
63e jaargang no. 36 dinsdag 6 september 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

Gepaneerde
Snitzeis

100 gram

Kipfilet

500 gram

1.40

7.95

Mager
Varkenspoulet

495500 gram TIN/V

Geschnetzeltes

7.95500 gram

3.95Nasi Of Bami 500 gram

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) SOOgram

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) SOOgram

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

Open Jiuis
Woensdag 14 sept.a.s.

Wij showen U dan onze
elegante en modieuze,

jonge en sportieve

najaarscollectie
met een sympathieke prijs.

Wij nodigen U graag uit
voor de show

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

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

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo Gld

Tel. 05753-1235

NEW K
ON THE

Je moet er maar

opkomen: cle perfecte

kruising tussen

sport f iet s en moun-

( u i n b i k e .

Het resultaat

heet: Hybride.

De G a/e l Ie
11ybride kan onge-

veer alles. En wat dat

allemaal is, zie en

hoor je in on/e

showroom!

G A Z E L L E FIETSEN RIJDEN OP VREDESTEIN 8ANDEN

ofcl
RIJWIELEN - BROMFIETSEN
REPARATIE - INRICHTING

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

T> ̂  T-

Hotel ~ Café - E>e<§U;uranl
Zalencenlrum

„De Kruitberg
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

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

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

VOOR BUITENWERK
Herfst- en helder verven

Standverven af lak

Noblet
Gronden en aflakken uit één bus

Dekkende kleurcopperant
Veel kleuren in voorraad
Nu ook in hoogglans

Transparant copperant

P.P.P. antkoest verf
voor alle ijzerwerk

Op onze KLEUR MENGMACHINE kunnen wij
meer dan 3000 kleuren maken in hoogglans -
zijdeglans - muurverf - beitsverf en PU-lak

WIJ GEVEN U GRAAG ADVIES

REGELINK'S
schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 - Hengelo G. - Tel. 05753-1655

6-9-54 6-9-94

40 jaar
slagerij Raterink

oude tijden herleven met deze

jubileumaanbiedingen

eigengemaakte ZURE ZULT
100 gram 4O CT

KRABBETJES
100 gram (max. 2 Eg per klant) ^»w CT

FIJNE LEVERWORST
100 gram (uit eigen worstkeuken) ^»\J OT

Tevens ligt er voor iedere klant een
leuke, blijvende herinnering klaar.

(zolang de voorraad strekt)

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

Lida Evers Jansen
algehele voetverzorging

tevens voor diabetici

Hengelotfêtmat 67a, 7256 AB Keijenborg

t vit'Joon 05753-2515

litl l.o.v. 5349 - k.v.k 61289

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

DEZE WEEK

div. grote GROENE PLANTEN
±125-150 cm

o.a. Dracaena, Calathea, Schefflena

nu van 19.95 voor 14• ww

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Wij zijn van
12 tot en met 19 september
wegens vakantie gesloten.

|L ZWEVERINK
^ Uw fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

Debakke»
dezetf
efcedag
vefsbakt

De RRR is
weer in de
maand.

Sinds 1820 bakken wij al heerlijke

speculaas, goed gekruid voor een

voortreffelijke smaak!

deze week ter kennismaking

1O% korting

Bakkerij Kreunen.te. 05753-1474
De zaak voor speculaas met smaak.



Wij zijn dankbaar en heel gelukkig met de geboorte
van ons dochtertje en zusje

ES MEE

2X augustus 1W4

Ab en Ria Regelink
Lieke
Dewi

Everhardinkweg 5a
7021 MPZelhem

JOHN SLOOT
en
(JERDIEN VOSSERS

trouwen op vrijdag 9 september om 10.30 uur in het
gemeentehuis te Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om l 1.15
uur in de Remigiuskerk te Hengelo Gld.

Wij houden receptie van 14.30 tot 16.00 uur in zaal
Winkelman, St. Janstraat 3 te Keijenborg.

Geltinkweg 3
7256 BN Keijenborg

Op maandag 5 september 1994 waren wij 25 jaar
getrouwd. Wij willen dit vieren samen met onze
dochter Marian.

HEINY en HANNY AALBERTS

U bent van harte welkom op onze receptie op
zaterdag 10 september 1994 van 15.00-16.30 uur
in Hotel Langeler, Spalstraat 5, Hengelo Gld.

7255 AR Hengelo Gld, september 1994
Dwarsstraat 4

DANKBETUIGING

Na het overlijden van mijn man, onze vader en opa

HENRICUS ANTONIUS NIESINK

was het fijn te ervaren dat ook in verdrietige tijden
zovelen met ons meeleefden dooreen kaart of brief
te sturen, een bezoekje te brengen of door aanwezig
te zijn bij de ui tvaar t .
Graag wil len u hiervoor bedanken.

