
63e jaargang no. 33 dinsdag 16 augustus 1994 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo < , ld
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

Pampa
Schijven

1

Varkens
Filetlapjes

100 gram

Rib en
Haaskarbonade

7.95

500 gram d
"Ti

500 gram
€

Varkens filet rol-
lade (met de hand geknoopt

ftVi500 gram

Nasi Of Bami SOOgram 3.95

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) SOOgram 4.95

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) SOOgram 4.^3

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
SOOgram O. c/ D

MALSE VARKENSLAPPEN
SOOgram 4.9*}

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

Dinsdag 16 augustus zijn we weer

GEOPEND

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

Deze week

4,25Kruidkoek

Appel-, kersen en

Aardbeienrondjes 4 VOOT 5.45

Bakkerij

H. Hekkelman

Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld
Tel. 05753-1200

NNINC ÎOLENMKKERS

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

Super mooie
potchrysanten

9 95• WW

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

J JINY'S
^ANSSCHOOL

INSCHRIJVING
voor beginners, gevorderden, gehuwden en verloofden

Wij geven les in de moderne dansen, de standaard dansen
en de Latijns-Amerikaanse dansen.

Inschrijving Keijenborg / Hengelo:

Op donderdag 18 augustus a.s. van 19.00 tot
20.30 uur in zaal Winkelman te Keijenborg.
Gelieve bij inschrijving ƒ 10,— te voldoen.

Voor informatie en inschrijving kunt U ons dagelijks bellen op nr. 05443-75102.

DINY'S DANSSCHOOL
Buitenschans 51
7141 EK Groenlo
tel. 05443-75102 of 05440-64914

Wij zijn wegens vakantie

gesloten van 22 augustus

t.e.m. 3 september.

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

Banninkttraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1220

Bansschool
Bonman

op zondag 18 september a.s.
zullen we weer van start gaan met onze

nieuwe danscursus 1994/1995

De lessen zullen evenals voorgaande jaren weer op de zondag
worden gegeven in zaal "De Engel" te Steenderen.

Lestijden:
A. 14.00 tot 15.15 uur: Beginners 13 jaar en ouder.
B. 1 5.1 5 tot 1 6.30 uur: Zilver 1 3 jaar en ouder.

16.30 tot 17.45 uur: Zilver ster 13 jaar en ouder.
17.45 tot 19.00 uur: Goud -Goud- ster.
1 9.00 tot 20.1 5 uur: Zilver (echt)paren.
20.15 tot 21 .30 uur: Beginners (echt) Paren.
21 .30 tot 22.45 uur: Zilver-ster (echt) Paren

(wijzigingen voorbehouden).

C.
D.
E.
F.
G.

De danscursussen A, E en F worden ook gegeven op:

Dinsdagavond - Het Kompas in Eefde.
Woensdagavond - Concordia in Brummen.
Donderdagavond - Het Proathuus in Dichteren
Vrijdagavond - Ludgerusgebouw in Wichmond/Vierakker.

Voor alle cursussen kunt u zich opgeven op zondag 28 augustus en
4 september van 19.00 tot 20.00 uur in zaal "De Engel" te Steenderen
of telefonisch dagelijks tussen 18.00 en 19.00 uur op tel.nr. 05755-

2204.

DERKJE EN HERMAN BOUMAN

Aangesloten bij:

Lastig die MUGGEN...
Handig, dat wij daar een
perfecte oplossing voor
hebben....
Werkelijk alle soorten en
maten HORREN...
voor ramen, deuren etc.
en vergeet de caravan
vooral niet...
Bij wie?....

HARMSEN IJZERWAREN
Hengelo Gld, tel. 05753-1220

Essilor Tmnsitions®Plus
Een snel meekleurend brilleglas

van kunststof!

met dot eigenwijze brilletje'
Kijk 'i-in gaan, met /'n nieuwe bri l .

Lekker eigenwijs . Nog een beetje

onwennig, maar o /,o stoer. Zijn brille-

tje mag er dan ook zijn. Speciaal

voor hem, speciaal voor haar. Ze

vereisen immers een speciale aan-

pak! Ken eigen wil, een eigen bril.

'Only for kids'. Kom langs.

', G ROOT KOR M ELI N K
^ brillen en contactlenzen
Hengelo G Spalstraat 27 Telefoon 05753 1771

de optiek speciaal/aak
's maandags gesloten

Er is nu een praktisch kunst-

stof brilleglas dat buiten donker

opkleurt bij het toenemen van

de lichtintensiteit. Binnen wordt

het vanzelf weer lichter.

Essilor Transitions" Plus.

Het kleurt egaal op, is ultra-

licht in gewicht, is zeer schok-

bestendig, biedt een effectieve

bescherming tegen UV-stralen

en is voorzien van een

praktische kraswerende laag.

Vanaf nu hebben wij deze

oplossing voor iedere brildrager.

Kom eens langs voor

vrijblijvende informatie.

Dubbel Tuinfeest bij
Flophouse

Zaterdag 20 augustus

Zondag 21 augustus

Doublé X
Allez Mama

aanvang 21.00 uur

Achterhooksplat met:
Op Drift
Jovink Duo
Kas bandjen
Haverkamp band
Jan Ottink band

aanvang 14.30 uur

Tuinfeest met o.a. barbecue terras,

kampvuur en gedeeltelijk overkapt.

J

N.V.A.D.
Nederlandse Vereniging voor

Amateur Danssport

F.N.D.
Federatie Nederlandse

Dansbonden

Uw Vakman OplK

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

DRUKKERIJ WOLTERS

DE SPORT EN SPEL SHOW

FAMILIEDAG
ZONDAG 21 AUGUSTUS 1994

OP SPORTCOMPLEX
"DE BAAKEKMAT"

HAAKSE BOYS



ATTENTIE ATTENTIE

Voor DE RECLAME
dienen in het vervolg de

advertentie* s
donderdags vóór 11.00 uur

in ons bezit te zijn!!

Gelieve hiermee de nodige
rekening te houden!

DRUKKERIJ WOLTERS

EPILEPSIE:
Soms is hij even weg.

Epilepsie is een korte storing in de werking

van de hersenen. Alsof de radio even uitvalt.

