
62e jaargang no. 39 dinsdag 28 september 1993 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Old
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Runder
Saucijsjes

500 gram

Verse
Kippenpoten

5.95 ,* 4.95
Mager Bij aankoop van een
Runder Gehakt e igengemaakte

rookworst
Q QR 500 gram zuurkool

1kg *§TO voor 25 et

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

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 4.95
SCHOUDERKARBONADE

500 gram 4.95

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7-Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

Stel kijkgemak niet langer uit.. V,
neem Varilux Comfort®

van Essilor.

roeg of laat krijgt iedereen boven de veertig te maken met
problemen bij het lezen. Uw armen worden te kort om dichtbij

nog scherp te kunnen zien; u heeft een "leesbril"
nodig. Een bril met de nieuwe Varilux

Comfort" brilleglazen van Essilor is dan voor
u de beste en meest praktische oplossing.

Bij één zeer natuurlijke hoofdhouding heeft u
weer het jeugdige en comfortabele zicht van

dichtbij tot veraf zonder hinderlijke overgangen.

S tel kijkgemak niet langer uit en informeer bij
ons over Varilux Comfort* glazen van Essilor.

Uw VARILUX SPECIALIST

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

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER
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l Bakkerij Bruggink
O RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem
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Deze week

CROISSANTS van 1.25 voor 1.00

m
3)

\ APPELFLAPPEN van 1.60 voor 1.25 |
U3XXV8 3WÜVM 30 NVA - U3XXV8 3IAIUVM 30 NVA

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

BAAK
KERMIS EN
VERMAAKSCENTRUM
VOOR DE WIJDE
OMGEVING

3,4 en 5 oktober
* UITGEBREID LUNAPARK

» GROTE FEESTTENT
dansen zondag: Perfect Showband
maandag en dinsdag: Reflex

» CAFÉ HERFKENS
alle dagen met Eduard ten Have
ZAAL HERFKENS
dinsdagavond dansen met Roulette
CAFÉ SESINK
alle dagen met Hanska Duo

(aanvang 14.00 uur)ZONDAG 3 OKTOBER

GROTE OPTOCHT
MEDEWERKING VAN VENDELIERS UIT BAAK
UITZONDERLIJK MOOIE PRAALWAGENS
MEDEWERKING VAN TALRIJKE BANDS
GRATIS PARKEREN (OP AANWIJZING)

l
Het feestterrein bevindt zich t.o. Huize Baak, hier vinden

ook de volksspelen plaats.

NIEUWSBRIEF UIT DE
NOTARIËLE PRAKTIJK (1993/1).
SAMENWONEN

Samenwonen en geld.
Volgens de wet zijn samenwonenden niet eikaars
erfgenaam. Dat betekent dat Uw erfenis naar Uw
kinderen gaat of naar Uw broers/zusters en Uw ouders
als U geen kinderen heeft. Uw partner staat dan met
lege handen.
Uw partner is pas erfgenaam als U een testament laat
maken bij een Notaris. En als U toch bij hem op
bezoek bent, laat U dan ook uitgebreid voorlichten
over het nut van een samenlevingsovereenkomst en
de regeling van een verblijvingsbeding binnen de
overeenkomst. U regelt daarmee, dat Uw gezamen-
lijke bezittingen na Uw overlijden eigendom worden
van Uw partner en niet in Uw erfenis vallen. Op die
manier bespaart U zich successierecht en voorkomt U
dat b.v. familieleden (zoals kinderen uit een vroeger
huwelijk) die gezamenlijke bezittingen kunnen op-
eisen.
Bij de belastingen zijn de laatste jaren samenwonen-
den steeds meer gelijkgesteld met gehuwden. In 1980
is dat begonnen bij het successie- en schenkingsrecht,
terwijl in 19S4 de Wel Tweeverdieners voor de In-
komstenbelasting is ingegaan. In beide wetten gaat
het om de waarden "gezamenlijke huishouding" of
"gemeenschappelijke huishouding". Als U samen een
koophuis heeft en ook samen schuldenaar bent voor
de hypotheek, vindt de fiscus dat U elk een deel van de
hypotheekrente moet aftrekken in dezelfde verdeling
als U schuldenaar bent.
Daarmee is deze opstelling van de fiscus nadeliger
voor samenwonenden dan voor gehuwden. Daar mag
immers de meestverdienende alle rente aftrekken,
hetgeen meer belastingvoordeel oplevert. Successie-
recht is de belasting die U betaalt als U een erfenis
krijgt. Samenwonenden worden al meer dan tien jaar
als gehuwden behandeld in het geval dat zij een
erfenis van hun partner krijgen. De voorwaarden zijn
als volgt:
- Wonen partners na hun 22e verjaardag al 5 jaar

samen (zij zijn dan minstens 27 jaar oud), dan
genieten zij dezelfde vrijstelling als echtgenoten:
ƒ 509.047,00. En als ze toch successierecht moeten
betalen, dan gaat dat naar het goedkope tarief I.

- Wonen partners na hun 22e jaar twee tot vijfjaar
samen, dan vallen ze in het dure tarief III .

Wel hebben ze nog een vrijstelling, die afhangt van
het aantal jaren samenwonen:
- 2 jaar samenwonen: vrijstelling ƒ 101.810,00
- 3 jaar samenwonen: vrijstelling ƒ 152.715,00
- 4 jaar samenwonen: vrijstelling ƒ 203.619,00.

- Wonen partners minder dan twee jaar samen, dan
vallen ze ook in het dure tarief III en is hun vrijstel-
ling ƒ l .454,00
De vrijstelling vervalt geheel als de erfenis hoger is
dan ƒ l .454,00.