Keijenborg, E. F. Niesink-Jansen

Wehl, M. J. W. E. M. Lukassen-Nicsink
W. J. J. Lukassen
Willem
Annelies

Keijenborg, J. Th. H. G. Niesink
M. J. M. Niesink-Koers
Marjolein
Marieke

Keijenborg, september 1994
Past. Thuisstraat K)

Mals mager runderbraadstuk
9 ^PK

mm ^3

Schouder- en Ribkarbonade

1O.OO

Zeeuws Spek

100 gram • i7w

Erkend Ambachtelijk Euroslager

Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

COCKTAIL-PARTY IN DISCO PAERDESTAL
Vrijdagavond 9 september om 21.00 uur zal in disco
Paerdestal te Zelhem een Cocktail-party georganiseerd
worden. Tijdens deze disco-avond zal alles in het teken
staan van cocktails, zo zal er een speciale cocktailbar met
een erkende barkeeper aanwezig zijn. Er zullen verschil-
lende tropical cocktails geschonken worden.
Zoals op elke vrijdag zal er nu ook weer een gratis disco-
bus rijden. Zie voorde bustijden de advertentie elders in dit
blad. Andere vrijdagavond activitei ten van de disco zullen
op de bekende plaatsen op posters bekend gemaakt wor-
den. Voorevt. info 08342-1227.
Op vrijdag 23 september zullen de 2 Brothers on the 4th
floor in de Paerdestal te zien zijn.

K.B.O. "ONS GENOEGEN" KEIJENBORG 25 JAAR
Op zaterdag l O september a.s. viert de K.B.O. "Ons Genoe-
gen" uit de Keijenborg haar 25-jarig bestaan.
's Middags is erom 13.30 uureen H. Mis uit dankbaarheid
in zaal Winkelman. Aansluitend is er van 15.00-16.30 uur
een receptie, waar belangstellenden uiteraard van harte
welkom zijn.
Voor de leden is er na de receptie een ontspannings-
programma welke verzorgd wordt door "de deerns ut
Aalten". Tot slot van de middag is er gelegenheid om aan
't warm-koud buffet, in de Horst, deel te nemen. Het bestuur
rekent die dag op een grote opkomst.
Indien er leden zijn die vervoer nodig hebben, die kunnen
zich opgeven bij A. Berentsen, tel. 1326.

K.B.O. "ONS GENOEGEN"
te Keijenborg

viert op zaterdag 10 september a.s. haar 25-jarig
bestaan.

Ter gelegenheid hiervan is er een receptie var.
15.00-16.30 uur in zaal Winkelman, St. Janstraat 3.
Keijenborg.

Binnen ons verkoopteam is plaats voor een

nieuwe verkoopster (m/v)
voor enkele uren per week met directe ingang.

Sollicitaties telefonisch (na 19.00 uur) of schrif-

telijk aan Tacx Schoenmode

Raadhuisstraat 27, 7255 BL Hengelo Gld,

tel. 05753-2547

Info bij Tacx Schoenmode

v.v. Baakse Boys

vraagt met spoed een

doelverdedigster
voor haar 1e damesteam.

Inlichtingen: tel. 05753-1670 of 05754-1823

Bestuur Baakse Boys

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:

BROCCOLI kilo 2.98
lekkere frisse zoetzure handappel
ALKMENE 4 kilo 4.98

Rauwkost reklame:
Voor de lijners onder U
JIMP SLANK l kilo 5.98
SLAMIX l kilo 5.98
Let op onze reklameborden
voor de PIZZADAG.
Kaasreklame:
JONGE KAAS kilo 8.95
BELEGEN KAAS l kilo 5.50
ROOMKAAS 100 gram 2.25
ananas - gember - tropische

Tot ziens.

ROB WISSINK KONING VAN DE DUNSBORG
Zaterdag 27 augustus was er weer feest in de Dunshorg. Na
het eerste schot van wethouder van Petersen begonnen 79
enthousiaste Dunsborgers op de vogel te schieten. De
linkervleugel werd er door Henk Smeitink afgeschoten en
Gerhard Regelink nam de rechter voor /.ijn rekening. De
jongste schutter, René Regelink. schoot de kop er af. Na 6
ronden hing de vogel nog en werd toen verloot. Rob
Wissink was de gelukkige. Door loting kreeg Antoon van
den Berg de staart. De jongste Dunsborgers deden mee aan
de kinderspelen. Dit was een grandioos succes. Ook voor
de volwassenen waren er diverse spelen. De u i t s l agen x.ijn
als volgt:

C. Berendsen; 2. B. Reugebrink
L. Rondeel; 2. L. Regelink

Pijltjes gooien heren: l
dames: l

Boodschappenmand: K. Lassche
Raadspel: A. Smeitink
Stoelendans heren: H. Beulink

dames: K. Rondeel
Klepelschieten dames: M. Pennekamp

heren: 1. A. Lassche; 2. H. Smeitink
3. B. Rondeel

Kaartschieten dames: J. Beul ink
heren: 1. H. Gotink; 2. R. Berendsen

Sjoelen dames: 1 . .1. Lassche; 2. D. Hengeveld
heren: 1. H. Smei t ink; 2. G. Regelink

Kegelbaan heren: H. ten Bokkel
A. J. Dinkelman

's Avonds werd het feest rondom de nieuwe koning voort-
gezet in de tent. Dit werd mu/.ikaal omlijst door duo Duyn.
Al met al een zeer geslaagd buurtfeest!

Snitsels 100 gram 1.60
Gebr. Gehakt 100 gram 1.20
Rolpens 100 gram 1.60

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Slijterij

'T HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

(ÏKLDIG MAAND SEPTEMBER

l Itr. 3 Sterren jenever 20.95

l Itr. Florijn jenever 20.95

l Itr. 't Hoekje jenever 19.50

l Itr. Dujardin vieux blauw 20.95

l Itr. 't Hoekje citroenbrandewijn 14.95

l Itr. Coebergh bessen 16.95

l fles Whisky Teacher's 25.95

l fles Sherry Pedro Domecq 9.45

l fles Berentzen Apfelkorn 14.95

l krat Hertog Jan bier 21.85

tel. 05753-1252

sü
CB-5030 AW Stereo kleurentelevisie

• 51 cm beeldscherm

• CTI circuit: Colour Transient Improvement

• Stereo geluidsweergave, 2 x 1 0 Watt

muziekvermogen • 2-talen keuze • Frontaal

geplaatste luidsprekers « Hyperbandtuner

met 90 voorkeuzezenders • Ingebouwde

teletextdecoder met 4 pagina's geheugen

• OSD : On Screen Display • Ingebouwde

sleep-timer • SCART-aansluiting

• AV-ingang (RCA)

• Geschikt voor PAL B/G

• Infrarode afstandsbediening

winters
SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1280

„De Paerdestal
Zelhem

Vrijdag 9 september

Cocktail-Party
OP DE VRIJDAGAVOND GRATIS DISCOVERVOER

nationale kollekte
voor mensen met een

verstandelijke handicap

21.15 v.
21.25 v.
21.30 v.
21.35 v.
21.40 v.
21.45 v.
21.50 v.
21.55 v.
22.00 a.

Drempt kerk
Toldijk Café de Bremer
Steenderen Postkantoor
Baak Bushalte Dorp
Wichmond Café De Krijt
Hengelo Sporthal + VEZO
Keijenborg R.K. kerk
Velswijk Postkantoor
Zelhem Paerdestal

Openingstijden disco
Vrijdags

Zaterdags

Zondagsmiddags

Zondagsavonds

Zondagavond

v.a. 20.30 uur

v.a. 20.30 uur

v.a. 14.30 uur

v.a. 21.00 uur

vrij entree

C i i r o 1 1 22222
Bank 70.70

t.n.v.Stichting N k C i C .
te Utrecht

L A N D L L I J K I KOI l I K i l
VAN 10 T/M 15 OKTOBI R

Elke vrijdagavond iets bijzonders.

W E T E N S C H A P P E L I J K D I A B S O N D E R Z O

- Op zoek naar
de oplossing

Wist u dat er in Nederland 350.000
> mensen zijn met diabetes (suikerziekte)?

En dat dit aantal nog aanzienlijk toeneemt?
Iedereen kan diabetes krijgen, jong en oud,

van de ene dag op de andere.

Diabetes kan met medicijnen worden behandeld, maar is niet
te genezen. Diabetes kan ernstige complicaties veroorzaken,
zoals oogziekten, hart- en vaatziekten en nieraandoeningen.

De wetenschap is hard op zoek naar de oplossing voor deze
ingewikkelde chronische ziekte.

Steun daarom het wetenschappelijk onderzoek,
steun het Diabetes Fonds Nederland in Amersfoort.