Iemand kijkt plotseling afwezig, frummelt aan

kleding, raakt soms onverwacht bewusteloos.

Honderdduizend mensen hebben het. Daar

zitten veel kinderen bij: onze toekomst!

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

HELP DE 40.000 KINDEREN MET
EPILEPSIE. GIRO 222111.

Nationaal Epilepsie Fonds-
De Macht van het Kleine.
Al meer dan 100 jaar actief.

De Nederlandse Lever Darm Stichting

MET UW HULP KRIJGT
ELSJE GEEN LEVENSLANG

Elsje heeft al sinds haar
geboorte een spijsverterings-
ziekte. Ze heeft altijd buikpijn
en kan niet gewoon eten. Elsje
is niet de enige; elk jaar moe-
ten ruim 21.000 kinderen met
zo'n ziekte het ziekenhuis in.

Ook volwassenen lijden aan
deze ziekten, in Nederland zijn
dat er maar liefst 2 miljoen.

De Lever Darm Stichting wil
deze mensen helpen met
wetenschappelijk onderzoek,
voorlichting 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

Méér mogelijkheden voor
mensen met een

verstandelijke handicap
Nederland telt ca. 100.000
mensen met een verstande-
lijke handicap.
Een handicap, die hen vaak
afhankelijk maakt van de
zorg van anderen.
Toch blijkt steeds meer, dat
zij met goede hulp en spe-
ciale begeleiding meer kans
hebben op een prettiger en
meer zelfstandig leven. Een
organisatie, die zich sterk
maakt projekten en aktivi-
teiten voor hen te onder-
steunen, is de NKGG,
nationale kollekte voor
mensen met een verstande-
lijke handicap. Elk jaar
organiseert de NKGG een
grote landelijke kollekte:
dit jaar van 10 t/m 15 okto-
ber.

De opbrengst van de NKGG-kol-

lekte komt geheel ten goede aan het

werk voor mensen met een verstan-

delijke handicap. De inzichten over

deze mensen zijn de afgelopen

jaren nogal veranderd: werden zij

vroeger -uitzonderingen daargela-

ten- zonder meer in een internaat

geplaatst, de laatste jaren raakt men

er meer en meer van overtuigd, dat

er ook andere mogelijkheden zijn

en dat zij bij voorkeur in een huise-

lijke omgeving moeten kunnen

opgroeien en wonen.

Geen gemakkelijke taak
Reeds vanaf /eer jonge leeftijd is

een kind met een verstandelijke

handicap voor de ouders een grote

/.org. Vele vragen houden de ouders

bezig: wat kan ons kind nu - wat

/.ijn de mogelijkheden later?

Dan is goede informatie onmisbaar:

het kan veel problemen voorkomen

of verlichten. In ons land houdt een

aanta l organisaties ,:ich be/ig met

informatie-voorziernhg. Ook orga-

niseren zij regelmatig bijeenkom-

sten waar ouders van een kind met

een verstandelijke handicap niet

alleen informatie kunnen krijgen,

maar waar ze ook ervaringen met

elkaar kunnen uitwisselen. Veel

vormen van informatie-voorziening

en hulpverlening worden mede

...even lekker een paar dagen er tussenuit: even wei; ui! de sleur. De NKGG, nationale kollekte voor mensen met

een verstandelijke handicap, wil dat, samen met enthousiaste vrijwilligers, ook voor mensen met een verstandelijke

handicap mogelijk maken!

gesteund uit de opbrengst van de

NKGG-kollekte. Ook voor 1994

zijn er weer veel projekten, die zon-

der een bijdrage uit de NKGG-kol-

lekte niet, of slechts ten dele, kun-

nen worden gerealiseerd.

Vakantie voor iedereen
Het thema van de NKGG-kollekte

van dit jaar is "Vakantie voor ieder-

een". Net als voor ieder van ons is

het ook voor iemand met een ver-

standelijke handicap goed er even

uit te zijn. De opvoeding van een

kind met een verstandelijke handi-

cap is geen eenvoudige taak: 14 tot

16 uur per dag intensief met je kind

bezig zijn - dag in, dag uit . De spe-

ciale vakantieweken, welke voor

mensen met een verstandelijke han-

dicap worden georganiseerd, geven

de ouders de kans ook eens iets te

ondernemen waar zij vaak niet aan

toekomen: een bezoek aan de bios-

koop, schouwburg of museum. Of

/.omaar een dagje winkelen. De
ondersteuning van vakantie-aktivi-

teiten is slechts één facet van het

werk van de NKGG. Andere pro-

jekten die de NKGG ondersteunt

zijn onder meer:

Vroeghulp
(Early Intervention)
Ouders hebben behoefte aan vroeg-

tijdige opvoedingshulp, t.b.v. hun

(jonge) kinderen met een verstande-

lijke handicap of een ontwikke-

lingsachterstand.

Hen wordt geleerd heel gericht naar

de ontwikkeling van hun kind te

kijken. Ook worden specifieke op-

voedingsproblemen aangepakt.

Met een ontwikkelingsstimulerings-

programma als hulpmiddel werken

ouders gericht aan de ontwikkeling

van hun kind.

Sport, spel en ontspanning
Deze vormen van "bezig zijn"

nemen een belangrijke plaats in bij

de zorg voor mensen met een ver-

standelijke handicap. Goede bege-

leiding door ervaren krachten is

daarbij belangrijk om de gehandi-

capte te leren plezier te beleven aan

sport en spel en zo mogelijk te s t i -

muleren. Onder ontspanning vallen

ook paardrijden, muziek, handen-

arbeid, clubs e.d. Maar ook hier is

geld mee gemoeid: /aalhuur, mate-
rialen en gereedschap. Ook aan de

deelnemende verstandelijk gehandi-

capte wordt een bijdrage gevraagd.

Verder ondersteunt de NKGG

thuishulp voor ouders met een ver-

standelijk gehandicapt kind,

nood(dag)opvang, logeerhuizen,

extra begeleiding en hulpmiddelen,

voorlichting aan ouders, adviezen

bij sociale en opvoedkundige pro-

blemen en speciale trainingen.

Hoewel veel werk wordt verricht

door vrijwilligers, blijft er veel geld

nodig. Ook voor de NKGG-kollekte

van dit jaar -van 10 t/m 15 oktober-

hoopt men op een grote opbrengst.

