
63e jaargang no. 34 dinsdag 23 augustus 1994 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, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Magere
Speklappen

SOOgram

Spareribs

500 gram 3.95

Champignon of
Kerriegehakt

4Q5500 gram ~ivv

Kogelbiefstuk

6.95250 gram

3.95Nasi Of Bami SOOgram

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST

(fijn of grof) SOOgram 4.C/D

GEHAKT

(half-om-half-t- kruiden) SOOgram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
SOOgram

MALSE VARKENSLAPPEN

SOOgram

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

Muziekschool Hans Scheerder

Nu opgeven en u bent verzekerd

van een plaats voor:

- keyboard
- piano • orgel
- synthesizer
- groeps- en privéles

Muziekschool Hans Scheerder
De Heurne 45 - 7255 CK Hengelo Gld.

tel. 05753-2974

„De Banninkhof
Bunninkstraat 28 - Hengelo Gld

Gedrags &

Gehoorzaamheidstraining

voor puppies, beginnende en gevorderde

honden (A- / B- / C-niveau)

start: zaterdag 27 augus-
tus a.s. om 16.30 uur

voor inlichtingen en opgave:
Huns Lichtenberg 05753-2042 (C)
Theo Lam me rs 05730-56971 (A)
Wim Goris 08364-7292 (B)
Jan Vivdegoor 05753-2968 (pup)

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

TROSANJERS

per bos 3.95 3 bos 10.00

FICUS BENJAMINA

± 1 meter Oi95

l Wi jnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Maak zelf de kleding voor U en Uw gezin.

In september beginnen de

KNIP- EN NAAILESSEN
weer in groepjes van 4

inlichtingen Henny HariïiSGn
Beatrixlaan 15 - tel. 05753-2370

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

verbluffend resultaat

61

Wij geven kursussen voor

beginners, gevorderden,
gehuwden en verloofden

Heeft u interesse?
Kom dan geheel vrijblijvend bij ons

informeren of bel even:

05443-71809
Wij onderwijzen:

federatie Dans leraren Organisaties

ball-room, Latijns Amerikaanse dansen
en moderne dansen o.a. flOCK Ot riOII

.̂ fzrv^^rT^

INSCHRIJVING:

HENGELO GLD:

maandag 29 augustus a.s.

van 19.30 tot 20.30 uur

in zaal Langeler.

WOLFERSVEEN:

dinsdag 30 augustus en

dinsdag 6 september a.s.

van 19.30 tot 20.30 uur

in zaal Susebeek.

Wilt u verzekerd zijn van goede danslessen?
Vraag dan uw dansleraar naar zijn FDO-diploma.
Tevens inschrijving voor gehuwden en verloofden.

D AN SE N*LE VEN-LACHEN

Dansstudio $ K A A K
LICHTEN VOORDE Patronaatstraat 18, tel. 05443 - 71809

GLAS-VERF-BEHANG

AL EENS UITGEREKEND
WAAR HET BESTE SALDO PER IOO KILO

MEETMELK VANDAAN KOMT?

Quotum efficiënter vol melken? Dot is een kwestie van

kosten tegenover opbrengsten. Wie dat goed uitrekent, komt

vanzelf bij Hendrix' voeders terecht. Net als de Hendrix'

klanten wilt u toch ook het beste saldo per 100 kilo méet-

melk behalen?

Goede resultaten bereikt u door

samen te werken met de Hendrix'

dealer. Samen met de rundvee-

deskundige kan hij u van het juiste

krachtvoer en advies voorzien.

hendrix' voeders
WIE VERDER KIJKT, KIEST VOOR HENDRIX.

Bel vrijblijvend:

Frans Evers
Keijenborg, telefoon: 05753-4054

Wanten gericht op

salóoverhoglng

- - KrocMvoatoslen

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo ( ï ld.
Tel. 05753-1424

HAMLAPPEN
SOOgram 6.45
RUNDERVINKEN
per stuk 1.7O

PAARDE ROOKVLEES

lOOgram 2.4O

ONTBIJTSPEK

100 gram 1.4 O

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

LAST VAN MUGGEN?

Hoogte 2.50 mtr.
Omtrek 12.00 mtr.

L U B B E R S W O O N W I N K E L
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286



De oen had een jongen gedacht.
De ander een meisje verwacht.
Maar aan die wens kon ik mij niet storen.
Ik hen op 13 augustus 1

C
W als meisje gehoren.

SANNK

Mijn trotse ouders /i j n:

Riefclerdi jk 2.
7255 K N Hengelo Gld.

Bert en Jolanda Wissels

HAROLI) WISSKLINK
en

MAAIKE VAN WKSTKN

gaan trouwen.

Hn wel op donderdag l septemher I
u
94om 11.00

uur in het gemeentehuis te Hoog-Keppel.

De bevestiging van ons huwel i jk vindt plaats
om 12.00 uur in de Ned. Herv. Kemigiuskerk

te Hengelo (l id.