Bank 70.70.70.805 Giro 5766



STEENDERENSE
KERMIS

8-9-10-11 september

Marktplein 5 - Steenderen - Tel. 05755-1204

- Steenderense Kermis -

Donderdag 8 september

Jovink
aanvang 22.00 uur

Vrijdag 9 september

It's a Deal
aanvang 16.00 uur

Zaterdag 10 september

Mickey Finn
aanvang 15.00 uur

Zondag 11 september

Vat leegmaken
aanvang 15.00 uur

Munten te besteden bij café Meezen en ..de Engel".

Wij wensen iedereen prettige kermisdagen.

BRUIDSTAARTEN
KINDERTAARTKN

GEBOORTE, RECEPTIE?
Voor elke gelegenheid ma-

ken wij de lekkerste taarten.

Bakkerij Kreunen, de zaak

voor taarten met smaak, te l .

05753-1474.

Uw veld(je) aardappelen
laten rooien. Bel A. IMenk-

veld, tel. 05753-2136.

nationale kollekte
voor mensen met een

verstandelijke handicap

Giro 11 22222
Bank 70.70

t.n.v.Stichting NKGG
te Utrvcht

LANDELIJKE KOLLEKTE
VAN 10 T/M 15 OKTOBER

Te koop appels, peren,
mirabellen en verschillende

soorten pruimen, geschikt

voor jam. inmaak o f/.o uit de

hand. Liefst 's middags. I).

Cortumme, Voortseweg l l ,

Toldijk, tel . 05753-1558.

Gevraagd iemand voor on-
derhoud van voor- en ach-

ten u in . M e v r . R a t e r i n k .

Dwarsstraat 2, Hengelo Gld,

tel . 05753-281 I .

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455 - Fax 05753-3521

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT37

7221 BN STEENDEREN
TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK
^geboorte- en huwelijkskaarten
«ï jubileum- en gelegenheidskaarten

Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,

huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen

om thuis uw kaart uit te zoeken.

*'* visitekaarten
nar rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
«s* rekeningen, briefpapier
™ circulaires, folders, prijslijsten
^enveloppen, briefkaarten, sets
i& ketting formulieren enz. enz.

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

EENANDERE
KIJK OP
HANDICAP <

Kermis in
Steenderen

bij „De Engel"
op 8-9-10 en 11 September

Donderdag 8 September:
Opening van de kermis v.a. 20.00 uur in het café m.m.v.

„Duo Duin"

Vrijdag 9 September:
De gehele dag dansen vanaf 11.00 uur met de superformatie

Liberty"

HETNRF
MAAKT HET MOGELIJK!
GIRO 953.

NATIONAAL REVALIDATIE FONDS 033 758050

MET HULP
ZELFSTANDIG
LEVEN

HET NRF
MAAKT HET MOGELIJK!
GIRO 953.

TOEGANG TOT

SCHOOL EN

KANTOOR?

H E T N R F
MAAKT HET MOGELIJK!
GIRO 953.

NATIONAAL REVALIDATIE FONDS 033 758050

„
's Avonds vanaf 20.00 uur in het café

„Duo Duin"

Zaterdag 10 September:
Vanaf 11.00 uur in het café

„Duo Duin"
's Avonds dansen met superformatie

„Never Mind"

Zondag 11 September:
Kermis begraven in het café. Vanaf 15.00 uur:

m.m.v „Duo Duin'

Fam. H. Rutten en medewerkers

6Ik teken voor de Novib Methode.'

\1cnsrn in de Derde \\ r r r lc l w i l l e n o|» eijreri kracht verder.

[Help /e daarom liever duurzaam: sim n de \ov i l» Methode. Tel. 070-.'Vk21777.

( ; i n > K M ) 200.

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

D e stichting organiseert campagnes
om brandwonden te voorkomen, ver-

betert de behandeling van brandwondpa-
tiënten, doet wetenschappelijk onderzoek
en beheert de Nationale Huidbank.

Eerste hulp bij brandwonden
• Begin direct met het koelen van de wond;
• liefst met zacht stromend, lauw leiding-

water (Koelen met bijvoorbeeld
slootwater kan ook, zeker als er geen
andere koelmogelijkheden zijn. Het is
alt i jd beter dan niets doen!);

• koel ten minste 5 minuten. Langer is
beter, maar pas dan wel op voor
onderkoeling;

• verwijder tijdens het koelen de kleding,
tenzij deze aan de huid gekleefd zit;

• smeer niets op de wond;
• bedek de wond met steriel verband,

schone doeken of lakens;
• neem altijd contact op met een arts als:

er blaren zijn,
de huid er aangetast uitziet,

- de brandwond veroorzaakt is door
een chemisch produkt of elektriciteit;

• geef het slachtoffer nooit iets te eten of
te drinken;

• vervoer het slachtoffer altijd zittend.

