
62e jaargang no. 40 dinsdag 5 oktober 1993 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, YVichmond-Vierakker
en omstreken

Mager Hachee-
vlees + kruiden

500 gram 7f i

Rib- en
Haaskarbonade

4"Ti500 gram

Rolpens Varkens
7 QC Filetlapjes

7Q5500 gram f • v V

500 gram

Onze dagreklames:

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

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram

SCHOUDERKARBONADE
(max. 2 kg per klant) 500 gram 2.99

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

Slijterij

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG MAAND OKTOBER

l Itr. Eelaart 3-sterren jenever 19.95
l Itr. Olifant jenever 19.95
l Itr. Florijn jenever 19.95
l Itr. De Kuyper vieux met glas 20.95
l Itr. 't Hoekje Beerenburg 18.95
l Itr. 't Hoekje Citroenbrandewijn 13.95
l Itr. Hooghoudt Appel 15.95
l fles Kingston Rum wit/bruin 16.95
l fles Pedro Domecq sherry 9.45

l fles Old Smuggler Scotch whisky 19.95
NIEUW l fles Pisang Ambon cream 19.95
l fles La Chasse du Pape rode wijn 8.95

Tel. 05753-1252

Woensdags gesloten

Postbus 60

7255 ZH Hengelo (G)

Tel: 05752-l 881

Zanguitvoering

chr. zangver. "Looft den Heer"
Hengelo Gld.

zaterdagavond 9 oktober a.s.
in "Ons Huis"

Na de pauze toneel,
het blijspel Mijn en Dijn

Aanvang 19.30 uur - Toegang vrij

1866
CIRKELZAAG

1350 Watt
cap. bij 90°: 65 mm
zaagblad 0 184/190 mm
voor rechts- en linkshandigen
standaard met hardmetalen zaag-
blad 0 184 mm
met stofafzuighulpstuk
24 maanden garantie

299.-
HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Binnmkstraal 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1220

is geloven.
Nu elke*

Philishave
2 maanden
op proef!

*Uitgezonderd de batterijshavers HS 105,

HS 110, HS 135 en HS 165.

PHILISHAVE
l OH l III \1\\ I\SII)I PHILIPS

Winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld - tel. 05753-1280

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

spocissl voor ds tuin!!

WINTERAARDE HEIDE
diverse soorten 5 stuks voor

VIOLEN
l O* WW

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

De bakker
die a*
efcedag
vefsbakt

HEEL HENGELO

ZIET BROOD IN EEN

lekkere CIABATTA

Nieuw de Italiaanse Ciabatta
de pure broodsmaak

Ter introductie (tijdens de week v (i brood) voor l .OU

BAKKERIJ KREUNEN
Tel. 05753-1474

De zaak voor CIABATTA'S met smaak!

WEEK VAN HETBKOÜD
V A N 4 T / M 9 O K T O B E R 1 9 9 3

MAGERE RUNDERLAPPEN

500 gram 9.60
ROLLADE SCHIJVEN

per stuk • ••O

BOERENLEVERWORST

100 gram 1.O5

CORNEDBEEF

100 gram 1.7O

Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

Uitnodiging
Donateurs-feestavond

Pony Club Hengelo

op zaterdag 16 oktober a.s.
in zaal Langeler

aanvang 20.00 uur - zaal open 19.30 uur

m.m.v. diverse artiesten.

U komt toch ook??

Bestuur P.C. Hengelo

***

Hotel ~ Café ~
Zalencenlrum

.K

'
, -
/ - >
\Z ** '

'ftWriî *11

HE" ]P

De Rruisberg
Zaal l van 50 t/m 350 personen
Zaal 2 van 10 t/m 80 personen
Koude en warme buffetten
Div. diners - Gelderse koffietafels
Barbeque voor ± 60 personen

Zalen beschikbaar voor bruiloften en partijen
Zaal l met een complete luchtbehandeling
Klootschietparcours
Diverse Hollandse spelen
Gratis bruidsauto Rolls-Bently
u wordt gehaald en thuis gebracht
Ruime parkeergelegenheid
Prijsafspraak vooraf

Eric en Mieke Jansen
Kruisbergseweg 172
7009 BT Doetinchem
Tel. 08340 - 24123
Fax 08340 - 63821



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze
dochter

LIANNE

Zij is geboren op 17 september 1993.

Wilbert en Marian Jansen

Weth. Campermanstraat 4
7227 DT Toldijk
tel. 05755-2115

Win 6 A miljoen met de
Europese Loterij.

Nu te koop bij

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld.

's maandags gesloten

Een lief meisje teer en klein
zorgt ervoor dat wij

voortaan met :'n vier'en zijn.

Dankbaar en blij geven wij U kennis van de ge-
boorte van onze dochter

ANGÉLICA VAN DEN BERGH

Woensdag 22 september 1993

Jos en Jolanda van den Bergh-Denekamp
Ferdinand

Beeklaan 8
7234 SL Wichmond

OLIEBOLLEN AKTIE

Deo Gloria"

vrijdag 8 en zaterdag 9 okt,

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de
felicitatie's, in welke vorm dan ook bij ons 25-jarig

huwelijksfeest.

Al met al is het een fijne dag voor ons geworden.

GERARD en GREET SCHIERBOOM

Teubenweg 17, Keijenborg

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic
Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47- Keijenborg - tel. 05753-1307

Hartelijk dank voor alle kaarten, bloemen, kado's en
felicitatie's die ons 40-jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben gemaakt.

M. MEMELINK
C. J. W. MEMELINK-STEEGE

Lindeselaak 26
Wichmond

op zondag 10 oktober is er weer de
jaarlijkse vogelmarkt van

Vogelvereniging Exokan.

Voor deze markt is nog steeds een stijgende
belangstelling. De markt wordt gehouden in
het dorpshuis "De Horst" te Keijenborg en is
open van 9.30 tot 12.30 uur.
De inbreng is ook dit jaar weer gratis.
Komt allen. Het is de moeite waard.

FRIKANDO 500 gram 6.45
ZEEUWS SPEK 100 gram 1.40

HAMWORST 100 gram 1.40

SLAGERIJ

NIEUWENMUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

G€M€€NTE H€NG€LO
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:
3 t/m 9 okt. - Dierenbescherming
10 t/m 16 okt. - Geestelijk Gehandicapten
24 t/m 30 okt. - Stichting Vluchteling.

PUBLIKATIE WET AROB

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.

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 22 t/m 28 september 1993
waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

Maatschap Luesink, Elferinkdijk 3,
Hengelo Gld

Stichting Katholiek Basisonderwijs
Hengelo Gld, p/a St. Michielsstraat 6,
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.

het uitbreiden van een varkensschuur

het vernieuwen van de kozijnen in de basis-
school

| MELDINGEN WET MILIEUBEHEER |
Er zijn meldingen ingevolge de Wet milieubeheer ingekomen van:
Verzorgingscentrum "de Bleijke", voor het van toepassing worden van het Besluit
woon- of kantoorgebouwen op het reeds opgerichte verzorgingscentrum voor ouderen,
gelegen aan Beukenlaan 37 te Hengelo.
de heer H. Temmink, voor het van toepassing worden van het Besluit detailhandel op
een reeds opgerichte fotozaak, gelegen aan Spalstraat 10a te Hengelo.

Hengelo, 5 oktober 1993.

