uitgenodigd. Aan de orde ko-

men onder andere de gang van /.aken in Brussel en de visie

op de landbouw.

A G R A R I S C H E COMMISSIE KRING G R A A F -
SCHAP
De agrarische kring Graafschap is er weer in geslaagd om

voor dit en begin volgend jaar een interessant programma

samen te stellen. Uiteraard hoopt men ook dit se i/oen weer

op een irouwc opkomst. Naast de leden zijn ook andere

belangstellenden van harte welkom op de open avonden.

De kosten bedragen ook nu weer ƒ 2,50 per avond.

De volgende avonden zijn gepland:

Maandag 27 september komt de heer W. M. te Bogt,

selectiemedewerker van de Cofok, een lezing houden over

de Rijnlamfokkerij en de afzet via de Coveco.

Die avond is er eerst een bedrijfsbezoek om 19.30 uur bij

defam.Th. IJsseldijk,Toldijkseweg39teSteenderen. Hier

krijgt men uitleg over de Rijnlamfokkerij en men kan de

schapen bezichtigen. Daarna wordt om 21.00 uur de avond

voortgezet bij "Den Bremer, waar de heer W. M. te Bogt

aan de hand van dia's en foto ' s tekst en uit leg zal geven.

Op maandag 15 november verzorgt de heer W. Janssen uit

Olburgen de avond aan de hand van zijn reisverslag met

di-i'sover Thailand, waar hij in 1992 met de K.N.B.T.B, een

rondreis heeft gemaakt.

Maandag 24 januari 1994 verzorgt mevr. N. Matthijssen.

S.E.V.ster van de A.B.T.B., de avond over de intregratie

voor vrouwen. Een actuele avond en zeker de moeite

waard.

Verder zal er op 22 februari nog een studiedag worden

gehouden en zal er in het voorjaar wederom een excursie

worden georganiseerd.