Veel kans om een kollektant mis te

lopen is er niet! In die periode gaan

er maar liefst zo'n 60.000 kollek-

tanten op pad... Mist u de kollektant

toch, dan kunt u ook een bijdrage

overmaken naar de NKGG:

giro 11 22 22 2 of bank 70.70.70.333,

t.n.v. Stichting NKGG te Utrecht.

Let op: Elk jaar opnieuw proberen

organisaties met "minder doorzich-

tige doelstellingen" een graantje

mee te pikken van het sukses van

de NKGG-kollekte met de verkoop

van artikelen zoals pennen, kaarten

e.d.
De NKGG-kollektanten verkopen

echter niets en zijn duidelijk te her-
kennen aan het NKGG-vignet op de

kollektebus of intekenl i js t .

Binnenkort wordt in Socutera-
uitzendingen op TV een korte
voorlichtingsfilm uitgezonden
over de NKGG-kollekte: op zon-
dag 9 oktober op Ned. 3 en op
woensdag 12 oktober op Ned. 2.

J
Z o m e

VK
S

Deze zomer op

tal van plaatsen,

binnen en buiten:

r 1994
Beeldende kunst

Muziek

Openluchtevenementen

Boeken en Schrijvers

Kastelen en Tuinen

Cultuurhistorie

Musea

°^°
C U L T U U R L A N D

BijdeVVV-kantoren

ligt een gratis

gidsvooruklaar!



Op maandag 22 augustus 1994 hopen wij

samen met onze kinderen ons 25-jarig

huwelijksfeest te vieren.

C. BONENBERG
B. BONENBERG-SCHUCHARD

Gelegenheid tot feliciteren 's middags van

15.30 tot 17.00 uur tijdens onze receptie in

hotel Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

Beatrixlaan 7, 7255 DB Hengelo Gld.

Hartelijk bedankt voor uw belangstelling in

welke vorm dan ook, die ons 65-jarig huwelijks-

feest tot een onvergetelijke dag heeft gemaakt

H. HULSHOF
B. HULSHOF-EELDERINK

Z. Emmerikseweg 87

7223 DA Baak

Ons 25-jarig huwelijksfeest was voor ons een

onvergetelijke dag, waaraan we met heel veel

plezier terugdenken.

Voor uw belangstelling, in welke vorm dan

ook, zeggen wij u hartelijk dank.

BERTUS, PAULA
BART EN HILDE EUGELINK

Baak

Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland
Basiseenheid de Markelanden

Bij besluit d.d. 22 juli 1994 van de korpsbeheerder

van de regionale politie Noord- en oost-Gelderland,

de burgemeester van Apeldoorn, zijn voor de vol-

gende politieregisters privacy-reglementen vastge-

steld, overeenkomstig de modellen waarvoor door

de REgistratiekamer een verklaring van overeen-

stemming is afgegeven.

1. Het register Aandachtsvestigingen.

2. Het register Arrestatiebevelen

3. Het register Bedrijfsprocessensysteem B.P.S.

4. Het register Bedrijven informatiesysteem en

Waarschuwingsadressen

5. Het register Bekeuringsafhandelingssysteem

6. Het register Criminele Inlichtingendienst

7. Het register Fraudebestrijding

8. Het register "Grijze-veld"

9. Het register Herkenningsdienst (gemeenschap-

pelijk met regio Flevoland)

10. Het register Inbraakbestrijding

1 1 . Het register Internationale rechtshulp politie

12. Het register Jeugd- en Zedenzaken

13. Het register Kabinetszaken

14. Het register Milieudelicten

15. Het register Opkopers en Helingbestrijding

16. Het register Overvallenbestrijding

17. Het register Permanent Autoteam

18. Het register Schietwapen incidentenregistratie

en informatiesysteem

19. Het register Verdovende middelen

De Volledige tekst van deze reglementen ligt voor

een ieder ter inzage op het bureau:

Basiseenheid de Markelanden
Silvoldseweg 48 - Terborg

(Basiseenheid de Markelanden bestaat uit de

gemeenten Hengelo - Wisch en Zelhem)

De inspecteur van politie,

O. Duursma

VRIENDENKRING BARGKAPEL

BARCHEM

Onze voorzitter, de heer Rinus van Wijk heeft helaas te

kennen gegeven, dat hij stopt als voorzitter van onze

vriendenkring. 18 jaar heeft Rinus zich onafgebroken als

voorzitter ingezet. Niets was hem te veel en vele ideeën

voor de opbouw van de bühne kwamen uit zijn brein, dat

bezeten is van Egerlander en Böhmische muziek. Hij kende

zijn verantwoordelijkheid als bestuurslid en hij heeft me-

nig uur gestoken in het zagen, plakken , timmeren enz. enz.

t.b.v. het podium.

Tijdens de uitreiking van de eerste CD van de Bargkapel

werd dit feit reeds vermeld en kreeg hij deze eerste CD

aangeboden van de voorzitter van de Bargkapel, de heer J.

Warnshuis, doch wij als vriendenkring hebben gemeend,

onze Rinus nog eens extra in het zonnetje te zetten en hem

persoonlijk te bedanken voor al zijn inzet gedurende de

laatste 18 jaren dat hij voorzitter was.

Wij zijn erdan ook erg trots op, dat wij één van zijn favoriete

orkesten konden contracteren en wel het grandioze orkest

Keramicka uit Bechnynê (Bohemen Tsjechië).

De leiding van deze kapel is in handen van kapelmeester

Frantsek Turmü en het orkest bestaat uit 20 personen,

waarvan 4 vocalisten. Het orkest is bekend van radio en tv

en behoort tot één van de beste orkesten op Egerlander

gebied en treedt veel op in Duitsland, Oostenrijk en steeds

meer in Nederland.

Zaterdagavond 22 oktober 1994 wordt elke bezoeker met

een origineel glaasje Becherovka (een Tjechies likeurtje)

of een glaasje jus 'd orange ontvangen. De avond begint om

19.30 uur (zaal open 18.30 uur). In de pauze vindt er een

grote verloting plaats met prachtige prijzen.