Nadere informatie: 02510-75555.
Postbankrekening 20.21.22 of bankrekening
70.70.70.643 t.n.v. Nederlandse Brandwonden
Stichting Beverwijk.



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

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

J"

GERARD BRANDENBARG

„Z E L H E

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

SCHRIJFAVOND AMNESTY INTERNATIONAL
Woensdag 7 september is er weer de maandeli jkse schrijf-
avond van 19.00 tot 20.30 uur in "de Bleijke".
levens kunnen de daarop volgende vrijdag weer de
voorbeeldbrieven worden opgehaald bij de "derde wereld-
winkel "-kraam op de markt.

10 SEPTEMBER OPEN MONUMENTENDAG IN
HENGELO (iLD.
Op 10 september a.s. wordt voor de 8e keer de Open
Monumentendag in Nederland georganiseerd. Ook de
Oudheidkundige Vereniging in Hengelo organiseert, in
samenwerking met de plaatselijke V.V.V., een fietsroute
langs een aantal monumenten. Gebouwen, welke voor
bezichtiging zijn opengesteld, /ijn herkenbaar aan een
monumenten v lag.
De totale lengte van de route bedraagt 26 km. Deze wordt
in een boekje omschreven.
De route voert o.a. langs huize 't Kervel, klompenmakers-
bedrijf gebr. Willemsen, huize Cijbergen, de St. Jan de

Doperkerk, de Muldersfluite, bakhuisje bij kampeerboer-
derij de Haverkamp, boerderij Tjooitink, huize 't Zelle,
be/oekerscentrum Hengelose bijenvereniging, de dorps-
bleek en de Remigiuskerk.
Halverwege de route bij boerderij de Haverkamp kan
worden gepauzeerd. Daar /al een Hengelose bakker op
ambachtel i jke w i j / e vloerbrood van weleer bakken in een
met takkenbossen gestookt bakhuis je daterend uit de vo-
rige eeuw.

Er kan gestart worden tussen 10.00 en l l .30 uur vanaf het
V.V.V.-kantoor aan de Kervelseweg, deelname is gratis en
de monumenten zijn tot 16.00 uur voor bezichtiging open-
gesteld.

DAMNIEUWS
In de Ie ronde van de onderlinge competitie moesten de
meesten nog op dreef komen. Toch de kampioen van vorig
seizoen star t te met winst. A. Hoebink had de handen vol
aan Y. Schotanus, maar de/e ging in het eindspel geheel in
de fout. J. Vos mocht nog bl i j zijn dat hij remise kreeg van
B. Hark ink . ( a l l en groep A)
In de B groep slechts l wedstrijd. J. Luiten had daar de
winst in handen tegen H. Groenevekl, maar helaas zag J.
Luiten niet hoe hij het uit kon maken, zodat het remise
werd.
In de C groep verloor jeugdspeler M. Derksen van H.
Dijkman en verloor A. Versteege van H. Hulshof.
Jeugdspeler E. Hoebink won in de D groep van J. Schab-
bink en L. Koldenhof was degene die als eerste de punten
van dit seizoen binnen haalde tegen T. van Manen.
De onderlinge competitie wordt in 4 groepen gespeeld,
waarbij groep A en B en groep C en D ongeveer gelijkwaar-
dig zijn. Tot aan Kerstmis /uilen deze voorronden duren.
(7-8 wedstr i jden) . In het nieuwe jaar wordt er dan begon-

nen met 3 finale groepen om uit te maken wie de kampioen
van Hengelo wordt.

P.V. "STEEDS SNELLER" - HENGELO (JLD.
Wedvlucht vanaf l ieverlee, d.d. 28-8-1994, afstand 170
km. (ielost om 08.(K) uur, aankomsttijd Ie duif 09.44 uur,
laatste 09.58 uur.
G. Braakhekke l , 5 en 7
H. A. Kamperman 2
A. C. Jansen 3, 6 en 8
T. Meijer 4
G. Kempers 9

J. Achterstraat K)

Wedvlucht vanaf Provins. d.d. 28-8-1994, afstand 440 km.
(ielost om 09.30 uur, aankomsttijd Ie du i f 15.08 uur,
laatste 15.55 uur.
J. Meijer l en 3
C. M e i j e r 2 en 6
A. C.Jansen 4
E. Koers 5
A. Peters 7
G. Braakhekke 8
J. Tennissen 9

J. B. v.d. Toorn K)

HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN ZELHEM-
DORP HERZIENING 4-1993 GEMEENTE ZELHEM
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland worden op 7
september 1994 vanaf 15.30 uur hoorzittingen gehouden
over tegen het bestemmingsplan Zelhem-dorp, herziening

4-1993, gemeente Zelhem ingediende bezwaarschriften.
Deze hoorzittingen zullen plaatsvinden in het gemeente-
hu i s van Zelhem. Tijdens de zittingen kunnen burgers hun
ingebrachte bezwaren toelichten. De zittingen zijn open-

baar.
Als voorzitter van de hoorzittingen zal optreden de heer

drs. R. J. Kohutnicki van de provinciale dienst Ruimte,
Wonen en Groen.