Aangezien er over dit onderwerp veel te vertellen valt,
zullen binnenkort volgende nieuwsbrieven verschij-
nen met als thema's: Samenwonen en kinderen en
samenwonen en zekerheid.

Mr. A. Schellenbach
Notaris te Hengelo Gld.

NOPPIES boy/girl
NIEUW:
de gemakkelijke katoenen luier

ir natuurlijk katoen * goedkoop
* gemakkelijk * modern

* perfecte pasvorm * goed absorberend
* milieuvriendelijk

DISBERGEN
babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

^'Westland
k j

HENGELO GLD
tel 1054

KERKSTRAAT 6

De grote spaaractie van Klein Westland gaat
nogdoor. Spaarmee vooreendiner. Uweethet
toch. f300," aan kassabonnen in sept. en okt.
sparen is een diner tw.v. f50,-.

Groente en fruit reklame:
GRANNY'S of FRANSE GOLDEN
DELICIOUS 3 kilo 4.98
grote ROOKWORST +

500 gram ZUURKOOL 2.98
Rauwkost reklame:
U weet toch dat ons verspakket
betekent bij ons dagelijks vers!!
BRUINE BONEN MIX 500 gram 4.98
VENKEL SALADE 500 gram 4.98
HUTSPOT met vlees en worst uit
eigen keuken kilo 9.98
Kaasreklame:
Deze week gaat bij ons de
Hollandse Kaasweek van start
JONG t/m EXTRA BELEGEN

kilo 9.98
De grootste versspecialist van

de Achterhoek.

Vanaf vrijdag 1 okt. zijn wij
's avonds om 20.00 uur gesloten,

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

ERICA HEIDE 3 voor 1O.OO
per stuk 3.95

TROSANJERS perb.s3.5O

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat



Blij en heel gelukkig zijn wij met de geboorte van

onze zoon

JAAP HENRIK WILLEM

Wij noemen hem JAAP

15 september 1993

Jan en Ineke Ruiken-Hissink

Bleekstraat 18

7255 XZ Hengelo Gld.

Tel. 05753-1026

Wij zijn heel gelukkig met de geboorte van onze

dochter en zusje

VERA MARGIT

18 september 1993

Everard, Margreet en Duco Halfman

Rondweg 12a

7255 KW Hengelo Gld.

Wij rusten tussen 12.00 en 15.00 uur en na 22.00

uur.

Op 3 oktober 1993 zijn wij 25 jaar getrouwd.

Dit willen wij vieren op vrijdag 8 oktober a.s. in

zaal 't Witte Paard, Ruurloseweg l te Zelhem.

U bent van harte welkom op de receptie van 16.00

tot 18.00 uur.

JAN en RIEKI TOONK

Groenendaalseweg 6

7255 PB Hengelo Gld.

In plaats van kaarten

Zaterdag 9 oktober 1993 hopen wij

ANTOON en VERA WINTERS

samen met onze kinderen ons 25-jarig huwelijk te

vieren.

U bent van harte welkom op onze receptie van 18.00

tot 19.30 uur in Partycentrum Langeler,

Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

Spalstraat 8

7255 AC Hengelo Gld.

Op zaterdag 9 oktober 1993 is
onze zaak gesloten.

Fa. WINTERS
Spalstraat 8 - Hengelo Gld.

Op donderdag 7 oktober zijn

G. J. KETS
en
J. KETS-REGELINK

50 jaar getrouwd.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00 uur

in restaurant "Den Bremer" te Toldijk.

September 1993

Z.-E.weg 2, 7227 DK Toldijk

Vol van dankbare herinneringen aan wat zij voor

ons heeft betekend, maar toch bedroefd, geven wij

u kennis dat heden rustig van ons is heengegaan

mijn inniggeliefde vrouw, onze zorgzame moeder

en oma

ELISABETH FREDERIKA ROELOFSEN
echtgenote van Hermanus Marinus Bannink

op de leeftijd van bijna 80 jaar.

Hengelo (Gld), H. M. Bannink

Gelselaar, Reina Vruggink-Bannink

Gerrit Vruggink

Suzanne

7255 KE Hengelo (Gld), 21 september 1993.

Banninkstraat 46.

De begrafenis heeft zaterdag 25 september 1993

plaats gehad op de Algemene Begraafplaats te

Hengelo (Gld).

Dankbetuiging

Allen die aan mijn inniggeliefde man, onze lieve

vader en opa

ALBERTUS ENZERINK

hun vriendschap schonken bij zijn leven en van hun

medeleven blijk gaven tijdens zijn ziekte of na zijn

overlijden, zeggen wij hiervoor onze oprechte dank.

W. Enzerink-Ruesink

kinderen en kleinkinderen

Hengelo (Gld), september 1993.

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan!

Na bijna 34 jaar, heb ik besloten mijn werkzaamhe-

den als huisarts te beëindigen en de zorgverlening

over te dragen.

Per l oktober 1993 zal de praktijk worden voortge-

zet door collega N. J. C. Eyck.

Mijn vrouw en ik nodigen u uit voor een ontvangst

tot afscheid en ter kennismaking op

vrijdag 8 oktober tussen 16.00 en 18.00 uur
in zaal Langeler, Spalstraat 5, Hengelo Gld.

De heer en mevrouw Eyck, evenals onze assistente

Sonja Otten zullen daarbij aanwezig zijn.

Samen zullen zij de praktijk voortzetten op het-

zelfde praktijkadres.