Zondag 23 oktober is er een frühschoppen met Keramicka

om 12.00 uur (zaal open l 1.30 uur).

Beide concerten vinden plaats in Hotel "In de Groene

Jager" te Barchem, tel. 05734 - 1201. Hier zijn ook de

kaarten voor beide concerten verkrijgbaar.

Voor leden vanaf 12 oktober en voor niet leden vanaf 17

oktober 1994.

KERKSTRAAT 6

Nieuwe oogst handappels

DISCOVERY 21/2kilo5.98

KOOLRABI 2 voor 0.98

Rauwkost aanbieding:
lekker - makkelijk en voordelig
HAWAI SALADE kilo 5.98
KERRIE SALADE l kilo 5.98

Kaasreklame:
JONGE KAAS kilo 8.98
DIEET KAAS 500 gram 7.49
Naturel of Komijn
ROOMBRIE 100 gram 1.69

Tot ziens.

In september beginnen de

KNIP- EN NAAILESSEN

Ook zijn er lessen in

PATROONTEKENEN

De lessen worden in kleine groepen gegeven

(Max. 5 personen)

Bel voor informatie met
Mienke Stapelbroek
Modevakschool "Bekveld"
Veermansweg 6, Hengelo Gld, tel. 05753-1703

Aangesloten bij de Midden Nederlandse
Modevakschool

IJSVERENIGING

„STEINTJESWEIDE"

organiseert op
woensdag 17 augustus 1994

de Hengelose Fietstocht
afstanden: 20 en 35 km

inschrijfkosten: ƒ 4,-- p.p.
Route wordt door pijlen aangegeven.
Inschrijving en start tussen 18.00 en

19.00 uur bij sporthal "de Kamp"
(sluiting eindcontrole 21.30 uur)

Trouwringen
volgens jou
eigen smaak

JUWELIER OPTICIEN

Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753-1374

Chr. muziekvereniging

Crescendo
Hengelo Gld.

wil weer starten met een

blokfluitcursus
Verder zoeken wij

leerlingen voor het

tamboer-lyrakorps
Opgave en inlichtingen:
tel. 05753-7381 of 2405

Te koop pruimen, bij voor-

keur op bestelling, vroege

appels, witte en bruine eie-

ren. L ie f s t ' s m i d d a g s .

D. Cortumme, Voortseweg 1 1

Toldijk, Tel. 05753-1 558

Nti Su/n/ner Safe hij Peugeot.
Slimmer Sak

1
 hij Peugeot. Dat is goed

nieuws voor uw .mlohuclgel.

Bijvoorbeeld mei een \ .m cle/e tuntas-

tisehe financieringsaanbiedingen, waar-

mee u /o k u n t wegrijden:

MfT UW RIJICWjf*

en n. 999,-

l ekker laag. F. n na de looptijd ( t o t /Hls

bO maanden) is de auto helemaal van u!

l ' w \oouleel kan hierh i j oplopen tot

maximaal

OF 306: HU MUM
PAS 1 MGUSWS

/99S»(TMOt

f 06 OF 3 06

l 'w rijhe\\ ijs plus dui/end gulden is

genoeg om in een gloednieuwe
Peugeot K)b of 3<)b te gaan rijden. V ooi-

de aanheta l ing heeft u slechts dui/end

gulden nodig* Door de seherpe rente

(van O t m 7,9%) <-'n de hesdieiden

aflossing is uw maandel i jkse hetal ing

Kiest u liever voor ui ts te l van hetaling.

koop dan nu een Peugeot ! ( ) ( > of SOb en

hetaal pas l augustus l W V*. \a verre

kening \ a n eventuele i n r u i l en de aan

hetaling krijgt u voor een maximum
kredietsom \ a n f I S . ( ) ( ) ( ) . - u i t s t e l van

hetaling tol augustus l 'WS. l \\ voor

deel kan h ie rh i j oplopen

tot m a x i m a a l f. 1.9S5.-.

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT. PEUGEOT

FINANCIERING OP BASIS VAN Of GEBRUIKFUJKI BHAAlPUNVOORWAARPfN VAN «UGfOT FINANCIERING NfDERl AND |7U TOCTSUtó AANVRAAG BIJ HET BKR TE TIFl i' MAX KRfDlil

SOM f 30000 MAX KlANTENVOOROEEl F 3477 - "MAX KREDIETSOM F 15000. MAX KlANIINVOORDIEl M 9Sb VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Bleekstraat 14
Hengelo Gld

Tel. 05753-1947

Plakhorstweg 8
Doetinchem

Tel. 08340-32851

Magere riblappen
500 gram 8.95

Gekookte lever
100 gram 1.20

Gebraden gehakt
100 gram 1.30

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Was u van plan zelf uw kleding te gaan
maken, dat kan.

In september starten wij weer met

NAAI- EN KNIP CURSUSSEN
voor beginners en gevorderden

werk met kleine groepen

Inlichtingen:
Dorie Tolkamp
Pastoriestraat 30 Keijenborg
Tel. 05753 - 2923

G r a t i s af te h a l e n gehe le Gevraagd hulp in de huis-
Tupperware-collectie,
Gerda Bannink

T e l . 0 1 7 1 9 - 18242

Nu op alle afgeprijsde

BABYKLEERTJES

nog eens 50 % korting

GISBERGEN
babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

houding, 2 middagen per

week

Brieven onder no 32 bureau

De Reclame

Te koop 900 O.V.H,
dakpannen blauw genuan-
ceerd en 400 oude gebak-
ken estrikken 22 x 22 cm.
blauw en rood.
' I e l . 05753 - 2

EZELS, BOKKEN IN ZELHEM?
Geachte vrienden van het aangespannen rijden.

