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UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo GId

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

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wk-hmond-Vicrakker

en omstreken

Schouder-
karbonade

2.99500 gram
(max 2 kg per klant)

Hacheevlees +
kruiden

500 gram

Varkensrollade Rolpens

d v/0 500 gram l iï/J500 gram
met de hand geknoopt

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram H." D

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 4.95

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7-Hengelo GId.

Tel. 05753-1269

LAAT UW OGEN GRATIS TESTEN

VOOR OPTIMAAL ZICHT

Open ïiuis

Woensdag 15 sept. a.s,
shows van onze

HERFST-EN

WINTERKOLLEKTIE

's morgens om 10.00 uur
's middags om 14.00 uur

MODE, DIE GEDRAGEN EN
BEKEKEN MAG WORDEN

Uw stoel, kopje koffie en drankje
staan voor U klaar!

Meer dan de helft van alle Nederlanders draagt een bril of con-

tactlenzen. Behoort u nog niet tot die groep dan is het toch

belangrijk om uw ogen regelmatig te laten testen.

Daarvoor hebben we nu de beschikking over de nieuwste com-

puter-micro technologie. Deze hypermoderne apparatuur

brengt een eventuele oogafwijking direkt '-n beeld. Loop dus

vrijblijvend binnen en laat uw ogen gratis op vakkundige wijze

testen door uw gediplomeerde opticien.

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

Uw belangstelling tijdens onze openingsshow was

hartverwarmend. Wij hebben dit zeer op prijs gesteld

Kortom, hartelijk dankl

Henk en Betty Wissels

Albert Menkveld

Het adres voor kwaliteit en 24-uurs-service

Wissels
M C H A N SAT

Winkelskamp 1 Hengelo GId. Telefoon 05753-4360. Telefax 05753-4812

SUIKERVRIJ

SPECULAAS

Ook voor diabetici hebben wij
speculaas!

* deze week Suikervrij Speculaas

1O% korting

BAKKERIJ KREUNEN
Tel. 05753-1474

De zaak voor mensen met smaak.

voor

STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo GId

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo GId

Tel. 05753-1235

RIBLAPPEN
500 gram
HAMBURGERS
per stuk

FIJNE SNIJWORST
100 gram

BOTERHAMWORST

100 gram

8.95

1.15

1.45

1.

VOOR DE MOOISTE

DAG VAN TE LEVEN
het nieuwe

zomer-

nummer

is nu uit
honderden
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (GId)
Tel. 05753-1301
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Dames van de K.P.O.
denkt U aan 15 sept. a.s. Verf-
demonstratie van de Haxo
verven, spuitbussen voor
hobbyisten en pecé-lakken
voor grenenhout. Introducees
worden mede uitgenodigd. U
aangeboden door
Schildersbedrijf Drog.
Goossens, Keijenborg

Zin in een Rock & Roll Fuif.
Vrijdag 17 sept. a.s.
Bel. 05753-3340.
Org. Jong Gelre.

Te koop aardappelen Parel,
Surprise, Irene. Heebink,
Bakermarksedijk 3, Baak, tel.
05754-1323.

50 JAAR?
dan een Abraham of Sarah
van:
* Speculaas
* Boterkoek
* Slagroom
* Brooddeeg

(om te bewaren)
Bakkerij Kreunen, tel. 1474.
De zaak voor mensen met
smaak.

Zin in een Rock & Roll Fuif.
Vrijdag 17 sept. a.s.
Bel 05753-3340.
Org. Jong Gelre.

16e Kinderkledingbeurs

L

Septemberfeesten en Kermis
te Zelhem in de feesttent!!!

woensdag 15 september

NORMAAL

donderdag 16 september
Gert + Hermien + Lemon Band

vrijdag 17 september

KALIBER

zaterdag 18 september

FLAMINGO'S

zondag 19 september
Frühschoppen met Egellander

Kapelle en Dweilorkest

't WITTE PAERD

Truitje

Deze week

KOFFIEBROODJES

ROOMBROODJES

CHOCOLADEBROODJES

van 1,50 voor 1.25

ELF ZADENBROODJES

wit of bruin van o.eo voor 0.50

najaars- en winterkleding

Inbreng max. 15 stuks
vrijdag 24 september van

16.30 tot 19.30 uur.
Verkoop zaterdag

25 september van 10.00 tot
12.30 uur in

OBS Rozegaardsweide te
Hengelo GId.
Inl. tel. 2071

Gevraagd woningruil
Zutphen - Hengelo GId.
Brieven onder nr. WH 37,
bureau de Reclame.

rolluiken

gratis offerte s

korte levertijden

vakkundige montage

betaalbare prijzen

kwaliteitsgarantie

Alarmsystemen, bevroren ramen, verwelkte planten .en nieuwsgie-
rige buren. Dagelijkse irritaties waarvoor ROLLUIKEN een betaal-
bare oplossing zijn. Leverbaar In eigentijdse kleurcombinaties.
Bedieningen aan te passen-aan uw wensen, van handbedienlng
tot volautomatisch. Informeer bijviw vakhandelaar.

EUGEUNK ZONWERING

HoWrocrf 2» - Hengelo GId.
M. 05753-1210 - fax 05753-1000



ERNEST TE STROET
en
BERNADETTE STEVENS

gaan trouwen op zaterdag 18 september 1993 om
11.00 uur in het gemeentehuis van Hengelo Gld.

De kerkelijke bevestiging vindt plaats om 11.45 uur
in de St. Willibrorduskerk te Hengelo Gld.

U bent van harte welkom op onze receptie van
14.30-16.30 uur in Partycentrum "De Smid", Kerk-
straat 11 te Keijenborg.

Ons adres:
Past. Thuisstraat 22
7256 AX Keijenborg

PETER GARRETSEN
en
LUCIE JANSEN

gaan trouwen op vrijdag 24 september 1993 om
13.30 uur in het gemeentehuis te Hengelo Gld.

U bent van harte welkom op onze receptie van
14.45-16.15 uur in zaal "de Ploeg", Burg. Rijpstra-
straat 10 te Zelhem.

Ons adres:
Kerkstraat 15
7256 AR Keijenborg

Op woensdag 22 september a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijks-

feest te vieren.

J. B. RUTJES
TH. M. RUTJES-BRINK

De H. Mis uit dankbaarheid is om 14.30 uur in de
St. Martinuskerk te Baak.