TH. J. HANRATH

Hengelo Gld, september

Hierbij willen wij iedereen bedanken, die onze

trouwdag 18 september tot een onvergetelijke dag

hebben gemaakt, zowel d.m.v. kado's, planten, feli-

citaties alsmede door uw persoonlijke aanwezig-

heid.

ERNEST en BERNADETTE TE STROET

Past. Thuisstraat 22

7256 AX Keijenborg

Kapsalon
Memelink

Dames en heren

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

Behandeling op afspraak.

Voor een zonnebankkuur uw adres!

KORTINGSBON
Bij inlevering van deze advertentie ƒ 5,--

korting op het inschrijfgeld t/m 15-10-1993.

Dik zijn mag
Maar bent u zelf niet tevreden, kom dan naar

Stichting Beheer

Slank-klup
ƒ7,50 p.w.

Inschrijfgeld: ƒ 22,50

+ ƒ 7,50 1e weging

elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet
goede begeleiding in kleine groepen

Ook lid worden, kom dan naar:

"Ons Huis" te Hengelo.

Voor informatie bellen mevr. Els Dijs tel.

08340-60605, b.g.g. 05498-59675.

Onze kracht persoonlijke aandacht

DE ZONNEBLOEM
afd. Hengelo Gld.

Zaterdag 30 oktober is er een
regio ontspanningsmiddag

in de Hanzehof te Zutphen.

Presentatie: Hans Kazan

Optreden o.a.: Ben Kramer - Saskia en Serge

Aanvang: 14.00 uur

Entree: ƒ 10,--
Vervoer per bus/auto ƒ 7,50

Kaarten reserveren, bel 2112 of 3489.

KINDERMUSICAL "KLAAS PRIK" IN "DE BRINK"
Op zondag 3 oktober a.s. zal in de grote zaal van het Sociaal

'Cultureel Centrum "De Brink" een voorstelling van de

kindermusical "Klaas Prik" worden gegeven.

Deze musical, geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar, wordt

uitgevoerd door Stichting "Maskerette de Huet". Het ver-

haal gaat over een rare man met rood haar en een grote rode

baard, Klaas Prik. Hij houdt niet van rommel en loopt de

hele dag papiertjes te prikken. Als de kinderen hem pesten

en papier in zijn brievenbus gooien, worden ze door Klaas

Prik gesnapt en stopt hij ze in zijn kolenhok. Daar ontmoe-

ten de kinderen het anthraciet-volkje met hun koningin, die

dolgraag weer naar de aarde willen. Daarvoor is echter een

toverdrank nodig, die de kinderen moeten maken. Of dat

lukt en wat er daarna allemaal gebeurt dat kunt u

zondag 3 oktober meebeleven.

De musical begint om 15.00 uur en de zaal is open vanaf

G€M€€NT€ HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

| COLLECTEN | | VERGADERING COMMISSIE WELZIJN EN SOCIALE ZAKEN
Volgens het collecterooster 1993 worden
de komende periode de volgende col-
lectes gehouden:
26 sept. t/m 2 okt. - Nierstichting
3 t/m 9 okt. - Dierenbescherming
10 t/m 16 okt. - Geestelijk Gehandicapten.

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 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.

VERGADERING
COMMISSIE R.O.

De eerstvolgende vergadering van de
commissie voor Ruimtelijke Ordening en
Openbare Werken zal worden gehouden
op dinsdag 5 oktober 1993, des avonds
om 7.30 uur in het gemeentehuis.

SOCIALE
VERZEKERINGSBANK

ledere eerste donderdag van de maand
is er een zitting van de sociale verzeke-
ringsbank in het gemeentehuis, van 09.00
tot 12.00 uur.

WONINGWET
Burgemeester en wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat er in de week van
13 september 1993 tot 20 september
1993 een aanvraag ingevolge de Wo-
ningwet is ingekomen van:
de heer H.W. Engbers, voor het bouwen
van een schuur ter vervanging van een
kippenhok, gelegen aan Vordenseweg
49 te Hengelo.
de heer B. Raterink, voor het oprichten
van een carport, gelegen aan Raadhuis-
straat 10 te Hengelo,
de heer J.M.G. Kisters, voor het verande-
ren van de woning, gelegen aan lekink 12
te Hengelo.

Hengelo, 28 september 1993.

OUD PAPIER
INZAMELAKTIES

OUD PAPIER
KALENDER
OKTOBER 1993
Op de volgende data kan
oud papier worden ge-
bracht op de volgende OUD PAPIER
plaatsen. APART
Dinsdag 5 en donderdag 6 oktober
Basisschool De Leer. Container parkeer-
plaats Dwarsstraat bij de school. Tot 18.00
uur.
Woensdag 27 oktober
Ds. J.L. Piersonschool, container aan de
Snethlageweg. Tussen 13.00-15.00 uur.
Vanaf dinsdagavond 26 oktober kan het
papier worden gebracht, goed gebundeld of
in dozen verpakt.
Zaterdag 30 oktober
Gymvereniging D.l.O. Keijenborg. Contai-
ner op de parkeerplaats bij de St.
Bernardusschool, Pastoriestraat. Tussen
7.30-12.00 uur.

De voorzitter van de Commissie Welzijn en Sociale Zaken maakt bekend dat de
eerstkomende openbare vergadering van genoemde commissie zal plaatsvinden op:
woensdag 6 oktober a.s., 's avonds om 20.00 uur in het gemeentehuls te Hengelo
Gld. Eventuele belangstellenden worden hierbij uitgenodigd deze vergadering bij te
wonen.
De agenda met eventuele bijlagen voor deze vergadering is vanaf 29 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 af d. 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.

| MELDINGEN WET MILIEUBEHEER "
Er zijn meldingen ingevolge de Wet milieubeheer ingekomen van:
- de heer J.G.B. Wiendels, Wiendelsweg 3 te Keijenborg.
- de heer H. Stoltenborg, Wolsinkweg 6 te Keijenborg.
- de heer H.J. Ruesink, Memelinkdijk 3 te Hengelo.
- de heer J. Grobben, Remmelinkdijk 2 te Keijenborg.
Nadere inlichtingen kunnen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afdeling
Grondgebiedszaken.