U bent van harte welkom op on/e receptie, die
gehouden wordt van 17.00 tot l S.30 uur in „de
Usselhoeve" ( / aa l l ), Eekstraat \5 te Doesburg.

Ons adres is:

Sar inkdi jk 4
7255 MS Hengelo C,ld.

l sept. 1944 50 jaar getrouwd l sept. 1994

Wij hopen dit te vieren met on/e kinderen en klein-
kinderen op vrijdag 2 september.

Wij nodigen u uit vooreen samenkomst in de Ned.
Herv. Kerk te Hengelo Gld om 14.00 uur.

Daarna receptie van 15.00-1 S.00 uur in /aal
Langeler, Spuistraat 5 te Hengelo Gld.

W. JANSSEN
E. < i . JANSSEN-GROOT NUELEND

Broekweg 3,
7255 KP Hengelo ( J l d .

Op vrijdag 26 augustus a.s. hoop ik mijn °-Oe ver-
jaardag te herdenken.
's Avonds van l

u
.()0 tot 2 l .00 uur hopen we dit te

vieren bij Par tycentrum Langeler. Spalstraat 5 te
Hengelo Gld.
Wie mij met de/e dag /ou wi l len feliciteren is daar
dan welkom.

j. H. (;ROTENHUYS-HESSELINK

Het Karspel 22
Hengelo Gld.

UW HENGELO (GLD.)
De repet i t ies van het bejaardenkoor

JONG VAN HART
worden hervat op donderdag 25 augustus.

Wij /ingen van 16.00-17.()() uur in "Ons Huis" .

Nieuwe leden van harte welkom.

Nieuwe oogst appels!

Discovery en James Grieve

Puur Appelsap en Honing

Goede Aardappels en Uien

Appelpluksters gevraagd

Opgave:

Fruitlxxirijf l lorstink
Prinsenmaatweg 3
Steenderen/Rha
tel. 05755-1643/1243

extra veel COUPONS

nu HALVE PRIJS

Schröder Mode
bij de kerk - Hengelo Gld

KON. HARMONIE

CONCORDIA HENGELO G.

start met een nieuwe

BLOKFLUITGROEP

Aanmelden maandag 29 augustus a.s. tussen
16.30 en 17.00 uur in ons repetitielokaal St.
Michielstraat (boven jeansshop Derksen) of
telefonisch bij Gerda Lenderink 05753-1223.

De lessen beginnen op maandag 5 september.
De nieuwe groep van 16.00 tot 16.30 uur en de
gevorderde groep van 16.30 tot 17.00 uur.

Interesse voor het leren trommelen of bespe-
len van een instrument? Informeer dan eens
vrijblijvend bij onze muziekvereniging. Leeftijd
speelt geen rol.

KOM BIJ DE MUZIEK

Laatste zomerkleding
nu en

per stuk

Schröder Mode
bij de kerk - Hengelo Gld

Maandag 3 oktober start de

KNIP- en NAAILES
en

PATROONTEKENEN

Voor inlichtingen en opgave:

11. UaMSSn - Steenderenseweg 4

7255 KC Hengelo Gld - tel. 05753-2056

Aangesloten bij Modevakschool "Haarlem"

KKRKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:

JAMES GRIEVE nu 3 kilo 4.98
gesneden SPITSKOOL

per zak 0.98

Rauwkost reklame:
Gemakkelijk en slank, laat U verrassen
elke dag een andere RAUWKOST voor
Uw slanke lijn l kilo voor slechts 5.98

PIZZA, PIZZA EFFE WACHTEÜ
Donderdag PIZZADAG

per stuk 6.50 2 voor 12.50

Kaasreklame:
PROFITEER 2 weken lang van
onze Hollandse Kaasweken van
JONG t/m EXTRA BELEGEN

kilo voor slechts 9.98
OP = OP

Tot ziens.

A.s. vrijdag 26 en zaterdag 27
augustus tijdens het Oranjefeest
zijn wij 's avonds vanaf 18.00 uur

GESLOTEN.

Wij wensen u prettige feestdagen.

Café D'n Olde Kriet
Dorpsstraat 25 - Wichmond

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

Rib en Haaskarbonade
500 gram 4.95

Slagersham 100 gram 1,60
Kookworst 100 gram 1.20

SLAGERIJ

NIEUWENMUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

(ïevraatid lieve oppas voor
on/c dochters. 2.5 jaar en 4
mnd oud. voor ca. 4 dagdelen
per week. uren in overleg.
Tel. (J575.VJU.W.

SOMS ZOU JE ER GEEN
STUIVER MEER VOOR GEVEN

"Soms denk je wel eens waar
zijn we mee bezig, als zo 'n hoopje
verdriet wordt binnengebracht.

Uitgeput, uitgehongerd én
dood- en doodziek.

Je weet wel degelijk waar je mee
bezig bent, als je zo'n zeehondje een
paar weken later ziet.

Behandeld, verzorgd én weer
redelijk op eigen krachten".