U bent van harte welkom op onze receptie van 16.00
tot 17.00 uur in café-restaurant "De Engel", Dr. A.
Ariënsstraat l te Steenderen.

September 1993
Zutphen-Emmerikseweg 74
7223 DK Baak

1933 60 JAAR 1993

Op zondag 19 september 1993 vieren wij ons
60-jarig huwelijksfeest.

Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot 22.00 uur
in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.

H. M. WUESTENENK
A. M. WUESTENENK-VAN BURK

Spalstraat 2
7255 AC Hengelo Gld.

Verdrietig om zijn heengaan maar dankbaar voor al
het goede, delen wij u mede, dat na een werk- en
zorgzaam leven, plotseling is overleden, mijn dier-
bare man, onze lieve vader en opa

GERRIT JAN WENNEKE
echtgenoot van Grada Harmina Derksen

op de leeftijd van 77 jaar.

Hengelo (Gld.), G. H. Wenneke-Derksen

Hengelo (Gld.), Gert Wenneke
Josje Wenneke-Aartsen

Erzsebet

Lara

Ruurlo, Harrie Wenneke
Anneke Wenneke-Heusinkveld

Sven

Nienke

Marije

Hengelo (Gld.), Henny Peelen-Wenneke
Chris Peelen

Jan-Peter

Sander

7255 CX Hengelo (Gld.), 6 september 1993.
Sarinkkamp 9.

De begrafenis heeft zaterdag 11 september 1993
plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats te
Hengelo (Gld.).

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7

7227 DA Toldijk

Telefoon 05755-1361

AANBIEDING:

Groene Kool per kg 0.45
Uien 5 kg 1.95
Winterpeen per kg 0.45
Appelen o.a. Elstar

3 kg voor maar 1.95
Openingstijden:
maandag: 12.30-17.30 uur
dinsdag t.e.m. vrijdag:

10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
zaterdag: 9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur

Hierbij willen wij iedereen bedanken, die onze
huwelijksdag 26 augustus, tot een onvergetelijke
dag heeft gemaakt.

WILBERT EN MARJOLEIN ENZERINK

Het Stapelbroek l
7255 LZ Hengelo Gld.

DANKBETUIGING

Vele kaarten, brieven, bloemen, woorden, een kerk
vol mensen, die hun deelneming betuigden na het
plotselinge overlijden van mijn lieve man en onze
zorgzame vader

HENK HERMANS

Daarvoor willen wij u allen van harte bedanken, het
was voor ons een steun en heeft ons veel goed
gedaan bij dit grote verlies.

M. Hermans-Wissink
Jeroen en Anniek
Oscar

Keijenborg, september 1993.

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

KEIHARDE
WINTERCYCLAMEN

2 voor 9.95

GEGLAZUURD MALEISIË'S
AARDEWERK
150 210 samen voor 9 •

Wi jnber gen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1 473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

18 september 1993

C.H. Paarden, aansluitend:
Het Bronzen Ros en

Rabo-dressuur-bokaal

19 september 1993

C.H. Pony's
Terrein: De Hietmaat te Hengelo Gld.

VOLOP TUINPLANTEN BIJ
UW GROENSPECIALIST

Rhododendrons
Haagconiferen
Vaste planten
bloeiende Heesters
Buxus voor hagen
ook in vormen

v.a. ƒ10,00
v.a. 4,00
v.a. 2,00

2,50
2,50

v.a.

OOK VOOR:
tuinturf, potgrond, boomschors los en in

zakken, gedroogde mest, turfstrooisel,

compost, champignonmest, zwarte grond,

straatzand, veldkeien van 5 tot 75 cm 0

AKTIE 3 zakken bemeste tuinaarde
a 40 liter ƒ9,00

Verkoop op zaterdag of na tel. afspraak.

U wordt geadviseerd

door vakbekwame HOVENIERS.

Aanleg - Onderhoud van Tuinen

Sierbestrating

GROENSPECIALIST

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - HENGELO GLD
tel. 05753-2619 - fax 05753-2693

GEMEENTE 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:
19 t/m 25 sept. - Prinses Beatrix Fonds
26 sept. t/m 2 okt. - Nierstichting.

PUBLIKATIE WET AROB

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 milieuvergunningen 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 30 augustus 1993 tot 6 sep-
tember 1993 een aanvraag ingevolge de
Woningwet is ingekomen van:
Meubelfabriek Lenselink B.V., voor de
verbouw en uitbreiding van de bedrijfs-
bebouwing, gelegen aan Vordenseweg

50 te Hengelo.

Hengelo, 14 september 1993.

| SPORT

De praktijkgerichte korte opleidingen voor
het bestuurlijk en ondersteunend kader
van sportverenigingen zijn kortlopende
themabijeenkomsten, waarin de proble-
men en knelpunten in een sportverenging
worden behandeld en zo mogelijk wor-
den opgelost.
De themabijeenkomsten zijn zeer ver-

schillend van onderwerp. Zo komen o.a.
bestuurskader, sponsoring, marketing,

sport en recht, blessurepreventie enz. in
het cursusprogramma voor van de Gel-
derse Sport Federatie. De bijeenkoms-
ten worden afhankelijk van de deelname
in eigen woonplaats of directe omgeving
gehouden.
Interesse in de brochure, even een tel.
naar de gemeente Hengelo, tel. 1541,
Buro Sport, toestel 52. De brochure wordt
u vrijblijvend toegezonden.

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 1 t/m 7 september 1993
waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Spalstraat 41, Hengelo Gld

W.Th.M. Arendsen, Koningsweg 2,
Hengelo Gld

H.J. Peppelman, Eulingkamp 39,
Keijenborg

H. Waarlo, Sarinkkamp 8, Hengelo Gld

mevr. G. Wijnbergen-Egbers, Kerkstraat
13, Hengelo Gld

A.B.A. Goossens, Steenderenseweg 11,
Hengelo Gld

H.M. Wolbrink, Beijerinkdijk 2,

Hengelo Gld

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

de bouw van 16 woningen op het voormalig
Madi-terrein aan de Kastanjelaan

het oprichten van een opslagloods

het plaatsen van een tuinhuisje

het plaatsen van een tuinhuisje

het oprichten van een woning aan de
Hummeloseweg 5a

het gedeeltelijk vernieuwen en vergroten

van een paardenstal

het oprichten van een agrarisch bedrijfs-
gebouw, inclusief garage/berging

MELDINGEN WET MILIEUBEHEER

VERGADERING COM-
MISSIE OUDERBELEID

Er zijn meldingen ingevolge de Wet milieubeheer ingekomen van:
de heer H.W. Hissink, voor het van toepassing worden van het Besluit herstel-
inrichtingen voor motorvoertuigen, op een reeds opgerichte herstelinrichting, gelegen
aan Sarinkdijk 11 te Hengelo;
de heer B. Kremer, voor het van toepassing worden van het Besluit melkrund-
veehouderijen, opeen reeds opgerichte melkrundveehouderij, gelegen aan Roessinkweg

6 te Hengelo;
Tweewielercentrum Fluit, voor het van toepassing worden van het Besluit detailhandel,
op een reeds opgerichte rijwielhandel, gelegen aan Hengelosestraat 14 te Keijenborg.