Hengelo, 28 september 1993.

| VERGUNNINGEN WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat onder voorschriften een
milieuvergunning is verleend aan:
Maatschap Luesink, voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het
veranderen van een melkrundveehouderij, fokzeugen- annex vleesvarkensbedrijf,
gelegen aan Elferinkdijk 3 te Hengelo;
de heer H.J. van der Mond, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor een supermarkt en de verkoop van
petroleum, butaan en propaan, gelegen aan Ruurloseweg 52 te Hengelo.
De beschikkingen liggen ter inzage van 29 september 1993 tot en met 28 oktober 1993.
BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot en met 28 oktober 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, 28 september 1993.

| AFVAL APART - OOK IN DE GEMEENTE HENGELO"]
INZAMELING GROF HUISVUIL VRIJDAG 1 OKTOBER 1993.
Op vrijdag 1 oktober 1993 wordt in de gemeente Hengelo grof
vuil huis-aan-huis ingezameld.
Wie binnen de bebouwde kom van Hengelo en Keijenborg
woont hoeft grof huishoudelijk afval niet meer tevoren aan te
melden. Het kan gewoon op de ophaaldag voor grof huisvuil aan
de straat worden gezet. Wie buiten de bebouwde kom of in
Varssel of Veldhoek woont wordt verzocht het grof huisvuil tot

uiterlijk donderdag's 12.00 uur voor de ophaaldatum aan te melden. Het telefoonnum-
mer is (05753)-1541. Als grens voor de bebouwde kom worden de borden "Hengelo"
en "Keijenborg" aangehouden.
Op 11 en 12 november 1993 zijn de volgende inzameldagen voor grof huisvuil. De
ophaaldata voor grof vuil staan vermeld op de ophaalkalender. Onder grof huisvuil
wordt verstaan al het huisvuil dat niet in de grijze container past, zoals bankstellen,
wasmachines, koelkasten e.d. Voor een milieuvriendelijke verwerking van de koelkas-
ten wordt zorggedragen. Ook gebundeld snoei-afval en grof tuinvuil kan worden
aangeboden. Buiten de inzamelrondes om wordt met uitzondering van koelkasten
geen grof vuil ingezameld
Wij verzoeken u dringend zich aan de volgende regels te houden:
- biedt uw grof huisvuil handzaam gebundeld aan; kleinere stukken huisvuil dienen
zoveel mogelijk in één of meer bundels te worden samengebonden;

- stukken of bundels grof huisvuil mogen geen grotere inhoud hebben dan 1 m3, niet
langer zijn dan 1 meter of zwaarder zijn dan 25 kg;

- het grof huisvuil dient op de inzameldag voor 8.00 uur aan de weg te worden gezet;
- bouw- en sloopafval wordt niet als grof huisvuil beschouwd en wordt niet in de
ophaalronde meegenomen.

Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met het gemeentehuis, telefoon (05753)-
1541.

Continue inzameling
L.R. de Bosruiters, oud papier kan worden gebracht maandag t/m vrijdag aan de Bronkhorsterstraat 8.
Damclub Hengelo "D.C.H.". Container op parkeerterrein achter zaal Wolbrink. Tijdens openingstijden winkel Spannevogel. In winkel naar
sleutel van container vragen.

TIKKELTJE GROTER

Het kleine, handige

RADIO/TV BOEKJE

ledere week bij

WOLTERS/05753-1253 KOMPAS

VEEL EIGENTIJDSER

Haas- en ribkarbonade
500 gram 5.45

Leverworst 100 gram 0.80
Ontbijtspek 100 gram 1.50

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Gymnastiekvereniging "Achilles"
De lessen van de gym.ver. "Achilles" worden
op de volgende uren gegeven. Heeft u inte-
resse kom rustig kijken en doe vrijblijvend mee.

maandag 16.00 uur jongens 4 tot 7 jaar
maandag 17.00 uur jongens 7 tot 9 jaar
dinsdag 16.00 uur meisjes 6 jaar
dinsdag 17.00 uur meisjes 7 jaar
dinsdag 18.00 uur jongens 10-14 jaar
dinsdag 19.00 uur dames conditie training
dinsdag 20.00 uur heren conditie training
dinsdag 21.00 uur heren volleybal
woensdag 15.30 uur meisjes 8 jaar
woensdag 16.30 uur meisjes 9-10 jaar
woensdag 17.30 uur meisjes 10-11 jaar
woensdag 18.30 uur meisjes 12-16 jaar
woensdag 19.30 uur dames/heren
woensdag 20.30 uur dames
donderdag 9.30 uur jazz dames
donderdag 10.30 uur MBVO
donderdag 17.00 uur jazz meisjes 9-12 jaar
donderdag 18.00 uur jazz meisjes 13-16 jaar
donderdag 19.00 uur jazz dames
zaterdag 9.30 uur meisjes 4-5 jaar
zaterdag 10.30 uur jong talent
zaterdag 11.30 uur selectie

De lessen worden in de gym.zaal aan de Leliestraat
gegeven, m.u.v. donderdagmorgen 9.30 en 10.30
uur, deze lessen zijn in sporthal "De Kamp".