Door donateur te worden van

de Zeehondencrèche in Pieterburen

steunt u het werk en geeft u zee-

honden een herkansing op overleven

in ons waddengebied.

Uw bijdrage is onmisbaar.

Ja, ik red een zeehondeleven!
Maak mij donateur en stuur een accept-
giro ter waarde van f.

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Zonder postzegel opsturen naar:
Stichting Zeehondencrèche, Antwoordnummer 950,

L
9950 WL Pieterburen. Giro 8020. •

— — — . . — — _ -J

z e e h o n d e n c r è c h e p i e t e r b u r e n



MEDEDELING VAN UW HUISARTS

Hengelo ( C i k l K augustus 1994

Met ingang van l september aanstaande /al mevrouw
Klein Horsman als huisarts werk/aam /.ijn in de drie
Hengelose hu isart sprak t i j ken .
Mevr. Klein Horsman heeft haar opleiding gevolgd aan de
Universiteit te Nijmegen. Momenteel is / i j als huisarts
werk/aam te Mi l l .
Dokter Klein Horsman /.al in elk van de p r a k t i j k e n één dag
per week werken. Op dinsdag /.al /ij aanwe/ig /.ijn in de
p r a k t i j k van dokter Eyek, op woensdag in de praktijk van
dokter Koning en op donderdag in de praktijk van dokter
Eijkelkamp. Uw eigen huisarts /.al de betreffende dagen in
principe niet aanwe/ig /ijn; U kunt hiermee rekening
houden bij het maken van afspraken.
Het aantrekken van dokter Klein Horsman is nood/akelijk
geworden omdat de Hengelose huisartsen nevenactiviteiten
ontplooien op het gebied van de opleiding en het organise-
ren van nascholing voor huisartsen. Tevens vergen be-
stuurl i jke taken binnen de huisartsenorganisaties steeds
meer tijd.
Bij het zoeken van een vierde huisarts voor de gemeente
hebben de Hengelose huisartsen bewust gekozen vooreen
vrouwel i jkecol lega. Wij / i jn van mening dat het aanbieden
van huisaitsgeneeskundige /org door een vrouw een u i t -
breiding van de service aan de pat iënten betekent.
Een en ander heeft voor U als pat iënt directe consequenties,
met name in de avond- en weekenddiensten.
Als huisartsen constateren we de laatste t i jd al een toename
van pat iënten die /onder telefonisch overleg tijdens de
diens ten naar de p rak t i jk komen. Dit was al nooit de
bedoeling en kan in de toekomst voor U tot problemen
leiden. Aangezien dokter Klein Horsman geen praktijk

aan huis heeft en altijd vanuit een van de bestaande
praktijken dienst zal doen, kunt U niet zonder telefo-
nisch overleg naar de praktijk gaan. Om misverstanden
te voorkomen is het van belang om in alle voorkomende
gevallen dat U een arts nodig heeft buiten kantooruren,
vooraf telefonisch te overleggen!
Wij hopen de vruchtbare samenwerking met U verder voort
te zetten.

Hoogachtend,

De huisartsen

STERKSTK MAN VAN HENCiELO
EEN SPANNENDE AANGELEGENHEID
De telkenjare terugkerende spanning in de strijd om de t i t e l
"Sterkste man van Hengelo", op dinsdag 16 augustus j l . is
een p l u i m op de hoed van de organiserende touwtrekver.
TTV Bekveld, die ook nu weet diverse krachtonderdelen
had bedacht die de X deelnemers moesten uitvoeren op het
terre in van de vereniging aan de Wichmondseweg 41 te
Hengelo Gld.
Zij werden hierbij gadegeslagen door veel publiek, dat de
deelnemers fel aanmoedigde. Hij de diverse onderdelen,
o.a. boomstammen werpen, gewicht vasthouden, auto du-
wen, stenen sjorren, bomen t i l l e n en het onderdeel cocktail ,
moesten de krachten Hink worden aangesproken, hetgeen
menig zweetdruppeltje kostte. Ondanks dat het een strijd
was om de fel begeerde t i t e l was er sprake van een sportief
verloop en een ge/ellige sfeer.
Na afloop werden in de feesttent op het terrein de prij /en
ui tgere ik t , waarbij Jan C J root Roessink /ich komend jaar
sterkste man van Hengelo mag noemen. De volledige
u i t s l a g is als volgt: 1. Jan (iroot Roessink; 2. Aiulré
Oldenhave; 3. ( i e r t te Slaa: 4. Herbert Steenblik; 5. Bert
Wissels; 6. Han Poelman; 7. Bert te Slaa: 8. Richard

Oldenhave.
De TTV B e k v e l d had de organisatie p iekf i jn voor e lkaa r en
ook voor de touwt rekweds t r i j den om het kampioenschap
van Hengelo op donderdag I X augustus ver/orgden zij de
weds t r i j den .