Hengelo, 14 september 1993.

GEMEENTEDAG1993

GEME3NTEDAG
O O K W I J H O U D E N O P E N H U I S

Op zaterdag 25 september 1993 wordt de landelijke gemeentedag gehouden waaraan
ook de gemeente Hengelo zal deelnemen. De gemeentedag betekent in eerste
instantie een "open huis", dus iedereen is welkom, doch jaarlijks wordt een thema
bepaald. Het thema voor dit jaar is, in relatie met het ouderenjaar, het "ouderenbeleid".
Na overleg met diverse instellingen, stichtingen, organisaties en verenigingen die nauw
betrokken zijn bij het plaatselijk en regionaal ouderenbeleid, is het programma voor die

dag alsvolgt samengesteld:
10.00 uur -opening
10.30 uur - zang door het ouderenkoor "jong van hart"
12.00 - 13.00 uur - lunchpauze
13.30 uur - optreden boerenkapel van "Crescendo"
14.30 uur - optreden volksdansgroep
15.00 uur -sluiting.
Tijdens bovengenoemde uren is het gemeentehuis geopend en kunt u een rondgang
maken door het gemeentehuis. In het gemeentehuis hebben die dag diverse organisa-
ties een eigen stand ingericht waar u alle gewenste informatie wordt verstrekt met
betrekking tot het werk die zij doen in het kader van het ouderenbeleid. Stands zijn
ingericht door o.a. de bejaardencentra, de woningbouwvereniging, de bejaarden-
bonden, de bibliotheek, de ANBO, de hulpdienst, het U. V. V., de regionale stichting voor
thuiszorg en maatschappelijk werk en de jeu de boulesvereniging.
Het vervoer van en naar het gemeentehuis.
Voor hen die slecht ter been zijn, rolstoelgebruiker zijn of zij die geen vervoer hebben,
kunnen gebruik maken van een taxi die u gratis van en naar het gemeentehuis brengt.
Wel dient u zich hiervoor aan te melden bij de voorlichter van het gemeentehuis, de heer
Veenhuis, vóór vrijdag 24 september a.s. (telefoonnummer 1541).
Tijdens de gemeentedag kunnen alle bezoekers deelnemen aan een fotozoekwedstrijd
in het gemeentehuis waaraan enige leuke prijzen zijn verbonden.
U bent allen van harte welkom op 25 september 1993 in het gemeentehuis!!!

OPENBARE VERGADERING
De voorzitter van de Commissie Ouderen-
beleid van de gemeente Hengelo Gld.
maakt bekend dat de eerstkomende open-
bare vergadering van genoemde com-
missie zal plaatsvinden op:
woensdag 29 september a.s., 's avonds
om 20.00 uur in het gemeentehuis te
Hengelo Gld.
Eventuele belangstellenden worden hier-

bij uitgenodigd deze vergadering bij te
wonen.
De agenda voor deze vergadering is vanaf 21 september a.s. beschikbaar. U kunt deze agenda vanaf die datum verkrijgen of
opvragen op het secretariaat van de commissie.
Ook eventuele toelichtingen op de geagendeerde punten zijn desgewenst aldaar te verkrijgen. Het secretariaat is gevestigd op de
afd. Sociale Zaken en Welzijn: Buro Welzijn (tel. 05753-1541, toestel 54).
Voor eventuele belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het zgn. spreekrecht. U wordt daarbij de
gelegenheid geboden om voorafgaand aan de vergadering, de commissieleden te informeren omtrent uw overtuiging, standpunt en/
of visie op één der geagendeerde onderwerpen. Dit dient evenwel minimaal 24 uur vóór de aanvang van de vergadering op het
secretariaat, met vermelding van het onderwerp, te worden bekendgemaakt.

| INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 1993 |
INSPRAAK Bestemmingsplan Buitengebied 1993. nr. 1.

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 4 van de Inpraakverordening bekend, dat vanaf 16 september 1993
gedurende 14 dagen tijdens de kantooruren, ter gemeentesecretarie (afd. Grondgebiedszaken) ter inzage ligt het (voor)ontwerp-
bestemmingsplan Buitengebid 1993, nr. 1.
Dit plan beoogt een uitbreiding mogelijk te maken van het bedrijf van de fa. J. Besselink en Zonen, gevestigd aan de Hengelosestraat
2 te Keijenborg.
Gedurende genoemde termijn kunnen de ingezetenen en de in de gemeente Hengelo Gld. een belang hebbende natuurlijke en
rechtspersonen schriftelijk inspreken op basis van de ter inzage gelegde stukken door hun reaktie te zenden aan het college van
burgemeester en wethouders van Hengelo, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
Indien daaran behoefte bestaat kan er een mondelinge gedachtenwisseling plaatsvinden met de door ons aangewezen ambtenaren.

Hengelo, 14 september 1993.

Burgemeester en wethouders voornoemd.

BEKENDMAKING BOUWPLAN"
De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening bekend, dat burgemeester en wethouders van die gemeente voornemens zijn vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel
18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening teneinde medewerking te kunnen verlenen aan het bouwplan van:
J. Nieuwenhuis, Lindenhof 2 te Keijenborg, voor het bouwen van een garage.
Het bouwplan ligt met ingang van 16 september 1993, gedurende 14 dagen, ter gemeente-secretarie (afdeling Grondgebiedszaken)
voor een ieder ter inzage.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen het voornemen de gevraagde vrijstelling te
verlenen indienen bij burgemeester en wethouders.

Hengelo, 14 september 1993.
De burgemeester voornoemd.