WONINGWET
Burgemeester en wethouders van Hen
gelo maken bekend, dat er in de week van
27 september 1993 tot 4 oktober 1993
een aanvraag ingevolge de Woningwet is
ingekomen van:
de heer B.G.H. Wieggers, voor het ver-
groten van de garage, gelegen aan
Kervelseweg 11d te Hengelo.

Hengelo, 5 oktober 1993.

j c WET MILIEUBEHEER
Er is een aanvraag ingekomen van:
de heer A.H.F. Uiterweerd, voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor
het oprichten en in werking hebben van een drukkerij, gelegen aan Kampstraat 13 te
Hengelo;
de heer G.R. van Neck, voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het
oprichten en in werking hebben van een supermarkt en de doorverkoop van mengvoeders
en/of kunstmest, gelegen aan Vordenseweg 70 te Hengelo.
Het voornemen bestaat de vergunning te verlenen onder het stellen van voorschriften
om nadelige gevolgen voor het milieu te beperken.
De aanvraag en de ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 6 oktober 1993 tot en met
5 november 1993.

Hierna kunt u (totdat de procedure helemaal afgewerkt is) de stukken inzien bij de afdeling Grondgebiedszaken.
Tot en met 5 november kunt u schriftelijk bij het gemeentebestuur bezwaar maken. U kunt daarbij vragen uw persoonlijke gegevens
niet bekend te maken.
Tot bovengenoemde termijn kunnen op verzoek mondeling bezwaren worden ingebracht (tel. 1541, toestel 26).
Hierbij wordt tevens gelegenheid gegeven tot een gedachtenwisseling over de ontwerp-beschikking tussen het bevoegd gezag, de
aanvrager en de overige aanwezigen.
Zij, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest, zijn gerechtigd later beroep in te stellen.

Hengelo, 5 oktober 1993.

nationale koJIekte*
voor mensen met een

verstandelijke handicap

Giro 11 22 22 2
Bank 70.70.70.333

t.n.v.StichtingNKU,
te Utnvht

WEEKVAN HET BROOD
V A N 4 T / M 9 O K T O B E R 1 9 9 3

HER NEDERLAND

In de Week van het Brood maken we er een extra
groot feest van. U krijgt een leuke attentie voor de kinderen.

En vergeet de GRATIS Broodontbijtkrant niet.
Vol met tips over ontbijten en heerlijke suggesties voor

lekkere broodjes. Misschien wint u met het woordspel wel
een Europese ontbijtreis voor 2 personen.

Kortom, de Week van het Brood mag u niet missen.

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

AppeltJGSbrOOd van 4.25 voor 3i75

Harde Bollen

per stuk van 0.50 voor

OAT Branbollen van 0.55 voor Oi45

Krentebollenshaien 4

BROOD,DAARZiïWATIN,

KERKSTRAAT 6

De grote spaaractie van Klein
Westland gaat nog door. Spaar mee
voor een diner. U met het toch.
ƒ 300,- aan kassabonnen in sept. en
okt. sparen is een diner t.w.v. ƒ 50,--.

Groente en fruit reklame:
SPRUITEN kilo 0.98
HOLLANDSE ELSTAR 4 kilo 4.98

Rauwkost reklame:
PITTIGE IJSBERGSLA

500 gram 4.98
WALDORF SALADE 500 gram 4.98
BOERENKOOL kant en klaar
met worst kilo 9.98

Uit onze kaasafdeling:
BELEGEN KAAS kilo 10.98
EXTRA BELEGEN KAAS

kilo 12.98

TOT ZIENS!!

kunststof kozijnen

gratis offerte s
korte levertijden
vakkundige montage
befaalbare prijzen
kwaliteitsgarantie

Tocht, jaarlijks terugkerend schilderwerk en houtrpt. Kunststof kozij-
nen, vervaardigd uit KOMO-gekeurde profielen, in vele kleuren en
houtdessins, is de betaalbare oplossing .voor deze problemen.
Informeer bij uw vakhandelaar.

EUGEUNK ZONWERING

Hofstroat21 - Hengelo Gld.
tel. 05753-1210-fax 05753-1000

HENGELOSE PAARDEDAGEN

SAMENGESTELDE MENWEDSTRIJD
"In Stap en Draf" Hengelo Gld.

9 en 10 oktober 1993

terrein "DE HIETMAAT"

zaterdag 9 oktober: DRESSUUR en VAARDIGHEID

zondag 10 oktober: MARATHON

Een wedstrijd welke de moeite waard is voor het hele gezin!!!!



GROTE ZANGERSAVOND IN ZELHEM
Het chr. mannenkoor Zelhem organiseert op zaterdaga-
vond 9 oktober a.s. een grote zangersavond in "De Brink"
te Zelhem. Dit evenement begint om 20.00 uur.
Aan deze zangersavond zullen de volgende koren meewer-
ken: het "Holtens mannenkoor", dat evenals het mannen-
koor uit Zelhem onder leiding staat van Willem Jan van
Asselt. Verder is er het "Wehls gemengd koor" onder
leiding van Henk Peppelman. Het koor maakte op het
Graafschapbode Lentefestival een uitstekende indruk.
Als klap op de vuurpijl is het Barbershopkoor "The Happy
Singers" uit Ulft. Op bovengenoemd festival wist dit koor
de finale te winnen.
Ongetwijfeld zullen vele zangliefhebbers een fantastische
avond beleven tijdens deze zangersavond. De toegang is
gratis, dus dat hoeft geen belemmering te zijn. Wel zal er ter
dekking van de onkosten een grote verloting worden ge-
houden.

HENGELO MAAKT ZICH OP VOOR SAMENGE-
STELDE MENWEDSTRIJD
Ook dit jaar zal de vereniging van het aangespannen paard
"In Stap en Draf' te Hengelo Gld een samengestelde
menwedstrijd organiseren op en rond het terrein "de
Hietmaat".
De wedstrijd bestaat uit drie onderdelen te weten: dressuur,
vaardigheid en natuurlijk de marathon. Inmiddels hebben
zich reeds een aantaal deelnemers aangemeld, naar ver-
wachting zullen ongeveer 50 aanspanningen kunnen star-
ten, waaronder enkel- en tweespannen, tandems en vier-
spannen.
Op zaterdag 9 oktober zal de dressuur beginnen om 9.30
uuren de vaardigheid om 10.30 uur, op die dag zal ook het
marathon traject verkend worden om 16.00 uur.
Op zondag l O oktober zal om 8.00 uur het startschot vallen
voor de marathon welke een lengte heeft van 14 km voor de
klassen B en L en l H km voor de klassen M en Z. In het
laatste draftraject zijn de hindernissen opgenomen, waar-
onder dit jaar de spectaculaire waterhindernis. Alle hinder-
nissen bevinden zich op het terrein "de Hietmaat".
Voor inlichtingen, de heer Niesink, tel. 05753-1347.

KLEDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN NOOD
speciaal voor vergeten groepen in Oost-Europa
Vrijwilligers zetten zich ook nu weer in voor de stichting
Mensen in Nood. Ditmaal zamelen zij onder meer kleding
in voor bejaarden, weeskinderen, zieken en gehandicapten
in Oost-Europa. Deze groepen worden in hun eigen samen-
leving vaak vergeten. Mensen in Nood vraagt om goede en
nog draagbare kleding, schoeisel, dekens en lakens. Het
liefst ontvangt Mensen in Nood de kleding in gesloten
plastic zakken.
De kledinginzameling zal plaatsvinden te Keijenborg op
zaterdag 16 oktober van 8.30 tot l 1.00 uur aan de St.
Janstraat bij het voormalig gebouw van de BOND, te
Varssel (fam. Wisselink) vanaf heden tot zaterdag 16
oktober 9.00 uur en te Hengelo Gld op vrijdagavond 15
oktober van 19.00 tot 20.00 uur en op zaterdag 16 oktober
van 9.00 tot 12.00 uur bij de zij-ingang van de Welkoop aan
de Spalstraat.
De toestand in veel Oost-Europese sociale en medische
instellingen is erbarmlijk slecht. Vaak ontbreekt het er zelfs
aan de meest elementaire zaken als beddegoed, pyama's en
andere kleding. Mensen in Nood vindt dat ze daar wat aan
moet doen, omdat deze mensen van de overheid nauwelijks
steun ontvangen. Daarom heeft Mensen in Nood niet alleen
naar voormalig Joegoslavië zendingen gestuurd, maar ook
onder andere naar Letland een transport met kleding gezon-
den.

Niet alleen naar Oost-Europa zendt Mensen in Nood kle-
ding, maar ook naar gebieden elders in de wereld. Na een
natuurramp of oorlogsgeweld zijn de slachtoffers vaak
alles kwijt. In vluchtelingenkampen in bijvoorbeeld Soe-
dan, Liberia en Angola bewijst kleding goede diensten.
De kledinginzamelingen van Mensen in Nood zijn uniek.
Dankzij de medewerking van vrijwilligers kan Mensen in
Nood uit iedere kilo ingezamelde kleding het optimale
rendement halen. Door de kosten zo laag mogelijk te
houden is Mensen in Nood de meest efficiënte kleding-
inzamelaar van Nederland.
De kleding die niet verstuurd kan worden, wordt verkocht.
De opbrengst daarvan wordt ook bestemd voor hulpgoederen
en projecten in de Derde Wereld en Oost-Europa. Boven-
dien wordt met hergebruik van kleding het milieu ge-
spaard.

LATEN WE ER 3 VAN MAKEN
Miljoenen kinderen kunnen niet naar school. Omdat

hun ouders geen geld hebben, zwerven ze op straat of

werken ze op het land. En omdat ze niet naar school

kunnen, zullen ook hun kinderen kansarm zijn Help mee

die cirkel te doorbreken en steun het 'Laat ze Leren'-

programma. Voor 'n tientje per maand geeft u kinderen

kans op een zelfstandige toekomst, ïerre des Hommes

helpt kinderen verder. Als u dat wilt.

Bel voor inlichtingen 070-363 79 40 of stort uw eerste

tientje op giro 252525 ten name van Terre des Hommes

te Den Haag, onder vermelding van 'nieuwe donateur

Laat ze Leren'.

T E R R E D E S H O M M E S H E L P T K I N D E R E N V E R D E R

"ALLE HOEKEN VAN HET VELD"
verschijnt in november
Inschrijving start komende week
"Alle hoeken van het veld", het boek dat handelt over de
geschiedenis van de V. en AV. Pax, zal in november
verschijnen. Het is een omvangrijk boekwerk geworden.
Vele aspecten uit elk tijdperk laat auteur Willy Hermans de
revue passeren. Naast de beschrijvingen van de verschil-
lende tijdperken met alle hoogte- en dieptepunten komen
ook veel andere zaken aan bod. Een greep:
Hoofdstuk l - de voorgeschiedenis
Het ontstaan van de voetbalsport in Nederland en in de
Achterhoek; de eerste clubs in de gemeente Hengelo, zoals
Hercules en UD; de moeilijkheden en belevenissen die met
het voetballen aan het begin van de vorige eeuw gepaard
gingen; de seriewedstrijden; portretten van Herman
Wuestenenk en Jacob Philips.
Hoofdstuk 2 - de Zandheuvel
De oprichting van Pax; het ontstaan van de naam; de
katholieke club DIO; het einde van UD en de rol van de
kapelaan van Rooyen; de oorlogsjaren; de legendarische
promotiewedstrijden in oorlogstijd tegen Witkampers; de
herkomst van het clublied en het voorvoegsel "V. en AV";
portretten van of gesprekken met o.a. Herman Wisselink,
Wim Burghardt, Paul Pleunis, Leo en Jaap Meyers; de
bevrijding.
Hoofdstuk 3 - de Kastanjelaan
De opening in 1946; de periode in de KNVB tussen 1945
en 1949; de promotiewedstrijden in de jaren '50; de vele
derby's tegen Ruurlo, Vorden, Steenderen, Zelhem en
vooral Keijenburgse Boys; oud-wethouder Theo Hooman
vertelt over de gloriejaren van Keijenburgse Boys in de
beginjaren '50 met gedenkwaardige promotieduels tegen

Oeken; het clubblad Pax-Wereld; portretten van of ge-
sprekken met o.a. Theo Michels, Jaap Hulshoff, Wim
Harmsen, Wim Geurtzen, Reint Notten en Leo Halle, de
oud-international die Pax trainde; evenementen zoals de
Motorkozakken en een luchtballonopstijging; clubcafés
Michels en Bruggink; het winnen van de GVB-beker; de
sportschoenenfabriek Quick en een affaire rond 4 geroyeerde
spelers.
Hoofdstuk 4 - 't Elderink
De verbeteringen aan de accommodatie; de viering van
jubilea in vooral 1968 en 1978; alle trainers met gesprekken
met Wim Bloemheuvel, Henk Drent en Leo Zegers; club-
huis Wolbrink; Pax-Praat; de succesvolle periode eind
jaren '60; de moeilijke jaren '70, de opmars naarde amateur-
top vanaf 1979 met beschrijvingen van de spelers, een
gouden generatie; Babberich-Zwolsche Boys-Zeist-
Haarlem; de reputatie als cupfighter; de grote schare sup-
porters; de intrede van sponsoring; de geringe deelname
aan acties; de duels tegen FC Twente en De Graafschap;
gesprekken met o.a. Henk Wullink, Henk Tijken', Henk
van Dam en René Notten, de oud-international van
Hengelose oorsprong.
In elk hoofdstuk kan men lezen hoe bv. bestuur, terrein-
knecht of elftalcommissie te werk gingen, hoe trainingen
en accommodaties eruit zagen en worden de prestaties van
Pax l uitvoerig belicht met alle eindstanden. Ook aan de
junioren en lagere elftallen wordt aandacht besteed. Tevens
is de ontwikkeling van de voetbalsport in het algemeen, in
Nederland en in de Achterhoek te volgen. Er worden
tijdsbeelden geschetst en de veranderingen in het dorp
Hengelo, in de loop van de eeuw, worden aangegeven. Een
selectie uit zo'n 1000 foto's maken het beeld compleet.
Overzichten, lijsten en eindstanden zetten alles op een rij.
Het boekwerk zal een uiterst waardevol document voor Pax
en Hengelo betekenen. Vele herinneringen kunnen worden
opgehaald uit het nabije en verre verleden.
Vanaf 8 oktober kan worden ingeschreven op het boek bij
de volgende adressen: Pax-kantine, café Wolbrink, Hannie
Kroesen, Olde Kaste 3a en Willy Hermans, Plataanweg 40.
De kosten bedragen ƒ 25,—; te voldoen bij inschrijving. De
mogelijkheid tot inschrijving sluit 8 november. Daarna
kost het boek ƒ 29,50. Half november zal het verschijnen.