Problemen thuisverzorgers zieke familieleden vaak

onderschat
NATIONALE ZIEKENDAG 1994 PLEIT VOOR
MEER ERKENNING RUIM l MILJOEN MANTEL-
ZORGERS

Zondag l l september wordt in Nederland de 21e editie van
Nationale Ziekendag gehouden. De/e door de Zonnebloem
ingestelde 'dag voor iedereen' is bedoeld om extra aandacht
te vestigen op de relatie tussen / iekenen gezonden. Dit jaar
richt die aandacht /ich vooral op de ruim l miljoen
mantel/orgers die Nederland op dit moment t e l t . Mensen
die de thuisver/orging van een ziek familielid of een zieke
kennis op zich hebben genomen. Met als thema 'Mantel-
zorg? Natuurlijk....zolang het kan!' pleit Nationale Zieken-
dag 1994 voor meer erkenning van deze mantelzorgers.
"Buitenstaanders onderschatten hun taken vaak" , schrijft
Marinus van den Berg in de Nationale Ziekendagbrochure
1994. De auteur vraagt zich a! of overheid, professionele
hulpverlening en publieke opinie niet teveel verwachten
van mantel/orgers. "Van buitenaf worden er allerlei eisen
en verwachtingen gesteld. Maar is er wel voldoende oog
voor de gren/en? Zien we wel dat sommige mensen zich-
/el l ongezond wegcijferen, gebukt gaan onder schuldge-
voelens, de gevangene zijn geworden van de /org die / i j
geven?"
Grenzen

Veel mensen verzorgen hun /ieke partner, f a m i l i e l i d of
kennis vanui t een vanzelfsprekendheid. "Mantel/orgers
zijn geen slachtoffers", beaamt Marinus van den Berg. "Ze
hebben vaak geen keu/e, maar /e doen het graag en ervaren
het ook niet als een last." Tocht geldt dat niet voor a l le
mantel/orgers. "De een heeft een sterk plichtsgevoel zon-
der er onder gebukt te gaan, maar voor een ander is het
plichtsgevoel een juk waar hij aan onder doorgaat", schri jf t
de auteur. "Mantelzorg kan jaren in beslag nemen en steeds
/waarder worden. Het er grotendeels alleen voor staan en
de lange duur kunnen een mantel/orger aan /ijn gren/en
van het draagbare brengen. Niet de grens van het w i l l en
maar van het kunnen."
Bezuinigingspraatje?
Marinus van den Berg vindt dat er meer maatschappelijke
discussie moet komen over /aken als '/orgplicht' en '/orgen
voor elkaar'. "Politici doen hierover allerlei uitspraken,
maar weten zij voldoende waar ze over spreken? Hebben /e
voldoende oog voor de positie van de mantel/orgers of is
het alleen aan bezuinigingspraatje? Mag je ook /org weige-
ren en hoe kan dat dan?" Een ding staat voor Marinus van
den Berg als een paal boven water: "Erkenning is nodig en
meer kennis over de ervaringen van mantel/orgers. Laat
hen vooral zelf aan het woord komen."
Brochure
Van de Nationale Ziekendagbrochure 1994 worden circa
100.000 exemplaren op aanvraag in Nederland verspreid.
Auteur Marinus van den Berg is pastoraal vormingswerker
in de gezondheids- en welzijnszorg in Almelo. Hij is
bekend van verscheidene publ ikat ies op het terrein van de
gezondheidszorg. Belangstellenden kunnen de brochure
schr i f te l i jk bestellen bij: Nationale Vereniging De Zonne-
bloem, Postbus 2100. 4800 CC Breda. Een bijdrage in de
druk- en verzendkosten, bijvoorbeeld in de vorm van losse
post/egels, wordt erg op prijs gesteld.

nationale ziekendag
De Zonnebloem - Postbus 2100, 4800 CC Breda

Regen

De aarde
opent haar poriën
zuigt dorstig
- slurpt welhaast -
haar levensvocht

om /ich
gewassen en verschoond
te tooien in groen
op te maken

voor een kleurrijk leest
een slotakkoord en loflied
op een onvergetelijke zomer

regen
juist op tijd

te zijner tijd.

Geert Holterveld

BRUIDSPAAR KOMT UIT DE LUCHT VALLKN
Dat Jan (iroot Roessink en A n i t a Berendsen altijd wel voor
een s tun t in /ijn, is genoeg/aam bekend. Op de dag van hun
trouwen, donderdag l l augustus j . l . , kwamen /e le t t e r l i jk
uit de lucht va l l en .
Wat was namenli jk het geval? Op een eerder leest hadden
beiden gezegd dat ze op hun eigen brui loft uit de lucht
/ouden komen va l l en . Dus werd op l l augustus de daad bij
het woord gevoegd en kwamen beitien met een in s t ruc t eu r
naar beneden en landden /e temidden van de /eer v e r
baasde bruiloftsgasten nabij hun huis en bedrijf aan de
Vaalverinkdijk.
Na de geslaagde landing werden /e door de ambtenaar van
de burgerlijke stand, mevr. v.d. Velde, die naar de tent op
het erf was gekomen, in de echt verbonden. Hierop werd
getoast met champagne.
Daarna trok het echtpaar, ge/eten in een maaidorser en
begeleid door het totale machinepark van het bedrijf naar
het dorp, alwaar het huwelijk k e r k e l i j k werd bevestigd. Een
en ander trok wel de aandacht.