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. 057-55-1

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



De meest

doorzichtige

energiebesparing

De feiten over warmte-reflekterend dubbelglas IGLAS

RINOPLUS zijn glashelder: dubbel zo goed als normaal

isolatieglas, ook voor dit type isolatieglas aantrekkelijke

subsidieregeling, olieprijzen die de pan uit rijzen, flinke geld- en

energiebesparing en de beste vakman zit om de hoek:

REGELINKS'S SCHILDERSBEDRIJF
VERKOOP VAN GLAS, VERF, BEHANG

DE SPECIAALZAAK

Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1655

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

Te koop
Deense open voorzet haard, 2
opbergrekken samen ƒ 25,—,
motorgazonmaaier ƒ 75,--,
± 50 estrikken, ± 25 kanne-
scheuren, 4 soorten restanten
dakpannen 75 et. Roei Kreu-
nen, tel. 47X0 of 1474.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

61

De najaarscollectie is binnen

bij Demi Byou
Mode: rokken met splitten

leuke puilovers

Panty's: Iludson, Kunert, Falke

Sokken: beren, konijnen, etc.

En natuurlijk mooie bijpassende accessoires
zoals: sjaals, amuletten, oorstekers, etc.

Zutphenseweg 8 - Vorden - tel. 05752-3785

Frikando 500 gram 6.'
Fijne Leverworst 100 gram 0.80
Hamworst 100 gram 1.50

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

KERKSTRAAT 6

De SPAARAKTIE van Klein Westland
voor de maanden sept. en okt.
U vergeet het toch niet onze kassa-
bonnen te sparen. Ze leveren U een
DINERBON op t.w.v. ƒ 50,-

Groente en fruit:
1 kg WINTERPEEN en
1 kg UIEN samen 0.98
Chiquita BANANEN kilo 2.98

Rauwkost reklame:
Nieuw en lekker
PASTA SALADE l kilo 4.98
TOMAAT/EI SALADE l kilo 4.98

Kaasreklame:
JONG BELEGEN KAAS kilo 9.98
EXTRA BELEGEN KAAS kilo 9.98
MOSTERDKAAS l kilo 7.49

TOT ZIENS

GLAS-VERF-BEHANG

Het Schuttersgilde "St. .ïan"
in Keijenborg is naarstig op zoek naar

nieuwe leden.

Eind september a.s. starten er nieuwe muzikale

opleidingen.

Groepen die het gezicht bepalen van het Schutters-

gilde "St. Jan" zijn:

* Tamboers

* Hoornblazers

* Vendeliers

* H andboogschutters

Voor alle geledingen wordt versterking gezocht.

Maandag 20 september is er een

OPEN AVOND

Belangstellenden zijn van 19.30-21.00 uur geheel

vrijblijvend welkom in Dorpshuis "De Horst".

Opgave Snijmaistaxatie
De opgave voor het taxeren van snijmais kan
geschieden bij de volgende personen:

- Wamsveld: H. van Gijtenbeek, tel. 05751-1695
- Vorden: A. Norde, tel. 05752-6653
- Steenderen, Hummelo/Keppel:

G. J. Hendriksen, tel. 08334-71412
- Hengelo Gld: Mevr. G. Gosselink,

tel. 05753-1928

Opgave vóór 21 september 1993.

Gaarne tussen 8.00 en 9.00 uur 's morgens.
In Vorden tussen 19.30 en 20.00 uur.

COLLECTE PRINSES BEATRIX FONDS
Van 19 tot 26 september 1993 gaan duizenden collectanten
van deur tot deur om geld op te halen voor het Prinses
Beatrix Fonds. Ook hier in de regio collecteren deze
vrijwilligers voor mensen die kampen met gevolgen van
ziekten aan het centrale zenuwenstelsel of de spieren. Het
fonds met als beschermvrouwe H.M. de Koningin is een
particuliere instelling en ontvangt geen overheidsgelden
voor de noodzakelijke hulp. Giften zijn hard nodig in de
collectebus of door storting op giro 969 of bank 70.70.70.325
Eén op de 200 Nederlanders kampt met de gevolgen van
beschadigingen van het centrale zenuwstelsel of de spie-
ren. Oorzaak hiervan zijn ziekten als polio, spierziekten, de
ziekten van Huntington en Parkinson, spasticiteit en multiple
sclerose. Ziekten die vaak ernstige handicaps met zich
meebrengen. Veel patiënten kunnen de kosten om die
handicaps op te vangen niet zelf betalen. Om al die Neder-
landers zo goed en zelfstandig mogelijk te laten functione-
ren, is er nu al zevenendertig jaar het Prinses Beatrix Fomls.

(ield wordt goed besteed
Dankzij de financiële steun van vele Nederlanders, is het
Prinses Beatrix Fonds in staat patiënten te voorzien van
hulpmiddelen, aanpassingen in huis of te helpen bij studie
en scholing. Door giften kan behalve rechtstreeks aan
personen, ook een bijdrage worden geleverd aan de finan-
ciering van projecten die de zorg voor patiënten nastreven.
Daarnaast ondersteunt het fonds medisch wetenschappe-
lijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van deze
ziekten. Bovendien kunnen patiënten tegen een lage ver-
goeding gebruik maken van een aangepaste vakantiewoning.

EXPOSITIE VAN AGNES VAN DEN BRANDELER

Van 7 september tot en met 8 oktober exposeert Agnes van
den Brandeler haar schilderijen, aquarellen en tekeningen
in de hal van het provinciehuis in Arnhem.
Agnes is in 1918 in Delft geboren en opgegroeid in Den
Haag. Tijdens haar gymnasiumperiode volgde zij lessen in
modeltekenen, hetgeen een vervolg kreeg aan de Haagse
Academie. In 1973 verhuisde zij van Den Haag naar het
Gelderse Hengelo. Daar bloeide haar liefde voor het
Achterhoekse landschap op.
Het tentoongestelde werk in het provinciehuis bestaat uit
een serie landschappen en stillevens. Zij hebben met name
betrekking op impressies die zijn opgedaan tijdens haar
vele reizen naar landen rond de Middellandse Zee, de
Achterhoek en Het Rijk van Nijmegen. De landschappen
zijn alle eenvoudig, gevoelig en overzichtelijk weergege-
ven in heldere kleuren. De stillevens zijn van een eerdere
periode van Agnes en zijn geestig, speels en enigs/.ins
aandoenlijk weergegeven.
Het werk van Agnes van den Brandeler is op werkdagen
tijdens kantoorren, van 9.00 tot 17.00 uur, te bezichtigen in
het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem.