Te koop l ,2 ha snijmais, te-
vens Surprise consumptie
aardappelen. H. Stoltenborg,
Polweg 2, Wichmond, tel.
05754-1375.

Walnoten te koop en jonge
walnootbomen. Berendsen,
"Vogelzang", tel. 05753-

7239.

Gevraagd woningruil Zut-
phen-Hengelo Gld. Inlich-
tingen: tel. 05753-2635.

VKRSE NOTEN TE KOOP
Zaterdag 2 oktober van 9 tot
12 uur. Huize Zelle, Ruur-
loseweg 92, Hengelo Gld.

Te koop jonge hennen tegen
de leg. Goossens, Voortse-
weg 6, Toldijk, tel 05753-
1670.

Te koop 60 are mais. W. G.
Maalderink, Berendschot-
straat 6, Hengelo Gld.

Te koop Opel kadett hatchb.
1.2SC,4deurs. Bouwj 19S5,
kleur grijs, APK gek. tot 9-
'94. Tel. 05754-1614.

Te koop Strautman kuil-
voersnijder en Goudland
kantelploeg( l schaar). Alles
in goede staat. J. Bruil, Ruur-
loseweg 34, Vorden, tel.
05752-3009.

Te koop ± 3,5 ha mais (taxa-
tie-prijs). G. Hebben, School-
dijk 6, Baak, tel. 05754-1391.

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf
Rondweg 2a - Hengelo Gld,

Tel. 05753-1424

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld.

De speciale Selection modellen van Peugeot.
Als je ze ziet, ben je verkocht.

Automobielbedrijf Ridderhof

Plakhorstweg 8 - Doetinchem
Tel. 08340-32851

Bleekstraat 14 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1947

PEUGEOT

voor

STAATSLOTEN

DEDIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

THUISADVIES HENGELOSE PAARDEDAGEN

SPAART GELD
MEER DAN U DENKT

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS-VERF-BEMANG

Deze week worden de bestellijsten voor

Amaryllesbloembollen
bezorgd.

Vul ze in en geef ze af bij één van de
vermelde adressen.

Laat Hengelo en vooral "Crescendo"

bloeien, namens de supporters.

DUURT KORT
MEESTAL MAAR 'N HALF UUR

KOST NIETS
MAAR LEVERT WEL VEEL OP

Als inwoner van de gemeente Hengelo flink bespa-
ren op uw energienota's. Dat kan, als u een gratis
energieadvies vraagt bij uw energiebedrijven. Dat
werkt zo: voor een gas-advies belt u het speciale
telefoonnummer en maakt een afspraak met
één van onze adviseurs. Of u stuurt de groene
antwoordkaart in. Op een tijdstip dat 't u uit-

komt, komt de adviseur dan bij u thuis met
een draagbare computer. En hij berekent in korte tijd

hoeveel energie u kunt besparen en wat dat oplevert! Kortom, een
advies dat niets kost, maar waar u behoorlijk wat aan over houdt.

Bel voor een gratis advies: 08340 - 55111 (PGEM Doetinchem) of
05750-24555 (GAMOG rayon Zutphen). De actie loopt van half september tot half november 1993.

PGEM

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN
SAMENGESTELDE MENWEDSTRIJD

"In Stap en Draf Ned. Bond v/h Aangespannen
Paard

2 en 3 oktober 1993

terrein "DE HIETMAAT"

zaterdag 2 oktober: DRESSUUR en PRESENTATIE

zondag 3 oktober: VAARDIGHEID en MARATHON
«

Een wedstrijd welke de moeite waard is voor het hele gezin, voor de jeugd
een luchtkussen en andere spelletjes.

Een paardentram zal zorgen voor het vervoer op zondag 3 oktober vanaf
11.30 uur van halte "Hotel Langeler" naar het terrein "de Hietmaat".

SPAAR ENERGIE! VOOR 'N BETER MILIEU.

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

SPEKLAPPEN
500 gram 4.30
COTELETTO'S

per stuk l. O O

FIJNE LEVERWORST

100 gram O.9O

KATENSPEK

100 gram 1.8O

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

Het 17e
GERRITS-LAMMERS/DVO
STRATENVOLLEYBALTOERNOOI

De inschrijfformulieren zijn af te halen in sporthal
"De Kamp" vanaf 28 september a.s. en moeten

vóór 18 oktober a.s. ingeleverd zijn.

1904 School-en Volksfeest 1993
VARSSEL

vrijdag 1 oktober

13.30 uur:

SPELENCIRCUIT voor de basisschooljeugd

19.15 uur: BLIJSPEL

"As de haan kreit"

door toneelgroep VARSSELS VOLKSTONEEL

Na afloop DANSEN

m.m.v. TRIO SUNSHINE

zaterdag 2 oktober

12.45 uur: inschrijving voor de vogels en spelen

13.30 uur: Opening VOLKSSPELEN

20.00 uur: DANSFEEST

met muziek van l Ol" l Ol

DE NIEUWSTE RAGE VOOR JONG EN OUD.. ...»

STICKERS - ALBUMS - VERZAMELWERKEN

KOOP HET

EN WORDT ER

WIJZER VAN

HENGELO GLD

Het is nu PLANTTIJD voor
CONIFEREN dwerg - haag en solitair

HEIDEPLANTEN

GROENBLIJVENDE PLANTEN

Diverse soorten HEESTERS in pot

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

HALFMAN b.v.
HENGELO (Gld)

Rondweg 2a - tel. 05753-1424



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. 057-05-1

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

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN SAMENGESTELDE MENWEDSTRIJD

Sport, spanning, sfeer op de Nationale Bonds-
kampioenschappen samengesteld mennen.
Dat kunnen de deelnemers en bezoekers verwachten op

zaterdag 2 en zondag 3 oktober op terrein de Hietmaat in

Hengelo Gld.