BRANDWOND ?

WATER, DE

REST KOMT LATER

N E D E R L A N D S E
BRANDWONDEN
S T I C H T N G

TKI KKOO\ 02510 - 29311

COMPETITIE-INDELING VOF.TBAL
Door een misverstand is in het s tuk over de competi t ie
indeling voetbal de Hengelose ve ren ig ing v .v . Veldhoek
weggevallen.
Hierbij geven wij alsnog de indel ing van de v.v. Veldhoek.
v.v. Veldhoek: 2e klasse B (J.V.B.
v.v. Veldhoek - W.V.V. - Wollersveen - Kle in Dochteren
- Nieuw Heeten - S.V.B.V. - Socii - Sportclub Deventer -
Sportclub (iorssel - Steenderen - V. en L. - Wesepe.
De eerste wedstrijd van v .v . Veldhoek is meteeneen derby.
Het is de wedstrijd Wollersveen - v.v. Veldhoek.
Ook in de zaalvoetbalcompetitie, die in september weer
start, is de vereniging /eer a c t i e f . H r wordt met K) teams
deelgenomen, waarbi j het Ie team inde hoofdklasse speelt.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN

TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK

' geboorte- en huwelijkskaarten
' jubileum- en gelegenheidskaarten
Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,

huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen

om thuis uw kaart uit te zoeken.

' visitekaarten
• rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK

* rekeningen, briefpapier
> circulaires, folders, prijslijsten
' enveloppen, briefkaarten, sets
' kettingformulieren enz. enz.

Advertenties voor het weekblad
"DE RECLAME" kunt u hier ook opgeven.

kunt bij ons terecht voor alles wat met druk-
werk te maken heeft.
Familiedrukwerk, verenigingsdrukwerk, fol-
ders, zakelijk drukwerk, noem maar op.
Snel en goed verzorgd, voor een redelijke prijs

en met net dat beetje extra wat een vakman ook aan uw
opdracht besteedt.

Drukken is ons vak!

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16
7255 CC Hengelo Gld.
Tel. 05753-1455
Fax 05753-3521



1 Bansschool
Bouman

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:
B. 15.15 tot 16.30 uur:
C. 16.30 tot 17.45 uur:
D. 17.45 tot 19.00 uur:
E. 19.00 tot 20.15 uur:
F. 20.15 tot 21.30 uur:
G. 21.30 tot 22.45 uur:

Beginners 13 jaar en ouder.
Zilver 13 jaar en ouder.
Zilver ster 13 jaar en ouder.
Goud -Goud- ster.
Zilver (echt)Paren.
Beginners (echt)Paren.
Zilver-ster (echt)Paren

(wijzigingen voorbehouden).

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:

L

N.V.A.D.
Nederlandse Vereniging voor

Amateur Danssport

F.N.D.
Federatie Nederlandse

Dansbonden

VROUWELIJK SCHOON
Gazelle zet alweer de trend

I V ;ifm.'bivldc Riudio domiiuvrt nu ; i l clc n k-u wc Hybride

fietscategorie. l)c (ia/ .cl lc Hybride fietsen r i jden superl ieht en

/eld/aani comfortabel.

l
;
 bepaalt /elf uw ideale StUUfhouding, doormiddel van de

verstelbare Robot stuurpen. Kn uw veiligheid is gegarandeerd dank / i j

Vredestein banden (met antileklaag), Shimano S'I'X cantilever remmen

en de halo^een ver l icht ing.

De 21 versnellingen van de Shimano derailleurs worden bediend

door duimverstellers met klikschakeling.

De souplesse waarmee u de pedalen ronddraait is niet te

beschrijven. Dat moet u bij ons komen voelen en xien!

GAZELLE FIETSEN RIJDEN OP VREDESTEIN BANDEN.

RIJWIELEN BROMFIETSEN

REPARATIE - INRICHTING
ACCESSOIRES

HENGELO GLD

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. - Tel. 05753-7278
GAZELLE1

R I J N I E T M I N D E R . F I E T S G A Z E L L E

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267

7021 JW Zelhem

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

1/2 jaar garantie op onderdelen

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

JUWELIEROPTICIEN

Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753-1374

Te koop pruimen, hij voor-

k e u r op bestel l ing, vroege

appels, witte en bruine eie-

ren. Liefst 's middags. D.

( 'ortumme, Voortseweg 1 1 .

Toldi jk , tel . 05753-1558.

Chr. muziekvereniging

Crescendo
Hengelo Gld.

wil weer starten met een

blokfluitcursus
Verder /oeken wij

leerlingen voor het

tamboer-lyrakorps
Opgave en inlichtingen:

tel. 05753-7381 of 2405

EEN TAART

BESTELLEN?