Op zondag 21 augustus 1994 houdt de vereniging van het

aangespannen paard "Onder de Zweppe", haar 15e jaarrit

waarvoor wij u beleefd uitnodigen. De start, pau/een finish

zijn op het terrein van dhr. Radstake, Meeneweg 13 te

Zelhem. Dit is bereikbaar door vanuit het centrum van

Zelhem de verwijsborden met "Onder de Zweppe" te

volgen. Vanaf 9.00 uur ontvangen we de deelnemers waarna

we tussen 10.00 en 10.30 uur vertrekken. Men mag zelf het

tempo bepalen mits de eerste aanspanning niet wordt

ingehaald. De middagrit die ongeveer anderhalf uur duurt

wordt op nummer-volgorde gereden. Op het terrein zijn de

gehele dag programmaboekjes verkrijgbaar waar ook de

routebeschrijving in vermeld staat, zodat U de stoet ook

onderweg kunt opzoeken en aanschouwen. In de pauze van

13.00 tot 14.00 uur zal de Westendorpse boerenkapel het

muzikale gedeelte voor haar rekening nemen. Vanwege het

jubileum is er een dagvullend programma en de gehele dag

iets voor het publiek te zien. Zo zullen leden van de

Vereniging Welsh Tuigpony's Nederland een wedstri jd

houden met enkel- en dubbelspannen. Ook zullen meerdere

keren per dag bokkewagens te zien zijn die een demonstra-

tie verzorgen. Ezels worden geacht eigenwijs te zijn; nadat

U ze hebt gezien rijden in een 8-span, (acht), weet U beter,

er zal een kleurendefilé verzorgd worden door mensen van

Welshpony's. Er zijn kinderspelletjes volop zodat ook die

zich niet hoeven te vervelen. Ze kunnen onder andere

ezeltje prikken en ezeltje rijden, 's Middags is er de rubriek

"ludieke aanspanningen" waar niet alledaagse paarden en

koetsen verwacht worden.

We hopen dat we velen van U mogen begroeten, dan maken

we er met z'n allen een stralende dag van.

DRUKWERK - STICKERS
Om ongewenst drukwerk niet in de brievenbus gegooid te

krijgen, kunt u een tweetal s t ickers krijgen, de nee - nee

sticker en de nee -ja sticker. Deze laatste betekent dat men

geen ongeadresseerd drukwerk in de bus wil hebben, maar

wel de weekbladen, o.a. De Reclame.

De PTT echter handhaaft het standpunt dat op brievenbus-

sen, waar deze stickers op voorkomen, niets wordt bezorgd.

Dat betekent dat ook De Reclame niet bezorgd wordt.

Mocht het zo zijn, dan kunt u vanaf dinsdagmorgen gratis

een exemplaa r komen ophalen bi j de d r u k k e r i j ,

Reeelinkstraat 16.

KLASSKMEN I S R I T 3E I l STRUM
IN STAP EN DRAF" HENGELO GLI).

Het Gelderse Hengelo staat bekend om zijn prachtige

afwisse l ing van bossen en wei landen. Hen n a u w e l i j k s

mooier decor bestaat voor een jub i l eum k lassements r i t

welke wordt georganiseerd door de vereniging van het

aangespannen paan! "In stap en Draf" te Hengelo Gld.

Op /omlag 4 september l
l
>°4 /a l een prachtige rit worden

gereden, de NBVAP /al de ju re r ing voor haar rekening

nemen voor wat betreft de authent ieke aanspanning, welke

meetel len voor de Nationale Kampioenschappen. Maar

ook als u niet tot de/e categorie gehoort bent u van harte

welkom. U kunt zich aanmelden voorde/e rit hij de heer W.

Lichtenberg, Kastanje laan l 2 te Hengelo Gld. tel . 05753 -

2284.

BEZICHTIGING EUCHSIATUIN

Het is weer /over, ook dit jaar stellen we de tu in weer open

voor de liefhebbers van Fuchsia's en andere kuipplan ten

Tijdens de leest week houden we on/e j a a r l i j k s e Open

Fuchsiatuin t.w. van zaterdag 20 augustus t/m maandag

22 augus tus van l ().()() uur tot l K.00 uur bij de fam. Elsman,

Baron v/d Hei jdenlaan 24 te Wichmond.

U bent van harte welkom.

Nationaal Epilepsie Fonds-De Machtvan het Kleine.

- Al 100 jaar actief.

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

STEUN DE rfGf/VAANVAL OP HET ONVERWACHTE.
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POLITIE-INFORMATIE AFDELING HENGELO GLD
8e jaargang nr. 27 - periode 02 aug. t/m 08 aug 1994
Strafrecht:

*** Uit een tent.op een camping werd een portemopnnaie

met inhoud ontvreemd. Later werd de portemonnaie in

de buurt leeg terug gevonden. Aangifte is opgenomen.;

*** Bij het doen van aangifte dooreen duitse campinggast

bleek deze nog gesignaleerd te staan voor de duitse

justitie. Persoon aangehouden en overgebracfit naar

A'dam. aldaar bleek, dat men in Duitsland een "foutje"

had gemaakt en men vergeten was de signalering in te

trekken. Persoon vervolgens weer naar Hengelo (G)

gebracht, waarna hij zijn vakantie kon voortzetten;

*** Op woensdag 03 aug 1994 werd bij het zwembad een

mountenbike ontvreemd. Later in de week is deze fiets

in de bosjes nabij de ijsbaan teruggevonden en kon de

rechtmatige eigenaar weer over zijn voertuig beschik-

ken;

*** Aangifte opgenomen van diefstal van een damesfiets,

die op zaterdag 06 aug. 1994 bij het zwembad werd

ontvreemd;

*** In een perceel maisland op de grens Hengel(G) /

Zelhem aan de Zelhemseweg werd een van diefstal

afkomstige fiets aangetroffen. De fiets was op in de

nacht van zaterdag 06 op zondag 07 aug. te Zelhem

ontvreemd en vrij fors vernield.. Aan de hand van de

postcode kon de rechtmatige eigenaar uit Gaanderen

worden opgespoord. Aangifte terzake diefstal en ver-

nieling werd opgenomen.

Verkeer:

*** Op de Gompertsdijk vond in de avond van 03 aug. 1994

een eenzijdig verkeersongeval plaats met een brom-

fietser. De bestuurster kwam met haar bromfiets ten

val en diende in het ziekenhuis aan haar verwondingen

(schaafwonden en gat in de knie) behandeld te worden.

Achteraf viel het allemaal gelukkig nogal mee;

*** Op de parkeerplaats van de Albert Heijn vond een

kleine aanrijding tussen een 2-tal personenauto's plaats.