WEER EEN MOTORCROSS IN HENGELO GLD
Nadat Hamove in 1989 voor het laatst op het roemruchte
circuit 't Zand, ook bezongen in de hit Oerend Hard van
Normaal, een motorcross had georganiseerd, kan de club
nu weer een wedstrijd houden.
Omdat het landgoed 't Zand in andere handen overging,
kwam Hamove zonder circuit te zitten. Vele pogingen en
zeer vele besprekingen zijn er tot nu toe geweest om een
andere locatie te vinden. Tot nu toe is Hamove daarin nog
niet geslaagd.
Onlangs echter kreeg de vereniging een aanbod van de heer
Wissels aan de Riefelerdijk te Hengelo Gld om op een stuk
land van hem een motorcross te organiseren, een kans die
Hamove met beide handen heeft aangegrepen.
Zondag 10 oktober staat dit voor de club zeer belangrijke
gebeuren op de kalender. ledere motorcrosser van de club
of uit de regio kan aan deze wedstrijden meedoen. Op het
programma staan de volgende klassen: 125 cc, 250 cc, 500
cc + viertakten, zijspannen en zijspannen viertakten.
Na het verkrijgen van de benodigde toestemming is de
organisatie op volle toeren gaan draaien om alles zo goed
mogelijk te regelen. Van 9.00 uur op zondag l O oktober kan
voor deelname ingeschreven worden, terwijl om 12.00 uur
de wedstrijden beginnen.
Hamove is bijzonder blij deze motorcross te kunnen orga-
niseren en daarom is de toegang voor het publiek geheel
gratis. Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd, want
er is een grote tent aanwezig met catering, zodat men voor
een natje en een droogje daar terecht kan.
Zondag K) oktober dus na lange tijd weer een motorcross
in Hengelo Gld. Hamove hoopt op goed weer en dat het
publiek komt kijken.

Spetterende afsluiting van motorcrossseizoen op GP
circuit "de Kappenbulten"
FINALES NATIONALE CROSS EN STREEK-

WEDSTRIJDEN IN HALLE
De finales van de streekwedstrijden motorcross en tal van
beslissingen in de nationale cross vormen de spetterende
uitsmijter van het succesvolle seizoen van de Auto- en
Motorclub H ALMAC. De Halse organisatie haalt traditie-
getrouw gedurende twee weekenden in september alles uit
de kast op het gebied van auto- en motorcross. Na de
spectaculaire autocross op zondag 12 september is het
prachtige Grand Prix-circuit het komend weekend (18 en
19 september) weer het domein van honderden regionale
rijders en de aanstormende talenten in de motorcross.
Op zondag geeft de top van nationale startbewijshouders
acte de présence. Met name de strijd in de 250 cc-klasse met
een uitstekend rijdende Willem Barth uit Doetinchem mag
zich in een enorme populariteit bij het publiek verheugen.
Regionale toppers in deze klasse zijn verder René Eelderink
uit Halle en de Doesburger Joel Seegers. Mike Teerink uit
Varsseveld kan wegens een blessure in Halle niet aanwezig
zijn. In de 500 cc moet Gerben Vruggink uit Vorden de
honneurs voor de Oostgelders crossers waarnemen. Vele
honderden toeschouwers komen ongetwijfeld af op de
strijd in de zijspanklusse. De broertjes Marco en Gerjan
Luimes uit Halle en uiteraard lid van de organiserende
vereniging, staan op het punt naarde senioren te promove-
ren. Ze staan met een tweede plaats op de ranglijst u i t s te
kend geklasseerd. Dat geldt eveneens voor de Halmac-
teams Jan Oude Geerdink/Ard Klein Nijenhuis en Ronakl
en WernerNijman. Eric Bruil metbakkenist Philip Magnin
en Robert Vels met Bart Notten zullen echter op het
vinketouw zitten. «
FINALE STREEKCROSS
De finales van de motorcross-streekwedstrijden van de vijf
grootste verenigingen in Oost-Gelderland te weten TCD,
VAMAC, WIMAC, MACL en HALMAC hebben zater-
dag 18 september op het Grand Prix-circuit plaats. In Halle
wordt bepaald wie zich in de diverse klassen de sterkste van
de tientallen deelnemers uit de streek mag noemen. Voor
tal van toppers uit de streek geldt deze wedstrijd op regio-
naal niveau natuurlijk als uitstekend opwarmertje voor de
nationale cross een dag later. Het «meest aansprekende
deelnemersveld heeft ongetwijfeld de superklasse met daarin
regionale matadoren als Eric en Eddy Looman, Djaco
Vreeken, Paul Botteram, Willem Barth, Albert Mellendijk,
Marco Remmelink en Torleif Hartelman. Bij de zogeheten
niet startbewijshouders maken in de 500 cc-klasse de
Halmacleden Bennie Koskamp en Wim Janssen goede
kans de titel onder zich uit te vechten. Bij de kentekenrijders
zijn het de broers te Marveld van de MACL die de toon
zetten.
In de viertakt-klasse zal er een pittige strijd losbarsten
tussen Ronald Nijhof (TCD) en Gertjan Reunders (MACL).
Bij de zijspannen zien we de broers Luimes uit Halle die het
opnemen tegen Marcel Grondman met z'n bakkenist. In de
250 cc-klasse niet startbewijshouders lijkt de strijd zich toe
te spitsen tussen Halmaclid Jan Wolsink en Wilbert
Lammers van TCD.
De trainingen op "de Kappenbulten" beginnen zaterdag 18
september om 10.00 uur. Vanaf 12.00 uur volgen de
wedstrijden die voor het publiek vrij toegankelijk zijn.
Zondag wordt er vanaf 10.00 uur getraind. De wedstrijden
beginnen dan om 13.00 uur. De entree bedraagt op zondag
tien gulden voor volwassenen en vijf gulden voor kinderen.