Ongeveer 50 deelnemers met de beste prestaties van het

afgelopen wedstrijdseizoen zullen om het Nationale Bonds-

kampioenschap strijden in de rubrieken: enkel-, twee-,

vierspan, tandem paarden en ponies.

Een samengestelde menwedstrijd bestaat uit drie onderde-

len: presentatie en dressuur - marathon - vaardigheid.

Deze drie onderdelen zijn ontleend aan het rijden met

postkoetsen in vroeger tijden. Belangrijk was toen dat het

traject binnen een bepaalde tijd werd afgelegd. Van te

voren werden paarden, tuigen en koets grondig nagekeken.

De gesteldheid van de weg en het omzeilen van onver-

wachte hindernissen bepaalden de snelheden die nodig

waren om op tijd aan te komen. Verantwoordelijk voor het

tijdschema was de hulpkoetsier, de zogenaamde groom,

die naast de koetsier op de bok zat.

De huidge presentatie is terug te voeren op het nakijken van

paarden, tuig en koets voor het vertrek, terwijl in de

dressuur wordt nagegaan welke graad van africhting de

aanspanning heeft bereikt. Bij deze proef dienen een aantal

figuren gereden te worden waarbij houding, regelmaat en

harmonie van de paarden wordt beoordeeld en de koetsier

op nauwkeurigheid en beheersing van de paarden wordt

gekeurd. Ook de uiterlijke verschijning van de combinatie

speelt een rol.

In de marathon krijgt de aanspanning te maken met een

parcours dat bestaat uit vijf trajecten. Het eerste traject is

vlak en de snelheid is 15 km per uur. Daarna volgt een

traject waarin gestapt moet worden om de paarden op adem

te laten komen en vervolgens een heuvelachtig traject met

een snelheid van 18 km per uur. Daarop volgt weer een

staptraject om daarna over te gaan naar een traject met

hindernissen, soms door water met een gemiddeld tempo

van 15 km per uur. De meerijdende groom is net als

vroeger, verantwoordelijk voor het tempo en de route. De

hindernissen zijn min of meer een imitatie van de nauwe en

moeilijke doorgangen van vroeger die grote stuurmans-

kunst vereisten. Tijdens twee verplichte rustpau/es is er

veterinaire controle.

In de vaardigheidsproef komt het aan op de conditie en de

gehoorzaamheid van de paarden en het vakmanschap van

de koetsier. Binnen drie minuten moet een parcours van

600 nieter met 18 doorgangen worden afgelegd.

Presentatie en dressuur worden zaterdag 2 oktober vanaf

9.30 uur verreden.

Als apart onderdeel niet meetellend voor het kampioen-

schap, is er ook een keuring van het hoefbeslag. De Neder-

landse Vereniging van Hoefsmeden stelt er een beker voor

ter beschikking, die 's avonds in de consumptietent zal

worden uitgereikt, tegelijk met de prijzen die de organisa-

toren beschikbaar stellen voor de meest correcte originele

aanspanningen, die op de presentatie verschijnen.

Zondag 3 oktober wordt vanaf 8.00 de marathon en de

vaardigheid verrreden, waarna om circa 17.00 uur de

aanspanningen zullen aantreden voor de prijsuitreiking.

De kampioenschappen worden georganiseerd door de

menvereniging "In Stap en Draf' te Hengelo Gld in samen-

werking met de Nederlandse bond van Verenigingen van

het Aangespannen Paard (NBVAP).

Dit evenement is de moeite waard voor het hele gezin, de

toegang op het terrein is gratis, voor de jeugd is er een

luchtkussen en andere spelletjes.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 3 OKTOBER 1993

Remigiuskerk
10.00 uur ds. P. F. de Vries Kindernevendienst

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

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. A. B. Elbert

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 2 oktober 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 3 oktober 10.00 uur Woord en Communieviering met

zang van het gemengd koor

Dinsdag 5 oktober 19.00 uur Avondmis op de Bleijke

R.K. Kerk Keijenborg
R.K, Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;

zondags om 10.00 uur Hoogmis.

Huize Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;

dagelijks Rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot

maandagmorgen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoed-

gevallen.

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

spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

l - 4 OKTOBER
Dr. Eijkelkamp, tel. 2262

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 8.00-12.30uuren 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.

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld

Maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar, tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11

Kruiswerk Oost-Gelderland
Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te bereiken via

telefoonnummer 06-8806 (bijna gratis. 3 cent per minuut). Via

dit telefoonummer hoort u ook wanneer er in uw (woon )plaats het

(uitleen)spreekuur is.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, (liefst hellen tussen 09.00 en 12.(K)

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 l c, Vorden, tel. 05753-2345.

- Maatschappelijk werk voor de gemeente Steenderen:

J.F. Ottmansstraat 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 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, tel.

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

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-7250X3

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

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

IS NOG STEEDS

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

VARSSELS SCHOOL- EN VOLKSFEEST
De gemeenschap Varssel e.o. heeft dit jaar meer dan andere

jaren de aandacht gericht op het school- en volksfeest. Het

is voor de 89e keer feest in en rond de feesttent bij de

Varsselse Molen, vrijdag en zaterdag a.s.

Vrijdagmiddag hebben de kinderen van de basisschool hun

middag middels een spelencircuit en draaimolen.