DAMNIEUWS week 38
DCH l moest hun Ie wedstrijd in de Ie klasse Oost
Gelderland spelen in Eibergen. DIOS 2 bleek een maatje te
groot, zodat DCH verloor met 10-6. A. Hoebink en J.
Heijink behaalden winst, J. Heuvelink en H. Luimes re-
mise, H. Vos, J. Vos, J. Luiten en G. Kreunen verloren.
Het 3e en 4e deden het beter in resp. Winterswijk en
Varsseveld. WDV 2 - DCH 3 werd 2-6. Winst voor H.
Zonnenberg en N. Roelofsen, terwijl L. Koldenhof en H.
Dijkman remise speelden. Het 4e won eveneens met 2-6
van VADAC door winst van J. Schabbink, E. Berendsen,
remise voor J. Wentink en E. Brummelman. Het 3e en 4e
komen uit in de 4e klasse Oost Gelderland.
Onderlinge competitie: Groep A: H. Groeneveld-H. Dijk-
man 0-2; J. Heuvelink-H. Hulshof 2-0; H. Luimes-N.
Roelofsen 1-1. Groep B: J. Heijink-G. Halfman 2-0; B.
Harkink-W. Engbers 2-0; H. Vos-D. Walgemoet 2-0; L.
Koldenhof-A. Hoebink 0-2. Groep C: G. Wentink-T. vd
Hul 1-1.

Standen: Groep A: 1. J. Vos 4-7; 2. H. Luimes 3-5, N.
Roelofsen 3-5. Groep B: l. J. Heijink 5-8; 2. A. Hoebink 4-
6, H. Vos 4-6. Groep C: 1. E. Brummelman 4-6, B.
Goorman 4-6; 3. Y. Schotanus 3-4.

OPEN DAG CREMATORIUM EN BEGRAAF-
PLAATS SLANGENBURG
Het crematorium Slangenburg te Doetinchem zal op zater-
dag 9 oktober a.s. in samenwerking met de begraafplaats
Slangenburg een open dag houden.
Tussen 10.00 en 15.00 uur kan het publiek een uitgebreide
rondleiding krijgen door het crematorium en over de be-
graafplaats, waarbij men gelegenheid krijgt een kijkje
achter de schermen te nemen en vragen te stellen. Na de
rondleiding kan men onder het genot van een kopje koffie
kijken naar een voorlichtingsfilm over cremeren en een
diaserie over de aanleg van de begraafplaats.
Waarom nu zo'n open dag?
Het leven is eindig, een gegeven waar we niet graag bij stil
staan. De meeste mensen praten niet graag over de dood,
men vindt dit niet nodig want de dood is nog ver weg. En
als men erover praat, dan bijna altijd over de dood van een
ander. Begrijpelijk, maar niet altijd even verstandig. Om de
dood uit de taboesfeer te halen organiseert het crematorium
Slangenburg dus weereen open dag, dit keer in samenwer-
king met de begraafplaats Slangenburg. Om te voorkomen
dat te grote groepen tegelijk komen worden belangstellen-
den verzocht telefonisch een afspraak te maken via tele-
foonnummer 08340-45774 (op werkdagen tussen 9.00 en
16.00 uur).

AMNESTY INTERNATIONAL IN HENGELO GLD
Woensdag 6 oktober hebben we onze maandelijkse schrijf-
avond van 19.00 tot 20.30 uur in de Bleijke.
We hopen op een grote opkomst. Reageert ook u?
Door ons te helpen schrijven naar regeringen om te vragen
om vrijlating van mensen die alleen om hun "afwijkende"
mening vast zitten, protesteert ook u met ons mee tegen het
feit dat in een groot aantal landen de mensen geen eigen
mening mogen hebben.
Kom en help schrijven. Door te schrijven kunnen we laten
zien hoe blij wij zijn met onze vrije meningsuiting.

NEDERLANDS KAMPIOEN
Tijdens de kampioensclubmatch van de Nederlandse Lake-
iand Terriër Club op zondag 26 september te Enschede,
heeft Alfons Veenhuis uit Hengelo Gld met zijn hond Snow
Roses Black Devil, de eerste prijs behaald in de jeugdklassc

reuen.

l MILJOEN AUTODIEFSTALLEN PER JAAR
In heel Europa worden per jaar meer dan een miljoen auto's
gestolen. Dit dreigt een groot probleem te worden. De
auto's worden gestolen, voorzien van een vals kenteken en
de eigenaar ziet zijn auto nooit meer terug.
Er is echter een eenvoudige, maar effectieve manier om
diefstal van uw auto te voorkomen. Dat isCarSecurity. Met
dit systeem etst u duidelijk zichtbaar uw chassisnummer in
de ruiten van uw auto. Een goede methode, want vervangen
van uw autoruiten is gecompliceerd en kostbaar. Ook door
de politie wordt Car Security aanbevolen.
Zie voor verdere informatie de advertentie met bestelbon
elders in dit blad.

NAJAARSKERMIS IN HENGELO GLD
Nog enkele weken en dan wordt in Hengelo Gld de najaai s
kermis gevierd.
Het begint op woensdag 27 oktober met een grote paarden-
en warenmarkt. Vrijdagavond 29 oktober is er op de
Hietmaat een groot vuurwerk.
Zatermiddag 30 oktober wordt er in het centrum van het
dorp de spectaculaire straten motorrace gehouden en
's avonds een lampionnen-optocht.
De zondag staat in het teken van de vrijmarkt. Voor het
huren van een kraam of een grondplaats kan men zich
wenden tot tel. 05753-3005. Voor kinderen zijn er een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar, waar zij hun spulletjes
kunnen verkopen. Op de kermis is het die dag piekendag.
dat betekent dat alle attracties een gulden kosten

ANBO HENGELO GLD
De plaatselijke afdeling van de ANBO in Hengelo Gld
organiseert een voorlichtingsmiddag over Osteoporose
(botontkalking) op 20 oktober a.s. in zaal Wolbrink.
Deskundigen van de in 1992 opgerichte Stichting
Osteoporose zullen een uiteenzetting geven over het voor-
komen en eventueel behandelen van deze sluipende ziekte.
Het lijkt het ANBO-bestuur nuttig nu al een voorlopige
mededeling over deze middag te doen opdat belangstellen-
den de middag van 20 oktober kunnen vrijhouden. De
bijeenkomst is toegankelijk voor alle belangstellenden, dus

niet alleen voor ANBO-leden! De toegang zal gratis zijn.
Nadere mededelingen zullen evenals een advertentie in een
komend nummer van dit blad worden opgenomen.

LAAT

PATIËNTEN
NIET

STIKKEN

Lucht krijgen is niet zo gewoon!
Kunt u één minuut zonder lucht...? U kunt een

week zonder eten, een dag zonder drinken, maar
geen minuut zonder lucht. Geen lucht meer

krijgen, dat gevoel hebben we allemaal wel eens.
Carapatiënten leven dagelijks met dat gevoel.

Patiënten met astma en bronchitis hebben vaak
op onverwachte momenten last van

benauwdheid, terwijl mensen met longemfyseem
daar zelfs voortdurend last van hebben.

Het Astma Fonds helpt met directe hulp en met
voorlichting, scholing en onderzoek. U weet,

daarvoor is veel geld nodig. Al bijna 35 jaar doen
wij, en nog nooit tevergeefs, een beroep op u.

Ook dit jaar vragen wij om uw bijdrage. Geef aan
de collectant of stort uw gift op giro 55055 of

bankrekening 70.70.70.120.

AstmatT Fonds
Giro 55055

STEUN DE TEGENAANVAL
OP HET ONVERWACHTE.