ORGKLSPEL EN KOORZANG IN DE
REMIGIUSKERK
Het heeft de Stichting "Kerk en Cultuur" Remigiuskerk
niet meegezeten met de voorbereidingen van het tweede
concert in dit sei/oen.
In eerste instantie stond het concert voor zaterdag 25
september op de agenda met als organist J. Eijlers. Van-
wege verhindering van J. Eijlers moest er gezocht worden
naar een vervanger dit werd dhr. R. de Jong uit Gorinchem.
Door de verandering van organist werd ook de datum van
het concert veranderd namelijk vrijdag 24 september in de
Remigiuskerk. Medewerking zal verlenen het Chr. Mannen-
koor uit Zelhem.
De aanvang van het concert is 20.00 uur en de entree is v r i j .
Na afloop is er de mogelijkheid tot het doen van een
vrijwillige bijdrage, ter bestrijding van de onkosten

WIE IS BLIJ MET EEN
INVALIDENWAGEN?

Niemand toch zeker? Maar stel je eens voor

dat zo'n wagen je leven op slag kan verande-

ren. Want, je zult maar op een dag ontdek-

ken, dat je ledematen niet meer doen wat je

zelf wi l t . Jezelf v<x>rtbewegen gaat niet meer

of alleen maar met de allergrootste moeite.

Een invalidenwagen is dan een geweldige

uitkomst. Dat is nog wel voor te stellen, of

niet''

Eén op de tweehonderd Nederlanders lijdt

aan een motorische handicap veroorzaakt
door een aandoening aan het centrale zenuw-

stelsel of de spieren. Is dat ook nog voor te

stellen? Hoe dan ook; het is waar. De oorza-

ken van een motorische handicap kunnen

verschillend zijn, het gevolg is in alle geval-

len een ernstige belemmering van de mobili-
teit.

Niet alleen

Tonny (29) bijvoorbeeld lijdt aan Multiple

Sclerose (MS): "Je bent eerst alleen maar

verdwaasd. Je weet niet wat je overkomt".

Tonny bemerkte op een dag dat allerlei "sim-

pele" handelingen haar niet meer lukten.

"Een glaasje fris drinken, leverde hooguit

een half glas op. De rest ging over de rand.

Mijn haar in model krijgen was al evenmin

goed mogelijk". Tonny is niet alleen. Eén op

de drieduizend Nederlanders lijdt aan deze

tot nog toe ongeneeslijke ziekte.

Hulp nodig
Dat de / lekte zich bij Tonny in de bloei van

haar leven (op 29-jarige leeft i jd) openbaart.

geldt voor vele MS-patiënten. Juist op dat

moment in je leven, wanneer je geacht wordt

zelfstandig in het leven te kunnen staan, heb

je hulp nodig. Dat gegeven accepteren, kost

alleen al moeite. "Veel moeite", vertelt

Tonny. "Je hebt juist hulp en hulpmiddelen

nodig om je bestaan zo zelfstandig mogelijk

voort te zetten. Dat kl inkt misschien wel

tegenstrijdig, maar het is voor mij de dage-

lijkse realiteit. Een invalidenwagen, overi-

gens een verschrikkelijk woord; ik zeg liever

rolstoel, vervangt voor mij de spieren in mijn

benen die mij vroeger wel gehoorzaamden".

Dus dolblij?
"Dat gaat wat ver. Maar ik begrijp wat je

bedoelt. Zo'n stoel kost evenveel als een

kleine auto. Dat spaar je niet zomaar een.

twee, drie bij elkaar. En ik wist niet vantevo-

ren, dat ik hem nodig zou hebben. Daarom

ben ik blij met de bijdrage voor de rolstoel

die ik ontving van het Prinses Beatrix

Fonds". Als wij weggaan voegt Tonny ons

nog toe: "Zet ook maar in je artikel, dat ik

mij vroeger niet bewust was van het goede

werk dat het Prinses Beatrix Fonds verricht.

En dat zij echt de giften en donaties goed

besteden. En trouwens, gebruik toch maar

invalidenwagen. Misschien dat de bood-

schap dan beter doorkomt".

DE NATIONALE COLLECTE
Om de activiteiten van het Prinses Beatrix

Fonds te realiseren is het inzamelen van

fondsen essentieel. De belangrijkste bron

van inkomsten is de jaarlijkse nationale

collecte, dit jaar van 19 tot 26 september.

Duizenden vrijwilligers collecteren voor

het Prinses Beatrix Fonds, huis aan huis,

in een groot aantal gemeenten in Neder-

land. De organisatie van deze enorme

operatie ligt in handen van de eveneens

vrijwillige regio-medewerkers, 17 in

totaal, die zich inzetten om in de eigen

regio in iedere plaats een collecte-comité

te vormen, van waaruit vervolgens weer

collectanten worden gezocht.

Het Fonds biedt op haar beurt ondersteu-

ning in de vorm van het vervaardigen en

verstrekken van promotiemateriaal, het

organiseren van voorlichting en pub l i c i t e i t

over het Prinses Beatrix Fonds op radio en

televisie en in de gedrukte media. Ook de

administratieve afwikkel ing wordt verzorgd
doouhet Prinses Beatrix Fonds

Schenkingen

Naast de collecte leveren giften, legaten en

erfstel l ingen een belangrijke bijdrage. Het

Prinses Beatr ix Fonds is rechtspersoon als

bedoeld in artikel 24 sub l, alinea 4 der

successiewet. Dat betekent gereduceerde

successierechten vtxir wie op deze wijze een

bijdrage wil leveren.

Alle hulp welkom

Daarnaast zijn er ini t iat ieven van ve ren ig in -

gen, stichtingen en particulieren, die a c t i v i
te i len ontplooien waarvan de opbrengst ten

goede komt aan het fonds. Sportwedstrij-

den, lo ter i jen , concerten, verkopen, a c t i v i -

teiten van serviceclubs worden voor het

Prinses Beatrix Fonds georganiseerd.

Wilt u meer informatie of heeft u een idee

om geld in te /amelen in uw regio, neemt u

dan contact op met de afdeling voorlichting
van hel Prinses Beatr ix Fonds,

telefoon: 070 - 350 35 35.

070 - 350 35 35



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

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 05753-1845

Wi] lessen in Peugeot 205

Dames en Heren kapsalons

Spalstraat 10,

7255 AC Hengelo

Tel. 05753-4017

Ook zonder afspraak.
Maandagmiddag en
vrijdagavond geopend

Lochem Hengelo

Holten Warnsveld

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 19 SEPTEMBER 1993

Remigiuskerk

10.00 uur ds. A. B. Elbert Kindernevendienst

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. P. F. de Vries

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 18 september 19.00 uur Jongerenviering

Zondag 19 september 10.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 21 september 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-

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

spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

17 - 20 SEPTEMBER

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 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.