De schade bleef beperkt;

*** Op woensdag 03 aug. 1994 is er een snelheidscontrole

gehouden op de Vordenseweg te Hengelo (G). Hierbij

werden een 85-tal bekeuringen terzake snelheid uitge-

deeld. De hoogste snelheid betrof 116 km/u.

Diversen:

*** 3-tal keren uitgerukt voor loze alarmeringen;

*** Aan de Tentendijk vond donderdag 04 aug. 1994 een

berm-/bosbrandje plaats. Dankzij adequaat optreden

van de brandweer en een snelle melding werd erger

voorkomen en bleef de schade (ondanks de droogte)

beperkt;

*** Vanaf de taluds van het park bij "de Bleijke" wordt

toch nog regelmatig door jongelui gevist, ondanks dat

de bebording nu goed is aangebracht. Het lijkt erop, dat

er eerst bekeurd dient te worden alvorens men zich aan

de regels wil houden. Een gewaarschuwd mens...

B. Koers

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

l"
GERARD BRANDENBARG

„Z E L H E

Blekweg 11 - tel. 08342-2267

7021 JW Zelhem

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

Kapsalon
Memelink

Dames en heren V**—•-

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1278

Behandeling op afspraak.

Voor een zonnebankkuur uw adres!

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
WOLSPINNEN
Spinners en spinsters uit het gehele land komen zaterdag 27

augustus a.s. naar Erve Kots te Liefelde Gld. (gemeente

Lichtenvoorde) om uit te maken wie zich dit jaar kampioen

wolspinnen mag noemen. Al is het spinnen van wol geen

noodzakelijk huisvlijt meer, toch blijken er nog tal van

mannen en vrouwen regelmatig achter het spinnewiel te

kruipen. Tussen deze amateurspinners onderling is ook nog

enige riyaliteit, die ieder jaar weer tijdens deze kampioen-

schappen wordt "uitgevochten".

Omdat het zgn. Open-kampioenschappen zijn, kunnen de

organisatoren ook een aantal Duitse spinsters begroeten.

De werkgroep N.K. Wolspinnen organiseert dit jaar voor

de 22e maal dit evenement.

Als even pittoreske als geschiedrijke lokatie is geko/.en

voor het landelijke bekende museum Erve Kots. De heer

Jan Louet uit Zutphen, winnaar in 1993 , /.al /.eker de reis

naar Lievelde ondernemen om zijn titel te verdedigen. De

wedstrijd bestaat uit twee rondes:

Een ronde waarbij schapenwol uit de vacht omgetoverd

dient te worden in een zo dun mogelijke draad en een 2e

ronde waarin dik gesponnen moet worden. Een deskundige

jury heeft de moeilijke taak de beste resultaten aan te wijzen

van de 50 deelne(e)m(st)ers.

Rondom dit spingebeuren is er van alles te doen.

Het openluchtmuseum is opengesteld en in de zalen van

Erve Kots zijn diverse stands ingericht, waar allerhande

zaken over schapen en wolverwerking te zien zijn. Maar

ook andere vormen van kreatieviteit zullen getoond wor-

den. Zo zijn er diverse demonstraties.

Deze kampioenschappen krijgen daarom steeds meer het

karakter van een landelijke trefdag voor kreatieve mensen.

Indien u een bezoekje wilt brengen aan dit unieke evene-

ment, bent u van harte welkom vanaf l O.(K) uur 's ochtends.

De entreeprijs is ƒ 7,—, kinderen t/m 12 jaar gratis, ( inc l .

parkeren en toegang tot het museum). De prijsuitreiking zal
omstreeks 17.00 uur plaatsvinden.

Alhoewel Erve Kots midden in het groene Achterhoekse

landschap ligt, is het met openbaar vervoer goed te berei-

ken.

NS. station Lichtenvoorde/Groenlo op ongeveer 10 minu-

ten loopafstand.

THUIS BEST

FINALE VAN VARA KINDERSONGFESTIVAL 1994
IN "DE BRINK" TE ZELHEM
Op zondagmiddag 2 l augustus a.s. zullen 12 zangertjes en

zangeresjes uitmaken wie de provincie Gelderland mag

vertegenwoordigen tijdens de landelijke finale van het

VARA kindersongfestival 1994. Van deze in vlissingen te

houden finale zullen TV opnames gemaakt worden die nog

dit najaar uitgezonden zullen worden.

In de afgelopen maanden hebben, via verschillende audi-

tie's en voorrondes in de gehele provincie Gelderland, zo'n

85 kinderen geprobeerd om aan deze finale te Zelhem te

mogen meedoen. De finalisten hebben een dusdanig ni-

veau, dat ze met elkaar een geweldige show voor het

publiek geven. De kinderen, in de leeftijd van 8 t/m 13 jaar,

zingen "live" in op muziekbanden van het bekende "Kin-

deren voor Kinderen" repertoire, waarvan ondertussen al

14 verschillende C.D.'s zijn verschenen.

VARA vip Henk Westbroek zal deze middag presenteren.

De Gelderse finale wordt gehouden in sociaal-cultureel

centrum "de Brink", Stationsplein 12 te Zelhem (tel. 08342

- 2140). Aanvang 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur Entree

ƒ5,-
Ps. In de jury o.a. Bennie Jolink van NORMAAL.

SPORT- EN SPELDAG V.V. BAAKSE BOYS
De aktiviteitencommissie van de voetbalvereniging Baakse

Boys heeft weer een geweldig spektakel op touw weten te

zetten. Het gehele seizoen door, jaar in jaar uit, is ze volop

bezig om voor alle leden van de v.v. Baakse Boys het één

en ander te organiseren. Maar.... af en toe pakt ze groots u i t ,

zo ook dit jaar.

Op zondag 21 augustus komt de sport- en speltruck van

Voetbal International naar de Baakermat. Een truck vol

spelletjes, shows en entertainment, variërend van Karaoke

tot een luchtballonvaart. Zekerde moeite waard om een dag

aan te besteden. Maar de aktiviteitencommissie zou de

aktiviteitencommissie niet zijn, als ze niet zelf ook nog

eens het één en ander zou organiseren. Natuurlijk ontbre-

ken de terrasjes niet,, maar verder kun je het zo gek niet

bedenken, zoals gezegd een heteluchtballon, maar ook

minitrikes, een luchtkussen, zeer bijzondere fietsen, lucht-

buksschieten, rad van avontuur en computerspelletjes.