HELP DE 40.000
KINDEREN MET EPILEPSIE.

GIRO 222111.

Nationaal Epilepsie Fonds-Oe Machtvan het Kleine.
L Al 100 jaar actief.

Postbus 9587,3506 GN Utrecht. Tel. 06-8212411.

De Nederlandse Lever Darm Stichting

MET UW HULP KRIJGT
ELSJE GEEN LEVENSLANG

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

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

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

Giro 2737 Bank 70.70.70.538

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

GEEF OM KINDEREN MET SPIJSVERTERINGSZIEKTEN



De belangstelling op onze 60-jarige huwelijksdag

was grandioos.

Voor de bijdrage door U gedaan in welke vorm dan

ook /.eggen wij U hartelijk dank.

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

Spuistraat 2

7255 AC Hengelo Gld

MEDEDELING
In verband met verbouwingswerkzaamheden
is de- praktijk van dokter Eyck, Kastanjelaan 7

te \ lengelo (Gld), gesloten van 11 oktober tot
8 november.
(ii-dmende deze periode kunnen de patiënten

terecht op de praktijk van dokter Eijkelkamp,

Koldewei weg 2 te Keijenborg. Telefoon 2262.

Dokter Eyck is aanwezig van 11 tot 25 okto-

ber, dokter Eijkelkamp van 25 oktober tot 8

november.

uwUITNODIGING
UW
op woensdagmiddag
13 oktober a.s.

om 14.00 uur te "Ons Huis"

Aktueel onderwerp
namens de Vereniging tot behoud van Natuur-
monumenten, komt dhr. Knupke uit Arnhem
met een lezing en diaserie.

Wie afgehaald wil worden kan bellen tel. 2728.

De winnende lotnrs. van de UVV-folder van de
gemeentedag zijn: 602 - 649 - 716 - 752 - 796
- 972 - 986 - 991 Prijzen af te halen op vrijdag-
ochtend 8 oktober a.s. tot 12.00 uur bij mevr. v.
Dijke, Kastanjelaan 2.

Jeugdsoos Flophouse
Toldijk

Vrijdag 8 oktober van hait 9 tot haim
Top 40 disco, tafeltennis, biljart,
leestafel, knuffel hoek, happy hou r,
open haard

vanaf half 11

Quality coverband

Trade Mark
entree vrij

Vrijdagavond Flophouse-avond

Donderdag 21 oktober uniek
concert van zanger troubadour

Dimitri van Toren
Kaarten verkrijgbaar

o.a. bij Boekhandel Wolters.

PARKER
GEWOON EEN STERK MERK
• VULPENNEN
• BALLPOINTS
• ROLLERPENNEN
• STIFTHOUDERS

LIEVER ECHT DAN NAMAAK!!
Binnenkort de Parker-artikelen in een
geheel nieuwe presentatiekast.

DINSDAG 12 OKTOBER
GESLOTEN NA 11.00 UUR
vanwege deelname

aan een vakcontactdag

4>
Kerkstraat 17 - 7255 CB Hengelo Gld

VAKGARAGE-

WIENDELS

Middels deze advertentie willen wij u informeren dat met
ingang van l oktober 1993, Vakgarage Wiendels is
overgegaan in Vakgarage Hans Sloot

Wij garanderen u dat Vakgarage Hans Sloot dezelfde
kwaliteit en service zal leveren, waar Vakgarage Wiendels
al meer dan 25 jaar voor gestaan heeft

Wij zijn dagelijks geopend en staan zoals vanouds voor u
klaar.

Van de officiële heropening krijgt u ter zijner tijd
nog bericht

VAKGARAGE'

ALTIJD VERTROUWD DICHTBU.

Wild eten
inde
chterhoek^

WILD ETEN IN DE ACHTERHOEK:
drie maanden lang culinair feest
Wild eten in de

Achterhoek. Dat

betekent een ken-

nismaking met een

van de mooiste

streken van Neder-

land, in de gezel-

ligste tijd van het

jaar. Al meer dan

10 jaar komt men

uit alle delen van

ons land juist in die

periode naar de

Achterhoek. Want

vanaf half oktober

tot eind december, wacht een extra hartelijk welkom. Dan

staan behalve de spreekwoordelijke Achterhoekse gast-

vrijheid, gerechten van eend, wild zwijn, ree, hert, fazant of

haas bij dertig (hotel)restaurants op de kaart. De restaurants

zijn bovendien feestelijk aangekleed en chef-kok en bedie-

ning doen hun uiterste best het de gasten zo veel mogelijk

naar de zin te maken. Extra aanbevolen wordt de door alle

restaurants gezamenlijk gekozen wild-wijn: Sebastiani 1989

Cabernet Sauvignon uit Sonoma County, Californiê. Die

staat bij 30 restaurants voor de speciale prijs van ƒ 45,— op

het menu.

Arrangementen
Stel je eens voor: Wandelen door uitgestrekte bossen en

genieten van schitterende herfstkleuren. In de verte een

prachtig kasteel. Slenteren door kleine middeleeuwse stad-

jes. Overal is het heerlijk rustig. In het hart van het dorp of

verscholen tussen de landerijen ligt een sfeervol restaurant.

Vooraf een aperitief bij de open haard en daarna smullen

van een rijk wild-diner. Tot slot overnachten op een luxe

hotelkamer. Dit zijn wat ingrediënten van een meerdaags

arrangement.
Binnen "Wild eten in de Achterhoek" is er volop keus: een

hotel biedt een gratis overnachting na het diner. Een ander

hotel organiseert twee-, drie- of vierdaagse gastronomische

arrangementen. Het is zelfs mogelijk binnen een arrange-

ment bij een hotel te overnachten en bij de buurman te

dineren.

( i rat is brochure
Alle informatie over de restaurants en de arrangementen is

vermeld in een gratis brochure, die vanaf eind september te

verkrijgen is bij de grotere V V V's in ons land en bij Streek-

VVV Achterhoek, Postbus 4106, 7200 BC Zutphen, tel.

05750-19355.

DAMNIEUWS week 37

Op maandag 13 sept. beet het 2e team de spits af voor de

Hengelose damclub in de bondscompetitie van Oost Gelder-

land. De equipe van H. Hulshof behaalde een goede

overwinning in Almen/Gorssel. De teamleider H. Hulshof

behaalde winst evenals G. Halfman en W. Eijkelkamp. B.

Harkink, H. Groeneveld en D. Walgemoet deelden de punten,

zodat het 3-9 voor DCH 2 werd. DCH 2 komt uit in de 3e klas
Oost Gelderland.

Onderlinge uitslagen: Groep A: H. Dijkman-J. Vos 0-2; J.

Heuvelink-N. Roelofsen 0-2. Groep B: G. Botterman-J. Heijink

l -1: J. Luiten-A. Hoebink l -1; H. Vos-L. Koldenhof 2-0; G.

Halfman-W. Engbers 2-0; D. Walgemoet-B. Harkink 1 -1 .

Groep C: A. Versteege-B. Goorman l -1; E. Berendsen-T. vd

Hul 2-0; E. Brummelman-J. Schabbink 2-0; J. Wentink-Y.

Schotanus 0-2.

Standen: Groep A: 1. J. Vos 4-7; 2. H. Luimes 2-4, N.

Roelofsen 2-4. Groep B: l. J. Heijink 4-6; 2. A. Hoebink 3-4,

B. Harkink 3-4, H. Vos 3-4. Groep C: l. B. Goorman 4-6, E.

Brummelman 4-6; 3. Y. Schotanus 3-4.

