
64e jaargang no. 22 dinsdag 30 mei 1995 UITGAVE:
DRl K K K R I J WOLTKKS
Regclinkstraat 16
Postbus 63, 7255 7A\ Hengelo (ild
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Kei.jenborg,
Vels\vijk (/x'lhem), Steenderen,
Haak, Uronkhorst, Olburgen, Rha,
Koldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Lange
Varkenshaas

100 gram 2.25

T-Bone steak

2.95100 gram

Varkens
filetrollade
met de hand
geknoopt

500 gram 8.95

Mager
rundergehakt

7.95500 gram

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4. c/O

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram 4.Ï7O

donderdag, vrijdag en zaterdag:
SCHOUDERKARBONADE

500 gram O. C/O

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4.95

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

KERKSTRAAT 6

Zie onze
dagaanbiedingen.

Nektarina's 14 stuks 6.98

Rauwkost reklame:
KOMKOMMER SALADE

100 gram 1.25
GEMENGDE SLA

100 gram 1.25

Volop keuze: Kersen, Per-
ziken, Meloenen, Bospeen,
Hoi bonen, Asperges enz.

GEPAN. SNITSELS
100 gram 1.65
VARKENSLAPPEN

500 gram 4. 9 S

GEBRADEN GEHAKT
100 gram 1.4 O

PAARDEROOKVLEES

100 gram 2.4O

Bestel vroegtijdig uw

Pinksterroliade.
Tevens verzorgen wij graag uw
Fondue - Gourmet - Steengrill

of Barbecue-schotel

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

'rfliesteTSkkef

Elke week weereen tikkeltje meer.

Voor de Pinksterdagen hebben
wij in de reklame:

Pinksterbrood

9.00
(rijk gevuld krentebrood met

100% amandelspijs)

Vlaaien div. soorten

de echte en dat proef je 0.00

Bakkerij Jozef Schabbink
Spalstraat 21
Hengelo (Gld)
tel. 05753-1250

Markt 1
Zelhem

tel. 08342-2700

Haas- en Ribkarbonade
500 gram 4.75

Achterham 100 gram 2.25
Kipfilet 100 gram 2.25

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Spalstraat 7-9 - Hengelo Gld - tel. 05753-1383

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraatl2,
7255 LC Hengelo (Cld.)

Tel. 05753 - 4064

VAKWERK IN UW TUIN
aantrekkelijke prijs

HOVENIERSBEDRIJF

MARGO BESSELINK
Tuinaanleg/onderhoud

interieurbeplanting/

hydrocultuur

Covikseweg 11
Steenderen

Tel. 05755-1472

Heelt u nog materiaal voor
ile Rommelmarkt op zaterdag
I Q j u n i van de chr. mu/ iekver .
Crescendo, hel dan tel. 05753-
I782. Ook 2e hands kleding
is van harte welkom (graag
wel gewassen).
P.S. het materiaal wordt t/m
/aterdag 3 jun i opgehaald!!!

ZATERDAG 10 JUNI
* organiseert de Chr.
j muziekver. "Crescendo"
\ *•*

voor de 23e keer haar
jaarlijkse

ROMMELMARKT
Kom KIJKEN, KEUREN en KOPEN

nabij de Welkoop-winkel in de Spalstraat
te Hengelo Gld.

Aanvang verkoop 10.30 uur

ZATERDAG10JUNI

EEN VEILIG THUIS MET

ANTMNBRAAK STRIPS OP UW HUIS
> -~~- - ^^ -̂̂ ^^^

SAFETY ANTI INBRAAKSTRIP
* doeltreffende beveiliging voor ramen en deuren
* geen koevoet tussen te krijgen
* eenvoudig te monteren

se uitvoeringen

EINHELL ACCU SCHROEF-/BOORMACHINE
* in 25-delige acessoire-kofferset
• traploze elektronische toerentalregeling
• 9.6 Volt
* links-/rechtsdraaiend
* totaal 24 maanden garantie

HARMSi N
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1220

Vrijdag 2 Juni a.s.
zijn de eerste echte

HOLLANDSE
NIEUWE HARING

Bij ons op de markt te Hengelo
verkrijgbaar

VISHANDEL

R. JANSEN

OLBURGEN
TEL: 05755-1839

Kapsalon Reintjes:
Geknipt voor Dames en Heren
DAMKSSALON: a l léén volgens afspraak, telefoon 05755-2220

HERKNSALON: /owel met als /onder

afspraak, telefoon 05755-2524

Z-E weg 6, Toldijk
Aan de weg Zutphen-Doetinchem

Vacantie op de boerderij.
Aan de rand van Sauerland bij Ned.

familie is een 4-pers. vacantiehuisje te
huur. Prijs 400 DM/week.

Inl.: tel. 004921957703

Dinsdag na Pinksteren zijn
onze salons gesloten.

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

Geraniums
5 voor w-"™

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Met de Pinksteren maak je
er weer een waar feest van
met Brood en Banket
van Bakkerij Hekkelman

Deze week:

Spijsslof 4.5 O

Mariekenbrood 4.95

Aardbeiensnit 7.95
fij wensen u prettige Pinksterdagen.

Bakkerij

H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld
Tel. 05753-1200NNINDA1OLENMKKERS



Dolgelukkig /ijn wij met de geboorte van on/e

dochter

21 mei 1995.