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:

l€èlebweefal
drukwerk

Kampstraat 13, 7255 XC Hengelo (Gld.). Telefoon 05753-3618

Kapsalon
Memelink

Dames en heren v*>—/

Vordenseweg 5 • Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

Behandeling op afspraak.

Voor een zonnebankkuur uw adres!

Uw waterbedden-specialist
(met o.a. het energiezuinigste waterbed ter

wereld)

IS NOG STEEDS

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1484

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

BIIENHOF STRATEN RSBEDRJIF

André Bijenhof
Tel. 05755-1944

05753-1136
06-52939311

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 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, 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 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 uuren 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, 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.

HALFMAN B.V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1424

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo (ild.

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

gevolgen hebben voor uw zelfvertrouwen. Met

een toupet, pruik of haarstukje van Geert Reintjes

voelt u zich als herboren. U kent uzelf

weer. In onze haarboetiek advi-

seren wij u op diskrete wijze

over vacuüm haarwerk zon-
Haarwerkboetiek

Z-E weg 6, Toldijk

Reintjes

der plakken of klemmen en de merken Top Head,

Pierre Balmain, Free World en Arcos. Alle moder-

ne kapsels zijn mogelijk, zowel voor dames, heren

en kinderen. Voor een vrijblijvend advies

kunt u langs komen of bellen

voor een afspraak.

Telefoon 05755-2524

Aan di' wi ' i> / u tphen - Doetinchem

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

i»
GERARD BRANDENBARG

„2 E L H E

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

N O R M A A L IN FEESTTENT SEPTEMBER-

FEESTEN

Eindelijk is het de tam. Bulten gelukt om de Zelhemse

groep Normaal naar Zelhem te halen. Slechts een keer is dat

tot nu toe gelukt in 1988 toen Normaal optrad in de

uitverkochte feesttent bij voetbalvereniging Zelos. Het

probleem is dat Normaal de drukste band van heel Neder-

land is met meer dan 120 optredens per jaar. Die optredens

zijn eigenlijk al voor jaren in het voren volgeboekt en

vinden veelal in het weekeinde plaats.

Daardoor is het moeilijk een mogelijkheid te vinden. De

enige mogelijkheid was een doordeweekse dag en die is

over het algemeen minder geschikt als concertdag,

maar...."Met Normaal op het podium krijg je zelfs op

maandagmorgen de tent vol", aldus Martin Jansen, mana-

ger van Normaal, "en als openingsact van de Zelhemse

septemberfeesten zal de tent zeker te klein zijn."

Ter ere van het optreden zo dicht bij huis zullen een aantal

bekenden uit de Normaalfamilie het podium bestijgen.

Zowel Grote Hendrik als ook Kleine Hendrik worden in

Zelhem verwacht, maar sinds Kleine Hendrik zich per

electromotor aangedreven driewieler door de regio laat

vervoeren kan hij ook wel elders in de Achterhoek vertoe-

ven.

De regionaal bekende Zelhemse band Purple Haze zal de

zaal opwarmen, alvorens de boerenrockers het podium

bestijgen.

W. TE STROET KONING VAN BEKVELD

3 en 4 september hield de buurtverenging Bekveld weer

haar buurtfeest. Gelukkig werkte het weer boven verwach-

ting mee en de opkomst was prima, zowel op vrijdag als op

zaterdag. Vrijdagavond bracht de toneelvereniging O.C.H,

uit Holten het blijspel: "Als de kat van huus is" op de

planken. Zaterdagmorgen werd in het bijzijn van de beide

wethouders en de gemeentesecretaris het eerste schot ge-

lost voor het vogel schieten. Daarna probeerden de schut-

ters van Bekveld om de vogel naar beneden te halen, dit

lukte echter niet, zodat na loting W. te Stroet de nieuwe

koning van Bekveld werd.

Voor de jeugd tot 12 jaar waren er diverse spelletjes

georganiseerd en konden de kinderen zich ook laten schmin-

ken. Verder was er gelegenheid om onder deskundige

leiding paard te rijden.

Zaterdagavond wist dansorkest "de Pacemakers" de stem-

ming er goed in te brengen zowel bij jong als oud.

Bij de kinderspelen gingen de prijzen naar:

4 en 5 jarigen: l. Chantal Steenkamp; 2. Evelien van Ingen;

3. Arno Schuerink.

6 en 7 jarigen: 1. Lianne Derksen; 2. Madan Smeitink; 3.

Joanne Menkveld.

8 en 9 jarigen: Jipke Nab; 2. Maaike Offenberg; 3. Robert

Ruesink.

10 en 11 jarigen: 1. Chantal Hendriks; 2. Leon te Slaa; 3.

Geert Menkveld en Joyce Derksen.

Bij de volksspelen vielen de volgende mensen in de prijzen:

Vogelschieten: romp (koning): W. te Stroet door loring;

kop - E. Wullink; 1.vleugel - H. Lubbers Veermansweg;

r.vleugel - J. Weijers; staart - J. Steenblik door loting.

Jeugdvogelschieten: romp (koning): Simone Ruesink; kop

- Jaldert Steenblik; 1.vleugel - Erwin Leussink; r.vleugel -

Erwin Leussink; staart - Simone Ruesink.

Schietwedstrijd: 1. Theo Janssen; 2. Gijs Korten; 3. Arjan

Meulenbrugge.

Grote sjoelbak: 1. Dinand Wullink; 2. Ab Menkveld

Steenderenseweg; 3. Shannon Vreeman.

Consumentenmand: Gerrie Steenkamp.

Raadspel: Diene Jolink.

Spijkerslaan (jr): l. Erwin Leussink; 2. Jaldert Steenblik; 3.

Leon Hof enk.

Spijkerslaan (sr): l. Ab te Slaa; 2. Jan Wagenvoort; 3. Henk

Lubbers Veermansweg.

Vogelknuppelen: romp - Betsie Lijftogt; kop - Annie

Smeitink; 1.vleugel - Willemien Janssen; r.vleugel - Renéé

Heijink; staart - Agnes Derksen.

Ringsteken: 1. Tonny Burghardt; 2. Renéé Heijink; 3. Ab

te Slaa.

Stoelendans-jeugd: 1. Judith Smeitink; 2. Hilde Leussink;

3. Jaldert Leussink.

Stoelendans - 40-: l. Joop Wentink; 2. Christien Leussink;

3. Henny Bosch.

Stoelendans - 40+: l. Gerrit Tekelenburg; 2. Theo Janssen;

3. Henny Lubbers.

OPBRENGST COLLECTE KANKERBESTRIJDING

De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kankerbestrijding/

Koning Wilhelmina Fonds (KWF) heeft in Hengelo Gld

ƒ 15.510,85 opgebracht.