Deze dag is natuurlijk niet zomaar georganiseerd. Het is de

bedoeling dat het de kas een beetje gaat spekken. De

opbrengst is bedoeld voor het onderhoud van het gebouw,

alsmede voor de jeugdpot. De aktiviteitencommissie wil

graag door kunnen gaan met haar werk en dingen blijven

organiseren voor iedereen, in een mooi clubgebouw en op

een mooi komplex. Helpt u ze een handje? U krijgt er

gegarandeerd een dag vol gezelligheid voor terug.

De opening is om 10.45 uur. Het spektakel gaat van start om

l l .(K) uur en duurt tot 16.00 uur.

De aktiviteitencommissie

HALFMAN B,V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf
Rundweg 2a - Hengelo (ï ld.

Tel. 05753-1424

KLOMPEN!
dan moet U bij Sueters zijn.

Goede kwaliteit!
Fabrieksprijzen!

ook zaterdags open
nu ook alle soorten

klompschoenen

Klompenmuseum
Uilenesterstraat lOa,

Keijenborg.

Tel. 05753-3030

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

69

GLAS-VERF-BEHANG

De verrassing op elk
kinderfeestje?

EEN TAART MET
MUZIEK!

Verkrijgbaar bij
Bakkerij Kreunen,

tel. 05753-1474.
Een taart van

Bakkerij Kreunen?
Daar zit muziek in!

KAMERS TE HUUR
Negen van tien particulieren die een kamer verhuren, doen

dat om er een centje bij te verdienen. Als u plannen in die

richting heeft, is het goed om de extra inkomsten en

uitgaven op een rijtje te zetten. Aan de ene kant krijgt u huur

binnen, maar aan de andere kant gaat u misschien meer

belasting betalen of wordt u gekort op uw uitkering. Na-

tuurlijk ontvangt u ook minder huursubsidie als u zelf

huurinkomsten hebt. Toch houdt u er wel aan over, zeker nu

er sinds 1993 belastingvoordeel is voor wie een kamer

verhuurt.

Overweegt u, als huurder van woningstichting Thuis Best.

een kamer te verhuren, dan moet u dit tevoren aan ons

verzoeken. In de meeste gevallen /u i len wij u hiervoor

toestemming verlenen. We kunnen u zonodig adviseren

over een redelijke huurprijs en eventueel behulp/aam zijn

met het opstellen van een huurovereenkomst. Daarin legt u

in ieder geval de huurprijs en de bijkomende kosten (van

water, gas en l i ch t ) vast. Ook kunnen wij u voorlichting

geven over de gevolgen voor de huursubsidie, als u die

ontvangt.

Overigens is ook een waarschuwing voorde verhuurder op

zijn plaats. U kunt een huurder niet zo maar op straat zetten.

want een kamerhuurder geniet ook huurbescherming. Met

ingang van 1993 is een soort 'bedenktijd' ingevoerd. Bin-

nen negen maanden mag u zonder opgave van redenen de

huur weer opzeggen aan de huurder. Dat kunt u b i j v . doen

omdat het niet is geworden wat u ervan verwachtte. De

opzegtermijn voor de verhuurder is drie maanden, die

termijn is voor de huurder korter, n.l. één maand. Wanneer

de huurder langer dan negen maanden bij u woont, kunt u

de huur niet zo maar opzeggen. Dan moet u redenen hebben

om dat te doen. Uw belang om op te zegeen moet dan groter

zijn dan dat van de huurder om te blijven wonen.

Tot een bepaald bedrag zijn huurinkomsten belastingvrij.

Voor 1994 is dat ƒ5.600.--. als u in aannmerking komt voor

deze v r i j s t e l l i n g , komt u niet in aanmerking voorbelasting-

aftrek voor de extra kosten die u maakt door het verhuren.

DUBBEL TUINFEEST BIJ FLOPHOUSE
Jaarlijks wordt er bij jeugdsoor Flophouse in toldijk een

groot tuinfeest gehouden. Zo aan het einde van de vakantie

wordt het weer tijd vooreen feest. Nu leent het terrein rond

Flophouse zich uitstekend vooreen gezellig buitengebeuren.

Het tuinfeest is gedeeltelijk overkapt en verder kan men

terecht op het barbekjoe terras en rond het kampvuur bij de

grote /.itkuil en natuurli jk in de Soor zelf . dit jaar is er live

muziek op twee podia. Op zaterdag 20 aug. zijn dit Doublé

X en Allez. mama. Doublé X is een zes persoons sterke

rockformatie uit Deventer die nummers van o.a. Doe.

Holiday, Sass Jorden en Barrelhouse spelen, kortom lekker

stevig en swingend werk dus. Allez mama is (bi j ons weten)

de enige Nederlandstalige Zydeco-rock band in nederland.

ZydecoenCajun muziek is afkomstig uit de staat Louisiana

in het zuiden van de Verenigde Staten waar zowel de

Cajuns (blanke Franse boeren) als de Xydeco's (de zwarte

creole bevolking) muziek maken op trekzak en accordeon.

De Cajuns maken overwegend traditionele vo lksmuziek .

In de Zydeco wordt wel gebruik gemaakt van de Cajun two-

step, maar dat wordt dan doorspekt met blues en rock en

roll. Dampende muziek dus met stevige band als basis!

Aangeraden wordt om om 21.00 uur aanwezig te zijn om

niets van dit spektakel te missen.

Zondag 21 augustus. Achterhooks plat!
Dit kon het afgelopen Lentefeest door omstandigheden niet

doorgaan. Maar zondagmiddag om 14.30 uur is het dan

zover. Dan spelen Op Drift, Jovink duo, de Haverkamp

band. Kas bandjen en Jan Ottink op het tuinfeest. Deze

bands hebben geen uitleg nodig, iedereen weet dat dit iets

is voor jong en oud. dus allen tot ziens op 20 en 21 aug. in

Jeugdsoos Flophouse,

- G H

ZONDAG 21 AUGUSTUS 1994

Remigiuskerk
10.00 uur da. de Jong-Baerends, Halle Kindernevendienst

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

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 20 augustus 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 21 augustus 10.00 uur Woord en Communieviering

m.m.v. het gemengd koor

Dinsdag 23 augustus 19.00 uur Avonddienst

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdagsom 19.0()uurWeekendviering;

zondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur

Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.