Vrijdagavond vindt voor het tweede jaar het optreden

plaats van de eigen toneelgroep "het Varssels Volkstoneel"

met het blijspel in de drie bedrijven "As de haan kreit".

Daarna zorgt het bekende trio "Sunshine" voor een gezel-

lige en harmonieuze afsluiting van deze eerste dag in en

door eigen beheer.

Zaterdagmiddag worden traditiegetrouw de volksspelen

gehouden. Rond half twee worden na een openingswoord

van de burgemeester de volksspelen geopend. Na het

lossen van het koningsschot en de ereschoten vangen de

spelen aan met o.m. vogelschieten, vogelgooien, ring-

rijden, kegelen enz.

Gedurende deze middagspelen loopt als een "rode draad"

door het programma de uitdaging, wie zich eenjaar lang de

slimste-sterkste jongeling mag noemen.

De nieuwe koning en koningin worden gehuldigd in de

avonduren tijdens een dansfeest met muziek van TOI-TOI.

MILIEU-ACTIE GAMOG EN PGEM IN HENGELO
VAN START

Onder het motto"doe meer voor het milieu door minder

energieverbruik" zijn GAMOG en PGEM een gezamen-

lijke actie in de gemeente Hengelo begonnen. Wethouder

van milieuzaken, de heer H. Meurs, heeft op 17 september

het startsein gegeven door een enorme thermostaat een

graadje lager te draaien, waarna een grote gasvlam een

flink stuk lager ging branden. Hiermee werd op symboli-

sche wijze duidelijk gemaakt, dat er ten bate van het milieu

nog heel wat te besparen valt. Regiomanager van GAMOG,

de heer ing. J.M. van Santen, sprak namens de beide

nutsbedrijven. In zijn openingstoespraak gaf hij weer, wat

de nutsbedrijven met de actie van plan zijn. Niet onder

stoelen of banken stak hij zijn mening, dat een ieder kan

bijdragen aan een verbetering van het milieu. Doelmatig

energiegebruik vond hij daarbij een van de middelen.

De actie is op de eerste plaats gericht op de huishoudens.

Elke huishouding in de gemeente Hengelo ontvangt een

folder met een antwoordkaart. ledere PGEM- en GAMOG-

klant krijgt de gelegenheid een gratis en op maat gesneden

energie-advies aan te vragen. Bij de folder is een brief van

de gemeente gevoegd, waarin de actie wordt aanbevolen.

De adviezen van de beide nutsbedrijven hebben niet alleen

betrekking op woningisolatie, energiezuinige verwarming,

verlichting en elektrische apparaten, maar ook op energie-

zuinig gedrag. De klant, die een advies aanvraagt, krijgt

ook een overzicht van de kosten en de besparingen.

Wethouder Meurs schetste wat er zoal in het kader van het

milieu op plaatselijk niveau in Hengelo is geschied. Ver-

heugd toonde hij zich over de actie van GAMOG en

PGEM. "Als gemeentebestuur - dat zelf ook graag een

bijdrage wil leveren (als eigenaar van een aantal gebou-

wen) - zijn wij hen dankbaar voor hun actie," aldus de

wethouder.

GAMOG en PGEM zullen zich in de komende periode

flink laten /ien in Hengelo. De campagne wordt onder-

steund door een advertentiecampagne, tevens zullen de

bewoners via posters langs de invalswegen aan de actie

worden herinnerd. Op basisscholen verzorgt men op aan-

vraag gastlessen om ook de jeugd bij energiebesparing te

betrekken. Want een beter milieu in de toekomst is zeker

voor de jeugd van belang.

EERSTE LUSTRUM SLANK-KLUP
Slank-klup, een landelijke organisatie, viert dit jaar haar

eerste lustrum. De "klup" is succesrijk gebleken. De

afslankresultaten van de cliënten zijn uitstekend en de

contributie die Slank-klup van haar leden vraagt is betaal-

baar.

De verschillende "klups" worden geleid door assistentes,

dames die uit eigen ervaring weten hoe moeilijk het is om

af te vallen en op gewicht te blijven. Zij worden getraind en

gesteund door een team van gespecialiseerde mensen bij

wie ze met al hun vragen terecht kunnen. Bij Slank-klup

kunnen mensen op een verantwoorde wijze overtollige

kilo's verliezen. Er wordt gewerkt met menu's die geba-

seerd zijn op de maaltijdschijf van het Voorlichtingsbureau

voor de Voeding en die aansluiten op de gangbare Neder-

landse eetgewoontes. Ze worden samengesteld door een

diëtiste.

De afslankorganisatie gaat er van uit, dat afslanken meer is

dan alleen minder wegen. Het betekent ook bewust worden

van wat men eet en waarom men eet. De methode is er niet

op gericht zoveel mogelijk af te vallen in een zo kort

mogelijke tijd maar op het aanleren van een gezonde

leefwijze.

De cursisten wordt ook niet verteld wat ze wel of niet

mogen; de verantwoordelijkheid wordt bij henzelf gelegd.

De begeleiding door de leidsters is erop gericht het afslanken

vol te houden, daarnaast is d« steun van de groepsleden een

waardevolle bijdrage om het gewenste resultaat te behalen.

De groepen worden vooral bezocht door dames, maar ook

heren en tieners kunnen bij de Slank-klup terecht.

Voor verdere inlichtingen kunt u bellen met het hoofdkan-

toor, tel. 05498-44674 of met Joke Kragt, tel. 05498-

59675.

Kun je goed met mensen omgaan en zie je
autorijden als hobby?

We zoeken een

enthousiaste chauffeur
op part-time basis uit Hengelo

of directe omgeving.
Óók moet men bereidt zijn 1 x per 5 weken
weekenddienst te verrichten.