Bakkerij Kreunen

bellen, tel. 05753-

1474.

De zaak voor

mensen met smaak.

Verloren Nike sportschoen,

maat 36, omg. Oosterwijkse
Vloed/Zwembad.

Gevonden? bel even Akker-

winde 20. tel . 2778.

PV "STEEDS SNKLLKR" - HENGELO GLD.

Wedvlucht vanaf St. Quentin. d.d. l 3-8-1994, afstand 320

km. Gelost om 07.30 uur. aankomst t i jd I e d u i t l 2.59 uur.

laatste 16.00 uur.

C. Meijer l en 8

J. Achterstraat 2

G. Braakhekkc 3

G. Hendriks 4

G. Kempers 5 en 9

A. C. Jansen 6 en 7

E. Koers 10

29e INTERNATIONALE HENGELO (GLD) RALLY

ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 AUGUSTUS 1994

Op /aterdag 27 en /ondag 28 augustus 1994 wordt voorde

29e maal de Internationale Hengelo (Gld) Rally voor

veteraan motorfietsen gebouwd t/m 1940, verreden. Er

zullen dit jaar ca. 175 deelnemers uit binnen-en buitenland

aan dit evenement , georganiseerd door de Hamove Ral ly-

commissie, deelnemen met een keur aan bij/ondere, /eld-

/ame en unieke motorfietsen met bouwjaren gelegen tus-

sen 1900 en 1940.

De deelnemers komen dit jaar o.u. u i t : Duitsland, Enge-

land, België en Nederland. Vele bekende en minder be-

kende merken /u i len acte de prcssence geven /oals b.v. uit

Engeland: Norton, Triumph, AJS, Matchless, Sunbeam,

Velocette.en/. Uit Duitsland: BMW, DKW.Zündapp. en/

en uit Amerika: Harley-Davidson, Indian, Ace, Henderson,

en/.. Kortom te veel om op te noemen.

Op /aterdag 27 augustus start om 11.00 uur de eerste

deelnemer bij de Hamove Molen aan de Varsselring in

Hengelo Gld voor een rit van 90 km. De rit gaat op /aterdag

via /elhem. Slangenburg, Gaanderen, Terborg. Silvolde

naar Sinderen waar de deelnemers vanaf ca. 12.15 uur een

pau/e hebben van 60 minu ten bij "de Nieuwe Beier" aan de

Kapelweg 28. Na de pau/e gaan de deelnemers via

Varsseveld, Halle. Zelhem terug naar Hengelo Ci ld , waar

de deelnemers vanaf 15.(M) uur finishen bij de Hamove

Molen te Varssel.

/ondag 28 augustus vertrekt de eerste deelnemer om 10.00

uur vooreen rit van ook ca. 90 km naar Borculo waar vanaf

ong. 1 1 . 1 5 uur de eerste deelnemer arriveert b i j het Brand-

weer- en Stormrampmuseum vooreen pau/e v a n 60 minu-

ten. Bij café "Le Moulleur" wordt de r i jders dan een ver

snapering aangeboden, waarna de deelnemers weer aan de

terugtocht naar Hengelo Gld /ui len beginnen. Daar /.al de

eerste deelnemer vanaf 14.00 uur finishen en aans lu i tend

vind dan een concours d'Elegance plaats waa rb i j door een

deskundige jury de mooiste, meest interessante of meest

originele motorfiets wordt geko/.en. Om 16.30 uur /al dan

de p r i j s u i t r e i k i n g en a f s lu i t ing van de 29e In terna t ionale

Hengelo (Gld ) Ral ly p laa tsv inden in de Hamove Molen.

ELKE WEEK EEN KEER OP VAKANTIE

Dat kan met ingang van september 1994, wanneer in

Steenderen de kursus internationaal volksdansen begint.

Hou de sfeer van de laatste vakant ie vast of ga in gedachten

terug naar de landen die je al eens eerder be/ocht.

Veel oorspronkelijke volksdansen /.ijn. al dan niet in aan-

gepaste vorm, door enthousiaste dansliefhebbers uit de

landen van herkomst naar Nederland gehaald en gebracht.

Soms lopen r i tme en tempo van de dansen /o hoog op dat

een kondi t ie t ra in ing er niet voor onderdoet. Het /ijn de/e

dansen waarmee gewerkt gaat worden tijdens de lessen die

in september starten. Het grootste deel van de t i j d /.al

gevuld worden met het /elf uitvoeren van de dansen. Hier

en daar /al ook wat achtergrondinformatie worden ver-

strekt. Ook bestaat de mogel i jkheid om door middel van

bijvoorbeeld video-opnamen een k i jk j e te nemen in de

landen van herkomst.

De lessen internat ionaal volksdansen vinden vanaf 5 sep-

tember, elke maandagavond plaats van 20.00 tot 22.00 uur

in /aal het Anker, J. F. Oltmansstraat te Steenderen.