RADIO-OPNAME VAN KOREN UIT ZELHEM EN
OMSTREKEN
Op zondag 10 oktober a.s. om'l 9.00 uur zullen in Sociaal

Cultureel Centrum "De Brink" zeven zangkoren uit Zelhem

en omstreken een optreden verzorgen.

De lokale omroep van Zelhem, Radio Ideaal, zal hierbij

aanwezig zijn om van elk koor een bandopname te maken

vooreen maandelijks uit te zenden radioprogramma. Het is de

bedoeling dat elk koor enige liederen zingt, waarvan twee
religieus.

De koren die zullen optreden zijn: Dameskoor Kunstgenot,

Zelhem; Jongerenkoor Keirakkers, Keijenborg; Dameskoor,

Halle; Con Amore, Halle;'Chr. Gemengde Zangvereniging

Nieuw Leven, Meene; Dameskoor, Keijenborg; Zingt den

Here, Halle-Heide.

De interkerkelijke commissie "Kerk en Radio" verzorgt elke

laatste dinsdagavond van de maand een uitzending van 18.00

tot 20.00 uur op Radio Ideaal (FM 105, l MHz). Deze uitzen-

dingen, genaamd "De Ideale Kerktijd", hebben een aantal

vaste programma-onderdelen, zoals de maandelijkse agenda

van diverse (inter)kerkelijke activiteiten, interviews, een korte

overweging door pastor of predikant en het onderdeel "Regio-

nale Opname". In dit deel van het programma zullen dan ook

de koren uit Zelhem e.o. binnenkort te horen zijn.

Op deze avond, georganiseerd door de Stichting Sociaal

Cultureel Werk Zelhem en de commissie Kerk en Radio, zijn

ook belangstellenden van harte welkom. De entreeprijs is

ƒ 3,-- p.p. Kaartverkoop vindt plaats vanaf 18.30 uur aan de
zaal.

U VERDIENT UW LAMP TERUG.
GEGARANDEERD!

Er is maar één spaarlamp met twee jaar garan-

tie: de OSRAM DULUX® EL. De spaarlamp die

zichzelf terugverdient. Neem bijvoorbeeld onze

DULUX* EL 23 Watt. Tijdens zijn gemiddelde

levensduur van 8.000 uur kan hij u wel ƒ 163,— op energie-

kosten besparen! En tel daar nog eens de unieke OSRAM-

garantie bij op: raakt uw DULUX* EL (bij normaal huishoude-

lijk gebruik) binnen twee jaar na aanschaf defect, dan krijgt u

gratis een nieuwe. Koop dus nu zo'n gegarandeerde OSRAM

DULUX* EL. Want wat er ook gebeurt, u verdient 'm altijd terug.

Deze unieke OSRAM-aktie loopt tot 1 maart 1994.

installatiebedrijf 3TH Arendsen
Raadhuisstraat 14 - Hengelo Gld - tel. 05753-2511

IN HET LICHT VAN DE TOEKOMST OSRAM

met maximum ƒ 2.000,--
aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

„D'n Olde Kriet"
Wichmond, tel. 05754-1285

Te koop diepvrieskist,
420 liter. Tel. 05755-1675.

Te koop kinderbedje, kom-
mode en kast, grenen (pre

natal) , badje + standaard
voorop het had. kinderstoel.
Bellen voor inf. 's avonds na

18.00 uur 05753-3206.

Te koop zijdehoenders en
baardkrielen. Tel. 05754-

1779.

Proefde pure broodsmaak van

de I T A L I A A N S E C I A-
BATTA, iets heel bijzonders

h i j B A K K E R I J K R E U -
NEN, tel. 05753-1474.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

DE Kadowinkel van Hengelo

Al het nieuws van de
Beurs is binnen

N A T I O N A L E

Gewoon Schitterend!
W O O N M A A N D

W I N K E L

Zie etalages of kom vrijblijvend binnen.

Graag tot ziens in de

KADO-SHOP van de

SPANNEVOGEL

GLAS-VERF-BEHANG

Dutch Dames Spijkerbroeken

4 modellen

ritsjes

splitjes

extra lang

paard rijmodel

15 kleuren, nu ook in tinneroy met ritsjes

Mode - Hengelo Gld

Op donderdag 14 oktober geven wij een modeshow, zie de
adv. van volgende week.

Ideaal voor potten en
bakken:

lage besheesters.
Lage besheesters zijn heel geschikt om in

potten en bakken te zetten. Zo versieren ze

maandenlang terras, balkon of dat hoekje bij

de voordeur. Vaak dragen ze ook in de winter

nog blad, wat ze extra mooi maakt. De

Skimmia reweseiana bij-

voorbeeld heeft helderrode

bessen. Dat maakt 'm goed

te combineren met

bijvoorbeeld een slank

conifeertje als de

Chamacyparis lawsoniana

'Ellwoodii' of 'Colwnnaris'.

Andere beskleuren zijn er ook

volop. De Pernettya is geliefd om

z'n pastelkleitrige bessen: wit,

rozerood of lila. En ook de winterheide is er

in wit, roze, lila en purperrood. De Skimmia

japonica 'Rubella' draagt de hele winter

kaneelkleurige bloemknopjes. U heeft de hele

winter plezier van deze planten,

want de vroege bloeiers

krijgen al vanaf november

kleur, terwijl de late

bloeiers in april nog

bloemen dragen.

Combineer eens zo'n bes-

heester met een klimop. Samen

in een pot levert dat prachtige

resultaten op.



EEN ANDERE
KIJK OP KLEUR

prachtige kollekties
overgordijnstoffen:
- vele uni presentaties
- moderne of abstracte

dessins in bv. aquarel
- „nieuwe klassieken":

nostalgie, romantiek
- gedessineerde velours
- vele andere kwaliteiten

N A T I O N A L E

W O O N M A A N D

Vloerbedekking:
- uitgebreide kollekties
tapijten, vinyls, marmoleum

- erg populair:
wonen op natuur:
cocos-sisal leverbaar op
400 breed uniek is
de cocos tapijttegel oktober

Gordijnstoffen worden volgens de modernste methode
gekonfectioneerd, tapijten worden gratis en vakkundig gelegd.

Tijdens de woonmaand ontvangt iedere klant, die bij ons vloerbe-
dekking of gordijnen bestelt een doos bonbons!

- Sinds 1908 service-gericht en prijsbewust! -

DISBERGEN
babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

Deze week extra aanbieding
Bij aankoop van een

trui - blouse - sweater - jack

op een Levi's of Edwin spijkerbroek

ƒ 20,- korting
We hebben ze weer

Stretch spijkerbroeken
stone wash nu ƒ 69.95

maten 33 t/m 40 inch

KLEDING - nej even anders

WIDE FASHION

Spalstraat 32 - Hengelo Gld
's maandags gesloten

's woensdags de hele dag geopend

Herfst vakantiebonnen verzilvering
Inleveren op dinsdag 12 oktober vanaf
19.30 uur bij E. Wentink, Oranjehof 32

te Hengelo Gld, tel. 2104.