Gevraagd ervaren
ruiter/amazone

L/M/Z-niveau, om ± 2 keer

per week een paard te berij-
den, e. e. a. in nader overleg.
J. Halfman, Rondweg 2a,
Hengelo Gld, tel. 1424.

Te koop mais, oogst '93.
A. Bretveld, tel. 05753- 1 925.

Te koop Opel Ascona B
20SR, zwart metallic, ver-
laagd, trekhaak, LM velgen,
rond om spoilers, LPG
ƒ 2500,-. Tel. 05753-4366.

Te koop 2.35 ha snijmais. A.
F. Langwerden, Tentendijk 5,
tel. 05753-7362. _

Te koop Opel Ascona B 19N,
'81, groen metallic, 4 deurs +

trekhaak ƒ 1500,-.
Tel. 05753-4366.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

B9

Trouwringen
volgens jouw
eigen smaak

JUWELIEROPTICIËN
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753 1374

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

GLAS-VERF-BEHANG Rondweg 2a - Hengelo ( i ld.
Tel. 05753-1424

PlfLITIE
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POLITIK-INFORMATIE AFDELING HENGELO GLD
8e jaargang nr. 29 - periode 23-29 augustus 1994
Woensdag 24 augustus: Op de Vordenseweg buiten de
bebouwde kom een snelheidscontrole gehouden. Er werd
2,5 uur gecontroleerd. 5 18 voertuigen passeerden het appa-
raat. 97 bestuurders zagen genoemd toestel over het hoofd.
De snelste bestuurder haalde l 19 eehte kilometers.
Uit de keuken van een bedr i j f aan de Spalstraat werd een
portemonnaie met inhoud ontvreemd op k l a a r l i c h t e dag.
De deur stond vanwege venti lat ie open en men kon zo
binnen lopen.
Vrijdag 26 augustus: Op de Berkenlaan zagen wij een
oudere auto rijden. Bij controle bleek dat de auto n ie t
verzekerd was en dat de bestuurder een Zairees r i jbewi js

zou hebben. Zo'n ding is in Nederland niet geldig. Er wendt
terzake proces-verbaal opgemaakt.
In de Super mag je zelf groente en f ru i t wegen en prijzen.
Een dame deed na weging echter wat aanvu l l ing . Dat mag
niet.
B ij een handelaar werd een oude ZUndapp ingeruild waarna
men op de nieuwere (u i te raard) f l ink geld toe moest leggen.
Men kreeg s p i j t van de koop en probeerde de zaak terug te
draaien. Toen dat niet l u k t e werd er iets n ieuws bedacht.
Een paar dagen later kwam er een aspirant koper die een
proefritje wilde maken. De bromfiets keerde niet op het
honk terug. Een proces-verbaal van verduister ing is op z'n
plaats.

Zaterdag 27 augustus: Drie meldingen terzake een sociaal
probleem. Voor de zoveelste keer het RIAGG benaderd.
Zondag 28 augustus: Probleem loopt uit de hand en het
RIAGG besluit tot opname.
Maandag 29 augustus: Aanrijding kru is ing De I leurne-

Snethlageweg. Bestuurder op Snethlage weg verleende geen
voorrang aan van rechts op De Heurne ri jdende bestuurder.

Franke

NIEUWE DIRECTEUR VOOR DE
DS. J. L. PIERSONSCHOOL
Met ingang van l september 1994 heeft de Ds. J. L. Pier-
sonsehool een nieuwe directeur n.I. mevrouw F. Meints. zij
volgt de heer J. Rhebergen op. De heer J. Rhebergen is in
1987, na 15 jaar als groepsleerkracht werkzaam te zijn
geweest, als opvolger van de heer M. Hoogeveen benoemd
tot directeur. Door de jaren heen heeft het onderwijs veel
veranderingen ondergaan, wat voor een directeur betekent
dat er steeds meer werk op het bureau komt.
Voor de heer J. Rhebergen een reden om voor zichzelf een
duidelijke keuze te maken tussen dagelijks werken als

directeur vanachter je bureau of werken in de groep met de
kinderen. Hij heeft gekozen voor het werk in de groep, maar

wel op de Ds. J. L. Piersonschool, want volgens zijn eigen
zeggen is hij nu eenmaal een Piersonmens.