VAN BUURT ACTIVITEIT TOT CURSUS

Drie jaar geleden wi lden een aantal buurtbewoners eens

een wat andere inhoud geven aan de avonden voorde buurt

en in plaats van te gaan bingo'en werden Frits en Ineke

Maatkamp. jarenlang ervaring als wedstrijddanspaar. u i t -

genodigd om hen te helpen bij het s l i j ldanscn. Het resultaat

was dat er meerdere avonden belegd werden. Vorig jaar

werd het i n i t i a t i e f nog verder u i tgebre id en naast buurtbe-

woners mochten ook kennissen deelnemen aan de ge/el-

lige avonden.

De cursus wordt opde zondagavonden van 2').00-21.30 uur

gegeven in zalencentrum "de Kruisberg" te Doetinchem.

De meest voorkomende dansen worden geleerd in een

ge/ellige, niet prestatie gerichte sfeer.

GYMCLUB BETER BEWEGEN

Voor de dames van de gymclub "Beter Bewegen" is het

goed om te weten dat men weer begint op donderdag 25

augustus a.s. van kwar t voor acht tot kwart voor negen in

"Ons Huis".

OORLOGSBOEK OVER HENGELO GLD.

De Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gelderland is

voornemens een boek uit te gaan geven over de oorlogs-

periode van 1940 tot 1945.

De doelstelling is een verhalenbundel het l icht te laten / ien.

welke een beek! /al geven van het dageli jks l e v e n t i jdens de

oorlogsjaren in de gemeente Hengelo.

Hoc /.ijn de inge/.elenen deze spannende jaren doorgeko-

men, hoe beleefden /.e de inval van de Duitscis , de be/et-

t i ngen vanzelfsprekend de b e v r i j d i n g ? Wat herinnert men

/.ich uit de/e tu rbu len te t i j d ? Een groot aanta l mensen is

hiervoor benaderd en heeft reeds de toezegging gedaan een

bijdrage te /u i l en leveren d.m.v. het schri jven van een

verhaal . Het l ig t in de bedoeling het bock het komend jaar

uit te gaan geven in het 50e herdenkingsjaar van onze

bevr i jd ing .

Maandag 29 augustus komt de werkgroep om 20.00 uur

bijeen bij Langeler. Belangstellenden die zich aangespro-

ken voelen en denken een bijdrage te kunnen leveren aan

het boekwerk of hel e.e.a. over de oorlogsperiode weten te

vertellen, /ijn genoemde avond van harte welkom.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 28 AUGUSTUS 1994

Remigiuskerk

10.00 uur ds. A. B. Elbert Doopdienst Kindernevendienst

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. H. Buitje, Doetinchem Jeugddienst

R.K. Kerk Hengelo Gld

/aterdag 27 augustus 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het

gemengd koor

Zondag 28 augustus 10.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 30 augustus 19.00 uur Avonddienst

R.K. Kerk Keijenborg

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

/ondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur

Rozenhoedje bidden; vrijdagavond* 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 u u r e n is uitsluitend bedoeld voor spoed-

gevallen.

Op zaterdag- en zondagochtend wordt om l 1.00 uur een vrij

spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

WOENSDAG 24 AUGUSTUS
Dr. Koning, te l . 1266

26 - 29 AUGUSTUS

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. E i jke lkamp. Koldeweiweg 2, Keijenborg. te l .

2262.

Dinsdag: dr. Eyck, Kastanje laan 7. Hengelo Cild. te l . 1277.

Woensdag: wisselavond, zie boven

Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan 1. Hengelo Cild, tel. 1266.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010

Openingst i jden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 uur en 13.30-
IS.OO uur . /a., zo., feestdagen l l .00-12.00 uur .

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

openingst i jden om 17.30 uur in leveren .

Dierenartsenpraktijk Hengelo Gld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420

A. R. J. van Ingen. H. J. Ormel, H. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00

uur, maandag en donderdag l
1
).00-19.30 uur en volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen a l t i j d doorverbonden

CURSUS ENGELS EN NEDERLANDS IN HENGELO

Studiehuis Oost-Gelderland, erkende instelling voor basis-

educatie, start in september a.s. een cursus Engels en

Nederlands voor beginners in Hengelo Gld. De cursus is

bedoeld voor volwassenen, die vroeger niet of nauwe l i j k s

de kans hebben gehad om Engels te leren.

De cursus wordt gecombineerd met lessen Nederlands,

waarbij wegge/akte kennis weer wordt opgehaald en bij-

ge spijkert!.

De cursus is bedoeld voor volwassenen, die wil len b i j l e r en

en bijblijven. Men hoeft niet al een cursus Engels gevolgd

te hebben om deel te kunnen nemen aan de/e cursus l i

wordt op beginnersniveau gestart.

Bij Engels wordt gewerkt aan:

- het voeren van gesprekken in het Engels;

- het lezen van eenvoudige teksten;

- schrijven;

- het verhogen van de luistervaardigheid;

toepassen van de regels van de Engelse taal.