Heb je interesse?

Bel of schrijf naar

Taxibedrijf Lammers
Hummeloseweg 12, 7255 AH Hengelo Gld

tel. 05753-3005

^MMMMHM^

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€èfowvee
/
wl
drukwerk

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

K.B.O. HENGELO GLD BESTAAT 25 JAAR
De K.B.O. afd. Hengelo Gld herdenkt op woensdag 6

oktober a.s. haar 25-jarig bestaan.

Ter gelegenheid van dit jubileum wordt erop die dag in zaal

Michels, Spalstraat 45 te Hengelo Gld van 16.00 tot 17.00

uur een receptie gehouden.

Een dag eerder, dinsdagavond 5 oktober vindt er 's avonds

om 19.00 uur in verzorgingscentrum "De Bleijke" een

Eucharistieviering plaats ter intentie van de levende en

overleden leden van de K.B.O.

UITVOERING "LOOFT DEN HEER"
De chr. zangvereniging "Looft den Heer", dat onder leiding

staat van dirigent Gerrit Wolsink, hoopt op zaterdag 9

oktober a.s. haar jaarlijkse zanguitvoering te geven.

Er zal een zeer gevarieerd programma worden geboden.

Het koor wordt op de paino begeleid door Mirjam Verste-

gen.

Na de pauze wordt er een blijspel opgevoerd, door een

aantal koorleden. Dit stuk is in drie bedrijven en zal zeker

op de lachspieren werken.

De zanguitvoering wordt gegeven in "Ons Huis" te Hengelo

Gld en de aanvang is om 19.30 uur.

BAAK IN KERMISSFEER
Als het zomerseizoen ten einde loopt en de meeste kermis-

sen achter de rug zijn, maakt Baak zich op voor haar

jaarlijkse festijn.

Baak heeft met haar kermis een naam hoog te houden. De

organisatie in handen van het kermis- en oranjecomité die

er al weken van voorbereiding op heeft zitten en er alles aan

gedaan heeft om het feest op 3,4 en 5 oktober van de nodige

glans te voorzien.

In de beide café's en de feesttent zullen alle dagen verschil-

lende bands zorgen voor de nodige stemmings- en dansmu-

ziek.

Een van de hoogtepunten van de Baakse kermis is de

jaarlijkse optocht die zondag 3 oktober wordt gehouden

met vele mooie praalwagens. Ook diverse muziek-

gezelschappen en bands nemen aan de optocht deel. De

aanvang is 14.00 uur en om de grote stroom toeschouwers

op te vangen zijn er extra parkeerplaatsen aangelegd.

Het comité verzoekt de bezoekers de aanwijzingen van

politie en commissieleden strikt op te volgen.

Vanuit alle windstreken komen weer drommen mensen af

op de Baakse kermis.

Een ieder prettige kermis gewenst.

KÖHLER-WISSINK INTRODUCEERT VARILUX
COMFORT ORMEX
het meest comfortabele brilleglas voor leeftijdsverzien-
den dat uniek vlak, dun en licht tegelijk is.
Voor mensen die voor veraf en dichtbij een bril nodig

hebben (leeftijdsverzienden), is de mooiste oplossing een

brilleglas met beide benodigde sterktes in één. Zij hoeven

dan niet wisselend hun bril voor in de verte en hun leesbril

op en af te zetten.

Multifocale Essilor Varilux brilleglazen zijn voor hen de

beste kijkoplossing. Want daarin lopen de sterktes voor

veraf en dichtbij zien heel geleidelijk en zonder hinderlijke

onderbrekingen in elkaar over. Inmiddels zijn er diverse

Varilux uitvoeringen ontwikkeld om aan de individuele

wensen en behoeften van de brildrager te kunnen voldoen.

De nieuwste ontwikkeling een nieuw multifocaal brilleglas

op het gebied van multifocale glazen is Varilux Ormex.

Door de ingenieuze constructie van het glas is het mogelijk

dat presbyopen het kijken in alle richtingen, van dichtbij tot

veraf, weer ervaren als vroeger, toen zij nog geen bril of

slechts een bril voor veraf droegen.

Varilux Comfort Ormex brilleglazen kenmerken zich door

een zeer groot leesgebied dat een ongekend leescomfort

biedt. Onder alle omstandigheden kan de drager goed en

comfortabel zien bij een zeer natuurlijke hoofdhouding. De

gewenning aan de glazen verloopt opvallend snel.

Naast goed kunnen zien, wil de brildrager ook een zo groot

mogelijk draagcomfort en een brilleglas dat fraai is om te

zien. In de nieuwe Varilux Comfort Ormex brilleglazen

zijn deze drie wensen gerealiseerd. Is een brilleglas van

glas per definitie dun maar zwaar en een brilleglas van

kunststof licht in gewicht maar juist weer dik, Varilux

Comfort Ormex verenigd alle goede eigenschappen van

glas en kunststof in één glas.

Varilux Comfort Ormex glazen zijn vlak, dun en licht

tegelijk. Zij zijn gemiddeld 50% lichter in gewicht ten

opzichte van glas en 30% lichter ten opzichte van de

gangbare kunststof glazen. Bovendien zijn ze net zo dun als

glas en ca. 25% dunner dan de gangbare kunststof glazen.

Door al deze bijzondere eigenschappen beschikt de bril-

drager over brilleglazen die de andere multifocale glas-

typen ver overtreffen in kijk- en draagcomfort.

Varilux Comfort Ormex is vanaf heden verkrijgbaar bij

Köhler-Wissink. Spalstraat 15. Henpelo Gld.