Voor het schoolbestuur de taak om op zoek te gaan naar een
nieuwe man of vrouw als directeur van de school. Na een
zorgvuldige procedure is er gekozen voor mevrouw F.
Meints, gehuwd en moeder van 2 kinderen uit Harpel
(Vlagt wedde), provincie Groningen, waar zij ook als direc-

teur werkzaam is geweest op een kleine school, te vergelij-
ken met de gemeenschap van Bekveld.
De school in Harpel is een nieuw gebouw dat door en met
haar is opgezet en waar haar zorg voor de kinderen en het
team d u i d e l i j k zichtbaar is. /elf doet zij veel aan scholing
en de zorg voor het kind met moeite in het leerproces boeit
haar zeer, zij heelt daarom de opleiding Speciaal Onderwijs
gedaan en van de computer maakt zij zeer functioneel
gebruik.

Zij ziet de Ds. J. L. Piersonschool met zijn ± 200 leerlingen,
voor haar toch een grote school, als een echte u i tdaging om
haar kennis, energie en ideeën samen met het team. kinde-
ren en hun ouders volledig te kunnen ontplooien.
Maandag 5 september is zij op school ontvangen door het
team, kinderen en het bestuur met erehaag, liedjes, vlag-
gen, bloemen, toespraakjes enz. De ouders zul len op een
later t i jdstip kennis met haar kunnen maken. Het bes tuuren

team zien de toekomst met mevrouw F. Meints vol vertrou-
wen tegemoet

PRACHTIG GESLAAGDE VETERANENRALLY

Int. Windmolenrally in 1995
/.aterdag 27 en zondag 28 augustus organiseerde Hainove voorde 29e maal de I n t . Veteranenrally, een tweedaagse

rit voor motoren tot bouwjaar 1940. De start en f i n i s h was heide dagen hij de molen aan ci rcui t "Varssel-Ring" te

Hengelo ( i ld .
Was het zaterdag wat regenachtig, /ondag scheen het zonnetje l ekke ren de deelnemers spraken na afloop te hennen
genoten en dat het sp i j t ig was dat het weer afgelopen was.
Na afloop maakte een algevaardigde van de V.M.C, bekend, dat in 1993 in Hengelo Gld de In t . Windmolenrally,
een grote wedstri jd voor landenteams (een soort ( J r a n d \*\i\ voor veteraanmotoren) , verretien /al worden. Tevens
/al het 30-jarig jubileum van de Hengelo-rally en het 40-jarig bestaan van de V.M.C, herdacht worden. Dat wordt

in 1995 ongetwijfeld een grote happening en /al voor de mensen van de Hamove veel werk met /.ich mee brengen,
maar daar is men niet banu voor.

Onder de deelnemers reden een aantal inwoners van Hengelo Gld mee. Hier passeert Peter van Burk op zijn
Raleigh de start- en f i n i s h l i j n .

OPTREDEN DIMITKI VAN TORKN
Donderdag 27 oktober v indt er een uniek optreden plaats

van de Neder landsta l ige /anger/troubadour Dimi t r i van
Toren. Dit optreden /.al p l aa t sv inden in de Toldijkse
jongerensoos Flophouse.
Hi /.ijn weinig artiesten die in staat zijn een hele avond te
boeien /.oals Dimi t r i dat doet. Hij treedt graag solist isch en
akoestisch op vooreen k le in publ iek . De nieuwe CD onder
de t i t e l "Onder de /.elfde /on", is inmiddels u i t .
Daar er maar een gei ing aanta l plaatsen beschikbaar/ i jn. is

het aan te raden nu al contact op te nemen om te leurs te l l ing
te voorkomen. Het optreden begint om 20.00 uur.
Voor informatie kan men contact opnemen met J. ( iarri tsen,
tel. 05753-2966.

ACHTERHOEKSE RUU ERSPELEN
Op /ondag l l september a.s. organiseert Stal Schennink
aan de Hemstede 4 te Velswijk (gemeente /.elhem) de

eerste edit ie van de "Achterhoekse Ruilerspelen".