Het geld wordt besteed aan projecten op het terrein van

patiëntenbegeleiding, aan wetenschappelijk kanker-

onderzoek en aan voorlichting.

De organisatoren van de collecte bedanken iedereen voor

zijn of haar bijdrage. Speciale dank gaat uit naar de

collectanten voor hun geheel belangloze inzet voor dit

goede doel.

Wij maken u erop attent dat iedereen met vragen of proble-

men rond preventie, vroege ontdekking of behandeling van

kanker, gebruik kan maken van de hulp- en informatielijn

van de Nederlandse Kankerbestrijding: 06-0 22 66 22

(gratis), bereikbaar tijdens kantooruren.

Verder is het voorlichtingscentrum bij de Nieuwe Kerk op

de Dam in Amsterdam alle werkdagen 's middags geopend.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

C.J.V. "Jong Hengelo"
De clubs zijn weer begonnen!!!

- Maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur -
Jongens en meisjes van 8 tot 12 jaar.

- Woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur -
Jongens en meisjes van 6 tot 7 jaar.

- Donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur -
Jongens en meisjes van 8 tot 12 jaar.

Clubgebouw "De Woage"
Zuivelweg 1 - 7255 AX Hengelo Gld.

Secr.: Maria Peelen, tel. 05753-1050

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de

KNIP- EN NAAILES OP
dinsdagmiddag (1 x in de 14 dagen)
donderdagmorgen en enkele avonden.

Inlichtingen en opgave:

Riek Jansen
Steenderenweg 4 - Hengelo - tel. 05753-2056

Gedipl. lerares coupeuse, aangesloten bij
Modevakschool "Haarlem"

SPEEL-O-THEEK DRIBBEL-IN WEER OPEN

M.i.v. 17 augustus jl. is.de speel-o-theek Dribbel-In te

Hengelo Gld weer geopend. Dinsdags van 18.30 tot 20.00

uur en donderdags van 9.30 tot 11.00 uur.

Donderdag 30 september a.s. is er de najaarsvergadering in

de speel-o-theek aan de Kerkstraat. Ouders/verzorgers zijn

van harte welkom.

DAMNIEUWS 2 september 1993

In de 2e ronde van de onderlinge competitie werd weer

gestreden voor de punten. Nieuwkomer Y. Schotanus be-

haalde de winst tegen J. Schabbink. E. Brummelman ook

voor het eerst meespelend in Hengelo pakte l punt mee in

de partij tegen E. Berendsen, terwijl laatstgenoemde een

schijf voorstond.

Uitslagen: Groep A: H. Groeneveld-H. Luimes 0-2; J. Vos-

H. Hulshof 2-0; G. Kreunen-H. Zonnenberg 1-1. Stand

groep A: 1. J. Vos 2-3, G. Kreunen 2-3.

Groep B: J. Luiten-D. Walgemoet 1-1; H. Vos-J. Heijink

1-1. Stand groep B: 1. J. Heijink 2-3, J. Luiten 2-3.

Groep C: E. Berendsen-E. Brummelman 1-1; H. Megens-

B. Goorman 0-2; T. v.d. Hul-J. Wentink 0-2; J. Schabbink-

Y. Schotanus 0-2. Stand groep C: 1. J. Wentink 2-3, B.

Goorman 2-3.

GYMNASTIEKVERENIGING ACHILLES

Deze week willen wij de jazz onder Uw aandacht brengen.

De lessen bestaan uit een korte warming-up, gevolgd door

lichaamsscholing en dit alles wordt afgerond met een dans.

Dit alles wordt gedaan op goed in het oor liggende muziek.

Met name de jeugd neemt deel aan jazz-demonstraties. Alle

lessen worden gegeven op donderdag. Voor dames vinden

tic lossen plaats om 9.30 uur in sporthal "De Kamp".

De andere lessen worden gegeven in de gym.zaal aan de

Leliestraat. Om 17.00 uur voor meisjes van 9 tot 12 jaar, om

18.00 uur voor meisjes van 13 tot 16 jaar en om 19.30 uur

beginnen de lessen voor de dames.

Heeft U interesse? Kom vrijblijvend kijken en jazz gezellig

mee.

DAG VERZORGING "DE BLEIJKE"

Het is nu al weer 6 jaar dat "de Bleijke" als voorloper begon

met een nieuwe vorm van zorg de "dagverzorging". Aan-

vankelijk als experiment-huis door Gedeputeerde Staten

van Gelderland daarvoor aangewezen.

Na het wat dichtdraaien van de subsidie-kraan stelden zich

een aantal vrijwilligers(sters) beschikbaar deze zorg samen

met de beroepskrachten verder te doen.

Het bezoek van de dagverzorging neemt toe en met het

vooruitzicht van inlevering van 16 plaatsen in "de Bleijke"

zelf, verwacht men een nog grotere toeloop.

Om de ouderen deze hulp te kunnen blijven geven zoekt

men meerdere vrijwilligers(sters). Indien U interesse mocht

hebben voor dit fijne werk kunt U kontakt opnemen met de

coördinator, tel. 2390. U w hulp wordt op "de Bleijke" graag

tegemoet gezien.

OMGAAN MET PIJN: de pijn de baas
De ZorgGroep Oost-Gelderland/Vereniging Kruiswerk

Oost-Gelderland organiseert een cursus "Pijn de Baas" in

het wijkgebouw te Hengelo, Kastanjelaan 2c.

De cursus is bestemd voor fybromy algie- of reumapatiënten,

die dagelijks met pijn te maken hebben. Tijdens de cursus

wordt geprobeerd pijnvermindering te bewerkstelligen via

beheersing en ontspanning van de spieren. De cursus wordt

gegeven door een deskundig cursusleidster.

De cursus omvat 11 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur op

de woensdagochtend van 09.30-11.30 uur en zal starten op

29 september 1993. De kosten bedragen ƒ 75,— voor leden

en ƒ 100,— voor niet-leden van het kruiswerk, inclusief

cursusmateriaal en consumpties. Er is nog beperkt plaats.

Voor aanmelding of informatie kunt u bellen met telefoon

06-8806 (20 ct.p.min).