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

maandagochtend 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoed-
gevallen.

Op zaterdag- en zondagochtend wordt om 11.00 uur een v r i j

spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

WOENSDAG 17 AUGUSTUS
Dr. Eijkelkamp, tel. 2262

19 - 22 AUGUSTUS
Dr Eyck, tel. 1277

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

Woensdag: wisselavond, zie boven

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

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
()peningstijden: 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.

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.(K)

uur, maandag en donderdag 19.(K)-19.30 uur en volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

COMPETITIE INDELING VOETBAL
Over niet al te lange tijd start de voetbal competitie voor het

amateurvoetbal ook weer. In het lezersgebied van het

weekblad "De Reclame" spelen verschillende voetbal-

clubs hun wedstrijden. Van deze clubs geven wij hierbij de

klasse-indeling en de tegenstanders waar tegen gespeeld

gaat worden. Het betreft het Ie team van al deze clubs.

Pax: Ie klasse D. K.N.V.B.

Pax - Germania - Groesbeekse Boys - Achilles '12 - Epe -

A.G.O.V.V. - O.V.C. '85 - Hatert - Quick N. - W.S.V. -

Berghuizen - Achilles '29.

Zelhem: 4e klasse D. K.N.V.B.

Zelhem - Groessen - Erica '76 - Worth Rheden - Etten -

M.v.R. - Zeddam - S.D.Z.Z. - Sprinkhanen - Kilder

Sportclub ?

Keijenburgse Boys: Ie klasse B. G.V.B.
Keijenburgse Boys - Halle - Erix - K.S.H. - Aerdt - Loo -

V.V.L. - Den Dam - Sportclub Meddo - M.E.C. - Brede-

voort.
Baakse Boys: Ie klasse G.V.B.
Baakse Boys - Albatros - de Gaz.elle - de Hoven - Ernst -

Usselstreek - Labor - Sportclub Terwolde - Turkse Kracht

- Warnsveldse Boys - Z.V.V. '56 - Zutphen.
Wolversveen: 2e klasse B. (Ï.V.B.
Wolversveen - W.V.V. - Klein Dochteren - Nieuw Heeten

- S. V.B. V. - Socii - Sportclub Deventer - Sportclub (iorssel

- Steenderen - Veldhoek - V en L - Wesepe.

De w Steenderen, Socii uit wichmond en de w Veldhoek

uit hengelo Gld. spelen allen in deze klasse. Bij deze

indeling zijn er de komende competitie enkele leuke der-

by's te verwachten.

Zelos: 3e klasse G (i.V.B. zaterdag.

De Zelhemse zaterdagvoetbalclub heeft de volgende te-

genstanders:

Otterlo - Nunspeet - Prins Bernhard - S.K.V. - D.Z.C. '68 -

E.S.A. - Groen Wit '62 - Elspeet - V.S.C.O. - Vios -

S.K.V.W.

De derby is hier tegen D.Z.C. '68 uit Doetinchem. In de l e

klasse B kan de wedstrijd Keijenburgse Boys - Halle

interessant worden. Te hopen is dat de vereniging het

v e r l i e s van spits Tonnie Voerman kan opvangen. Trainer

Leo Zegers zal zijn spelers wel weer voldoende scherp

weten te krijgen, zodat ze bovenin meedraaien. Een stimu-

lans is ongetwijfeld het winnen van de G.V.B, beker.

Baakse Boys krijgt met de komst van Wamsveldse Boys,

de Hoven en Zutphen een paar zeer leuke wedstrijden. De

mannen van voorzitter Jan van Langen zullen hun huid zo

duur mogelijk verkopen. Het is voor trainer Jan Lammers

van Pax te hopen dat de problemen rond de opvolging van

keeper Ejo.Elburg spoedig zijn opgelost. Dit kan de voor-

bereiding alleen maar ten goede komen, er is sprake van dat

Eelco Heegt uit winterswijk het komend seizoen in het doel

zal staan.

Alle genoemde verenigingen zijn nog volop in training en

spelen hun oefenwedstrijden, om bij het begin van de

competitie klaar te z i j n .

Wij wensen hen allen heel veel succes in het komende

seizoen.

OLIEBOLLEN AKTIE SUCCES
De oliebollen aktie die bakkerij Hekkelman zaterdag 6

augustus heeft gehouden is een groot succes geworden.

Deze aktie was bedoeld als ondersteuning van de landelijke

aktie voor Rwanda. Bakkerij Hekkelman heeft alle kosten

betaald zodat de totale opbrengst naar giro 555 van Rwanda

gaat. De opbrengst was ƒ2025,25. Bakkerij Hekkelman wil

iedereen bedanken die meegeholpen heeft om deze aktie te

doen slagen.

P.V. "STEEDS SNELLER" - HENGELO (ÏLD.
Wedvlucht vanaf Bergerac, d.d. 29-7-1991, afstand 907

km. Gelost vrijdag 29-7 om 13.05 uur, aankomsttijd Ie

duif zaterdag 30-7 om 12.27 uur, laatste 14.04 uur.

T. Meijer l en 7

C. te Stroef 2
J. Achterstraat 3

G. Braakhekke 4

A. Peters 5 en 9

J. Bergervoet 6, 8 en 10

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

Hulpdienst
mevr. Rijpkema, tel. 2439 en mevr. Lubbers, tel. 2766. In

Keijenborg mevr. Hakvoort, tel. 2317 en mevr. van Aken, tel.
2627.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en 12.00

uur) . Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-Ussel - tel. 05750-

16463.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kruiswerk, gezinsverzorging en thuiszorgwinkel. 24 uur per dag

bereikbaar via telefoonnummer 06-8806 (20 ct/min)

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo (Gld);

Zutphenseweg l c. Vorden, tel. 05752-2129

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Steenderen:

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

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:

Stationsplein 12, Zelhem, tel. 08342-2151

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude Usselstreek)
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

L. Evers-Jansen, tel . 2515

H. Offenberg, tel. 3435

Diëtiste
H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak, tel.

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

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

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