Het bestuur
Industrie en Voedingsbond CNV

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

Dik bevleesde RIBBEN
4 m

PAMPASCHIJVEN
100 gram li8O

BLANKE SNITSELS
100 gram

ATTENTIE: Onze heerlijke rook-
worst is er weer! grof en fijn
Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

1.9O

POLITIE-INFORMATIE der
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e jaargang no 29 - Periode van 14 t/m 20 sept. 1993.
Verkeer:
Te Keijenborg vond nabij de basisschool een klein aanrij-
dinkje plaats tussen een 2-tal personenauto's. Dit kwam
doordat een peuter van 3 jaar plotseling het portier opende,
waardoor schade tussen dat voertuig en een juist passerend
voertuig ontstond.
Op dinsdag 14 sept. vond op de Ruurloseweg een aanrij-
ding tussen een personenauto en een reegeit plaats. De
reegeit overleefde het ongeval helaas niet.
Op donderdag 16 sept. vond op de kruising met de ver-
keerslichten een aanrijding tussen een 2-tal personenauto's
plaats. De oorzaak van dit ongeval was gelegen in het feit,
dat een van de betrokkenen het rode verkeerslicht ne-
geerde. Beide voertuigen liepen forse materiële schade op.
Op maandag 20 sept. vond op de kruising Kruisbergseweg
met de Molenenk/Hengelosestraat een flinke aanrijding
tussen een 2-tal personenauto's plaats. Een van de betrok-
kenen verleende geen voorrang en moest vanwege
beknelling door de brandweer uit het voertuig worden
gehaald, waarna zij per ambulance werd overgebracht naar
het ziekenhuis te Doetinchem. Beide voertuigen raakten
total loss.

Strafrecht:
Op dinsdag 14 sept. werd een aangifte ter/ake bekrassen/
vernieling van een personenauto aan de Julianalaan opge-
nomen.
Op donderdag 16 sept. werd door enkele personen een tas
in een perceel maisland aan de Venneweg aangetroffen.
Deze tas bleek enkele weken daarvoor uit een auto daar in
de buurt te zijn ontvreemd. In de tas waren de meeste, voor
de dieven kennelijk onbruikbare, spullen nog aanwe/ig.
Op zaterdag 18 sept. werd een damesfiets ontvreemd aan de
Spalstraat. Aangifte terzake werd opgenomen.
Op zondag 19 sept. werd er melding gemaakt, dat men nabij
een voerkuil aan de Slotsteeg ongeveer l vierkante meter
gras/oden had ontvreemd.
Overig:
Afgelopen week werd de politie weer diverse malen naar
lo/e alarmmeldingen gestuurd.
Aan de Bleuminkweg bleek op zondag 19 sept. een koe
(stier) in de gierkelder te zijn beland. Deze werd er met
behulp van de plaatselijke brandweer weer uitgehaald.
Tevens kregen wij enkele meldingen van buurtbewoners,
die klaagden over het baldadige gedrag van jeugdige per-
sonen.
Gevonden voorwerpen:
- een oude witzwart/grijze kater;
- een paar rubberlaarzen.

B. Koers
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- Een zwarte herenfiets, merk Gazelle, met verbroken slot
werd aangetroffen en op het politie bureau gestald. De
eigenaar kan hem daar afhalen.
- Op de kruising van de Kastanjelaan met de Banninkstraat
vond een aanrijding plaats tussen de bestuurders van een
snorfiets en een personenauto. De snorfietser verleende
geen voorrang aan de van rechts komende automobilist.
Bestuurster van de snorfiets werd in het ziekenhuis opge-
nomen.
- Op zondag 26 sept. omstreeks 02.45 uur werd door ons
geconstateerd dat een lantaarnpaal was geknakt op de hoek
Spalstraat met het lekink. Daar het electrische gedeelte
open lag zijn door de PGEM direct maatregelen genomen.
Degene die de schade heeft aangebracht heeft zich niet
gemeld. Daarom verzoeken wij een ieder die iets gezien
danwei gehoord heeft zich te melden.
- Een bewoner aan de Ruurloseweg deelde ons mede dat
een aantal kalkoenen waren doodgebeten. Een mogelijke
verdachte werd achterhaald. Na onderzoek door de dieren-
arts bleek het de verkeerde verdachte te zijn.
- Op maandag 27 sept. tegen 11.20 uur is door een onbe-
kende een portemonnaie met inhoud uit een fietstas
ontvreemd. De fiets stond nabij de ingang van de Edah. Als
u iets heeft waargenomen dan vernemen wij dat graag.
- Een inwoonster van Doetinchem bekende de diefstal van
zes T-shirts. De diefstal had op 4 september plaats in één
on/er kledingzaken, (totale waarde van de T-shirts ƒ 24(),(K))

J. G. Tabor

DICHTBIJ EN
VERAF

Zo op het oog zien ze eruit
als heel gewone brilleglazen.

Maar u ziet er net zo scherp mee
op 30 centimeter als op

30 meter afstand.

de optiek speciaalzaak 's maandags gesloten

Een half vrijstaand herenhuis. Geheel traditioneel gebouwd
naar uw eisen en wensen.

De woning bestaat uit een ruime hal met toilet, een grote
woonkamer met aangrenzend een open keuken en een
aangebouwde garage of berging.

De 1 e verdieping is ingedeeld in 3 slaapkamers, een badka-
mer en een 2e toilet. Tevens is deze woning voorzien van een
ruime zolder. .

Een halfvrijstaande woning kunnen wij u al aanbieden voor:

Basisprijs woning ƒ118.500,--

Berging platdak ƒ 6.500,--
Garage platdak ƒ 9.500,--

Wij hebben ook nog diverse brochures van zowel half vrij-
staande als vrijstaande woningen.

Uiteraard zijn wij er ook voor:
agrarische bouw, bedrijfspanden, verbouwingen e.d.

B O U W M A A T S C H A P P I J

WiUSlÊNCNK
Molenenk 5, 7255 AX Hengelo (Gld.). Tel. 05754-1886, fax 05754-1787

Seezo Uniformen is een gespecialiseerde producent en

leverancier van uniformen, hoofddeksels en accessoires.

Talloze gerenommeerde bedrijven, overheidsinstellingen

en verenigingen behoren tot de afnemers van onze voor-

treffelijke produkten, waarop de trefwoorden vakman-

schap, maatwerk en kwaliteit van toepassing zijn.

Seezo Uniformen zoekt enkele energieke

THUISWERKSTERS(KERS)
die op korte termijn in dienst kunnen treden.
Onze voorkeur gaat uit naar iemand met ervaring
in de uniformen- en/of kledingbranche.

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten
aan de direktie van:
Seezo Uniformen Verkoop MIJ. B.V.,
St. Janstraat 38, 7256 BC te Keijenborg.

UNIFORMEN
FABRIKANT VAN MAATKLEDING



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

THUISADVIES

DUURT KORT
MEESTAL MAAR 'N HALF UUR

KOST NIETS
MAAR LEVERT WEL VEEL OP

SPAART GELD
MEER DAN U DENKT

Hoeveel kunt u, als inwoner van de gemeente Hengelo, verdie-
nen in 'n half uurtje? Vijftig gulden, honderd gulden, of zelfs
meer? Ontdek 't door even de tijd te nemen voor een gratis
thuisadvies van uw energiebedrijven. Dat werkt zo: voor een
gas-advies belt u het speciale telefoonnummer en maakt een af-
spraak met één van onze thuis-adviseurs. Of u stuurt de groene

antwoordkaart in. Op een tijdstip dat 't u uitkomt, komt de advi-
seur 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 GAM G
SPAAR ENERGIE! VOOR 'N BETER MILIEU.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

voor
STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

VOLOPTUINPLANTENBU

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
v.a. 2,50

2,50

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

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

1/2 jaar garantie op onderdelen

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. 05755-

Kerk- en andere diensten
Z()NÏ)A(i 10 OKTOBER 1993

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

Verzorgingscentrum "De Bleijke"
10.00 uur ds. P. F. de Vries Heilig Avondmaal

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. R. J. ten Have

Vrijz. Herv. Kerk

10.30 uur ds. C. F. J. Antonides, Terborg

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 9 oktober 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het

gemengd koor

Zondag l O oktober 10.00 uur Gezinsviering

Dinsdag 12 oktober 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00uurWeekendviering;

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 1 1 .(X) uur een vrij

spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

5 OKTOBER

Dr. Eyck, tel. 1277

8 - 1 1 OKTOBER
Dr. Koning, tel. 1266

12 OKTOBER
Dr. Eijkelkamp, tel. 2262

Avond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende

morgen 08.00 uur.

Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel.

2262.

Dinsdag: zie boven

Woensdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 1277

Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 1266.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.(K)-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.

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo ( ï l d .
Tel. 05753-1424

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo (ïld.

Uierenartsenpraktijk 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.(K)

uur, maandag en donderdag l
1
).(K)-19.30 u u r e n volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo (ild
Maandag t.e.m. vrijdag van 9.(K) tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar, tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11

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

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

dit telefoonummerhoort u ook wanneerer in uw (woon)plaats het

(uitleen (spreekuur is.

Netwerk Thuis/org Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l iefs t bellen tussen 09.(K) 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 voor de gemeenten Hengelo (Gld),

Vorden en Steenderen: Zutphenseweg l c, Vorden,

tel. 05752-2148.

- Maatschappelijk werk voorde 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-/bejaardenver/orging 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. Patiënten ver. (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging opchr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

in de ge/.ondheids/org. 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 Thuis/org. tel . 08340-35000. dagelijks van 9.00-

10.0() uu ren van 18.30-19.30 uur.

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

Pedicure
Y. Abbink, Toldijk, tel. 05755-1386

Hallo Hallo
Denk aan de

Bazar Rommelmarkt
in het "Achterhuus"

(Jeref. Kerk te Vorden
op zaterdag 9 oktober
van 10.00 tot 15.00 uur.

In de Week van het Brood

maken we er een extra groot

leest van. U krijgt een leuke

at tent ie voorde kinderen. En

vergeet de GRATIS Brood-

ontbijtkrant niet. Vol met tips

over ontbijten en heer l i jke

sugges t ies voor l e k k e r e

broodjes. Misschien wint u

met het woordspel wel ecu

Europese ontbijtreis voor 2

personen. Kortom, de Week

van hel Brood mag u niet mis-

sen.

Broodbakkerij KREUNEN
tel. 05753-1474. De zaak voor

brood met smaak.

nieuw in ons
assortiment

Paarde-
verzprgings-

artikelen
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

Te koop slacht kippen ƒ 3,50

per stuk. K) stuks ƒ 30.-.

W. Kemperman, Lamstraat 5.

Toldi jk, tel. 05755-1329.

Einde verbouwing
kantoor Keijenborg nadert.

- Wij gaan afscheid nemen van onze tijdelijke huisvestiging en
verhuizen naar ons geheel vernieuwde kantoor.

- Reserveer daarom alvast zaterdag 16 oktober a.s. in uw
agenda.

- Nadere informatie omtrent de heropening en het open huis
volgt.

Coöperatieve Rabobank "Hengelo-Keijenborg" B.A.

Kantoor Keijenborg
Telefoonnummer 05753-8480
Telefaxnummer 05753-3733

Openingstijden kantoor Keijenborg:
maandag t/m donderdag 09.00-12.30 uur

13.30-15.30 uur

vrijdag 09.00-12.30 uur
13.30-15.30 uur
16.30-19.00 uur

1 miljoen autodiefstallen per jaar
Wanneer is die van u aan de beurt?

In Europa worden jaarlijks rneer dan één miljoen auto's gestolen! Het merendeel
verdwijnt in de illegale handel, krijgt een vals kenteken en komt nooit meer bij de
eigenaar terug. En wat er wel teruggevonden wordt, verkeert meestal van binnen en
van buiten in een trieste staat of is total-loss.

TIJDELIJKE AKTIE PRIJZEN

Doeltreffend wapen
Er is nu een heel eenvoudige maar effectieve methode om te voorkomen dat ook u
op een onzalig moment ontdekt dat uw auto verdwenen is: CAR SECURITY. Met dit
systeem etst u uw chassisnummer duidelijk zichtbaar en onuitwisbaar in uw auto-
ruiten. Dat maakt uw auto voor het dievengilde tot een riskant en dus volstrekt
oninteressant object. Want autoruiten vervangen is gecompliceerd en kostbaar.

Gemakkelijk aan te brengen
Bij de CAR SECURITY-set zit een zéér duidelijke handleiding. Ook als u twee
linkerhanden heeft kan er niets misgaan. De zelfklevende sjablonen op de ruit
plakken, met het kwastje de etspasta er overheen smeren, 4 minuten in laten werken
en klaar! Met wat water verwijdert u alle sporen van de operatie. Maar het chassis-
nummer krijgt niemand er ooit meer uit

Niet het chassis- maar het kenteken-nummer aanbrengen, dat kan ook. De werkwijze
is even simpel. Maar gebruik van het kentekennummer is in het buitenland wat
minder effectief.

Aanbevolen door de politie
De politie beveelt het toepassen van CAR SECURITY van harte aan als een
doeltreffend wapen tegen het toenemend aantal autodiefstallen. Op haar advies
worden overigens ook nog twee vinyl waarschuwings-stickers meegeleverd.

Niet duur
Een CAR-SECURITY-set met het chassisnummer voor 8 ramen kost tijdelijk slechts
ƒ 49,50; met het kentekennummer ƒ 39,50 (incl. verzendkosten en BTW). Wij sturen
met de zending een accept-girokaart mee. Dus niet voorruit betalen! Zorg dat uw auto
nooit aan de beurt komt: doet u de bestelbon (in een envelop zonder postzegel)
vandaag nog op de bus. Dan hebt u de set van uw keuze binnen een week in huis!

Tot slot
Het chassisnummer van uw auto staat vermeld op deel 1 van uw kentekenbewijs.

Voor eventuele informatie: Eurosafe, tel. 08342-2956 - fax. 08342-3348

NEE, mijn auto kan me niet gestolen worden! BESTELBON
3 Stuurt u mij omgaand de CAR SECURITY-etsset voor een totaalprijs

van slechts: ƒ 49,50 (dit bedrag is inclusief verzendkosten en BTW)
Let op: voor auto's (na 1980)

Het chassisnummer van mijn auto is: moeten dit 17 letters en cijfers zijn!

G Stuurt u mij omgaand de CAR SECURITY-etsset voor een totaalprijs
van slechts ƒ 39,50 (dit bedrag is inclusief verzendkosten en BTW)

Het kenteken van mijn auto is:

Naam

Straat

Postcode

Plaats

Datum

Voorl

Handtekening

Deze bestelbon in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar
CAR SECURITY, antwoordnummer 1518, 7020 ZX Zelhem

STEUN DE 7EGEA/AANVAL OP HET ONVERWACHTE.

HELP DE 40.000 KINDEREN MET EPILEPSIE EN GEEF.
GIRO 222111.

Nationaal Epilepsie Fonds-De Macht van het Kleine. Al 100 jaar actief.
Postbus 9587,3506 GN Utrecht. Tel. 06-8212411.