Bij Nederlands komen de volgende onderdelen aan bod:

- brieven schrijven;

- de regels van de Nederlandse taal;

- samenvat t ingen leren schrijven;

- het lezen en begrijpen van teksten.

Opeen cursusmorgen worden dus /owel de vakken Engels

als Nederlands behandeld.

In format ieb i jeenkomst : dinsdag 30 augustus a.s. om 9.00

uur in "Ons Huis" te Hengelo Gld.

KAPPENBULTEN TONEEL VOOR REGIONALE

CROSSERS
/.aterdag 27 augustus is het motorsportcircuit "de Kappen

bullen" in Hal le het strijdtoneel voor /o'n 2OO regionale

motorcrossers.

De a k t i e f crossende leden van de TCD (Doet inchem). de

MACL (Lichtenvoorde). de VAMAC (Varsseveld) . de

WIMAC (Winterswijk) en uiteraard van de organiserende

veren ig ing de HALMAC uit Hal le binden dan de s t r i j d aan

om zoveel mogelijk punten in dewacht te slepen voorde fel

begeerde t i t e l van Oost Gelders kampioen.

Verdeeld over 12 verschillende klassen / i j n de coureurs op

het spectaculaire en goed over / ichtel i jke C i rand Prix-cir-

cuit in de weer. Na de, in het voorjaar voor dit kampioen-

schap, gehouden wedstri jden is er volop spanning in de

diverse klassen aanwezig.

Bij de nationale startbewijshouders in de 125 cc klasse gaat

Dennis Remmelink uit Gaandercn aan kop. H i j kan echter

de nodige tegenstand van HALMAC-lid Frank Karnebeek

verwachten.

In de halve liter klasse spitst de s t r i jd zich toe tussen Toon

van Pul van de MACL en Willem Janssen en Bennie

Koskamp. beide uit Halle. Eveneens uit Halle afkomstig

zijn de gebroeders Marco en Gerjan Luimes, / i j gaan in de

/.ijspanklasse souverein aan de leiding. Op hun thuiscircuit

moeten zij in staat worden geacht de volle w i n s t te pakken.

Albert Mellendijk uit de Heurne /.al in de superklasse het

gas van /ijn v ier tak t KTM ver open moeten draaien om zich

ilc /elhemse broers Erik en Eddy Looman van het l i j f te

houden.

Voor de nie t -s tar tbewijshouders vormen de/c reeks wed-

strijden het hoogtepunt van het se i/.oen. In de kwar t l i t e r

klasse maken C i i l b e r t Raben ( M A C L ) . Jan Wols ink

(HALMAC) en Ju l iu s Posthumus (TCD) e lkaa r het l even

/.uur. Scherprechter voorde/c drie kemphanen /al weleens

het befaamde wasbord kunnen worden. De/e combinatie

van /even kleine springschansen op een afstand van 25

meter vereist een speciale techniek en is al menig in terna-

t ionale crack te veel geworden.

In de tussenstand bij de 125 cc niet-startbewijshouders

l iggen Paul Botteram en endurorijder J iugen ( ) v ei veld

slechts l punt uit elkaar. Wie hier aan het langste eind gaat

trekken /al afhangen van de vorm van de dag.

De trainingen beginnen om 10.00 uur en het s tar thck /al

voor het eerst om 12.00 uur val len . De toegang is geheel

gra t is .

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, te l . 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - 11

Hulpdienst

mevr. Rijpkema. tel. 2439 en mevr. Luhhers. tel. 2766. In

Keijenborg mevr. Hakvoort. te l . 2317 en mevr. van Aken , t e l .
2627.

Netwerk Thuis/.org Nederland

24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t bellen tussen O
1
) . (K) en 12.00

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

16463.

ZorgGroep Oost-Gelderland

Kruiswerk, gezinsverzorging en thuiszorgwmkel. 24 uur per dag

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

- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Hengelo (Ci ld) :

/utphenseweg Ie. Vorden, tel. 05752-2129

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Steenderen:

J. F. Oltmansstraat 7. Steenderen. te l . 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 vr i jdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op cnr. grondslag voor algernene belangenbehartiging

in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddel ing hij

problemen, bel ( d a g e l i j k s van 19.()()-2().0() u u r ) te l . 0X330-

21025, 08340-41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1 214.

V r i j w i l l i g e Thuiszorg, tel . ()834()-35(>(>(>, dagel i jks van 9.00-

10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:

R. Haggeman-Withaar. te l . 05754-1351

Pedicure

Y. Ahhink. Toldi jk . te l . 05755-1386

L. Evers-Jansen, t e l . 2515

H. Offenberg, tel. 3435

Diëtiste

H. /Avecrink-Stege. Bakermarksed i jk 15. 7223 KJ Baak. t e l .

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. dagel i jks bereikbaar v a n 16.00-19.00 uur.