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 11 SEPTEMBER 1M94

Kemigiuskerk
10.00 uur ds. A. B. Elbert Start/omlag

Verzorgingscentrum "De Bleijke"
10.00 uur mw. D. J. R e k s w i n k e l - K e t s

(inede Herder Kapel
10.15 uur ds. C. van Dorp

Vrij/.. Herv. Kerk
10.30 uur ds. H. E. Sterringa. W i n t e r s w i j k

R.K. Kerk Hengelo ( i l d
Slarterswcekend
Zaterdag K) september 17.00 uur ver/.amelen rondom de St.
Will ibrorduskerk. waarna om 19.00 uur gezamenl i jke viering
Zondag l l september 10.00 uur ge/amenli jke vier ing in de

Remigiuskerk en daarna verschil lende ak t iv i t e i t en
Dinsdag 13 september 19.00 uur Avonddienst

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uu r Weekendviering;

/ondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur
Ro/enhoed je bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.
Hui /e Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;
dagel i jks Rozenhoedje om IX.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vri jdagmiddag 14.00 uur tot

maandagochtend 08.00 uur en is u i t s l u i t e n d bedoeld voor spoed-
gevallen.

Op /.aterdag- en zondagochtend wordt om l 1.00 uur een vrij
spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te hellen!

9 - 12 SEPTEMBER
Dr. Eijkelkamp, tel. 2262

Avond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.(K) uur 's avonds tot de volgende

morgen OS.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
Maandag: dr. E i jke lkamp , Koldeweiweg 2. Keijenborg. t e l .
2262.

Dinsdag: dr. Koning. Kastanjelaan 1. Hengelo ( i l d . te l . 1266.
Woensdag: dr. K le in Horsman, tel . 4550.

Donderdag: dr. Eyck. Kas tan je laan 7, Hengelo ( i ld . te l . 1277.

Apotheek Hengelo (J ld . Spuistraat 28, lel. 05753-1010
()peningstijden: maandag t.e.m. vrijdag S.00-12.30 uuren 13.30-
18.00 uur . za., ZO., feestdagen l 1.00-12.00 uur.

Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, bu i t en de
openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Uierenartsenpraktijk Hengelo (Jld, 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)

Tijdens de hippische evenement komen teams van ver

schillende pony-clubs en rijverenigingen uit de omgeving
tegen elkaar uit in diverse behendigheidsspelen. In Enge
land / i j n dergelijke gymkhana's . /oals de/e t i e n k a m p daar

wordt genoemd, ra/end populair . Zowel bij de rui ters als
b i j he t publiek.
Bij de spelen staat sport ivi tei t , teamgeest en een goed
kontakt met je paard of pony voorop. Verdeeld over het
\ \ cds t r i jd t e r re in staan diverse t r a j e k t c n van verschil lende

moeilijkheidsgraden Opgesteld. Het kan biereen "eenvou-
dige slalom" betreffen maar wat bijvoorbeeld te denken

van een aardappelrace te paard of een spek tacu la i re
"hemdenrace". De captains van de teams kunnen de door-
slaggevende punten binnenhalen in hun eigen eind-compc-
l i t i e .

De "Achterhoekse Rui terspelen" belooft een ge/ellig en
t e g e l i j k e r t i j d een /inderend evenement te worden. Kenner

en leek kunnen van dit hippisch schouwspel genieten vanaf
l ().()() uur.

uur. maandag en donderdag l 1 ) . ( K ) l1).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 ( i l d
Maandag t.e.m. vri jdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar, te l . 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11

Hulpdienst
mevr. Ri jpkema, tel. 2439 en mevr. Lubbers. te l . 2766. In
Keijenborg mevr. Hakvoort, tel . 2317 en mevr. van Aken, te l .
2627.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t hellen tussen 09.00 en 12.00

uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel. 05750-
16463.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kruiswerk, gezinsverzorgingen thuis / .orgwinkel . 24 u u r per dag
bereikbaar via telefoonnummer 06-SS06 (20 et/min)
- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Hengelo (Gld);

Zutphenseweg Ie, Vorden. tel . 05752-2129

spreekuur maandag t/m vrijdag OX.30-09.30 uur
- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Steenderen:

J. F. Oltmansstraat 7. Steenderen. te l . 05755-1659
spreekuur maandag t/m vri jdag OX.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:
Stat ionsplein 12. Zelhem. tel . 08342-2151
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging
in de gezondheidszorg. Voor vragen, hu lp of bemiddeling bij
problemen, bel (dage l i j k s van 19.00-20.00 u u r ) te l . 08330-
21025, 08340-41275 ol (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.

Vrijwillige Thuiszorg, te l . 08340-35000. dagel i jks van 9.00-
10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:
R. Haggeman-Withaar. tel. 05754-1351 - aulotel . 06-52979342

Pedicure
Y. Abbink, Toldijk. te l . 05755-1386
L. Evers-Jansen, tel. 2515

H. Offenberg. tel. 3435

Diëtiste
H. Zweerink-Stege. Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak. tel.
05754-1809. Voorafspraken tussen l 3.00 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.