N I K N K K

Tonnie en Linda Beeftink-Das

Kerkekamp l l

7255 ('M HengcloGld

tel. 05753-3871

K.K) KLBUR<;
en

HENRIËTTE WUESTENENK

gaan trouwen op donderdag S juni 1995 om l 1.30

uur in het gemeentehuis te Hengelo (ild.

( ielegeuheid tot feliciteren van 14.30 tot 16.00 uur

in /aal Wolbrink, Hleekstraal 3 te Hengelo (!ld.

Ons adres blijft:

Banninkslraal 19. 7255 AT Hengelo (ild.

Op maandag 5 juni hopen wij met on/e kinderen

ons 25-jarig huweli jk te herdenken.

ROELOF LOQMAN
H K R M I K N LOOMAN-RUKSINK

U bent van harte welkom op on/e receptie op

zaterdag 10 juni van 16.00 tot l S.00 uur in Party-

centrum Langeler te Hengelo (ild.

Varsselseweg 36

7255 NR Hengelo (ild.

Op woensdag 7 juni a.s. / i jn wij

(J . H. WOLBRINK
en
J. W. M. WOLBRINK-HKLMINK

50 jaar getrouwd.

Samen met on/e kinderen, kleinkinderen en met U

hopen wi j dit leest te vieren.

De H. Mis uit dankbaarheid is om 15.00 uur in de

St. Willibrorduskerk te Hengelo (ild.

Aansluitend nodigen wij U uit ( tot 17.30 uur) in

/aal Leemreis.

Beekstraat S

7255 KS Hengelo Gld.

(ieheel onverwacht is van ons heengegaan mijn

lieve man, on/e l ieve /org/ame vaderen opa

HENDRIK JAN ROl WKNHORST
echtgenoot van Bertha Hermina Klein Gotink

op de l e e f t i j d van 73 jaar.

Wi j / i jn droevig om /ijn heengaan, maar dankbaar

voor wat hij voor ons is geweest.

Hengelo ((ild.). B. II. Rouwenhorst-K Ie i n Gotink

Arnhem. Henny Rouwenhorst

Doesburg. Lies en Adam Brunsveld

Au xclu/ue

Hengelo ((ild.), Henk Rouwenhorst

Velswi jk . Hermien en Benny Beulink

Rudy

Remco

Katju

Winterswijk, Anneke en Gerard Eggink

Blanco

Ihoni

's Heerenberg, Reindert en Hedy Rouwenhorst

Hengelo (Gld.), Fric en Deili Rouwenhorst

7255 XV Hengelo ((ild.). IS mei 1995.

Asterstraat 21.

De begrafenis heeft dinsdag 23 mei inmiddels

plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats te

Hengelo (Gld.).

OPENBARE KRUIDENTUIN 't ZUNNEHOFKEN
Verse tuinkruiden wat doen we er mee?

Voorinformatie en gratis proeven ismen van harte welkom

op donderdag l juni van 10.00 tot l l .30 uur in de kruiden-

tuin. Tijdens de open morgen kan men in de tuin terecht. De

dames van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen

ver/orgen dan een kruiden hapje en vertellen graag iets

over de meer dan 140 verschillende soorten kruiden t.w.

medicinale, homeopathische, keuken, bij en vlinder vrien-

delijke kruiden en bijbelse planten.

De tuin is gelegen aan de Piersonstraat 4 naast het gebouw

van de N PB en nabij de Rabobank.

„De Zonnebloem"
De Zonnebloem organiseert dinsdag 27 juni
haar jaarlijkse dagboottocht.
De kosten zijn ƒ 30,-- + een kleine vergoeding
voor vervoer.
Heeft U zin om met ons mee te varen, dan
graag opgave bij: W. Hoebink, tel. 2112

N. Nijenhuis, tel. 1813

Hamove
1e Pinksterdag - zondag 4 juni

Puzzel-oriënteringsrit
Start 14.00 uur bij café 't Hoekje,

Spalstraat 1 te Hengelo Gld.
Inschrijven vanaf 13.30 uur.

Wegens vakantie gesloten

van 5 t/m 12 ju n i

Kapsalon van Onna
tel. 05753-1718

EERVOLLE VERMELDING

Michel Arendsen uit Hengelo CJld, werk/aam bij bakkerij

Kaspers in Doetinchem. behaalde met / i jn in/ending luxe

broodjes/amandelpensee's op de beurs "Fribava 20" te

Heerenveen, een eervolle vermelding.

O
Een bere-goede

huwelijkskoort is een
bezoekje woord! Bij:

DRUKKER!) WOLTERS

Ie koop ^ebruiktt' fietsen.
A. Arendsen. (iompertsdi jk

l. Hengelo (ild.

Gisteren
lachte
de were
me
nog toe.

Als je het al moeilijk genoeg vindt om keuzes te maken, is het misschien beter om maar geen

JongerenRekening bij ons te openen. Maar ja, dan loop je wel wat mis. Zoals je eigen pas

waarmee je gratis kunt pinnen. En een prima rente. En natuurlijk het gratis cadeau dat

je krijgt. En ISWOP. Welke cadeaus we hebben? Ze zweven hieronder, en het is aan

jou om nu bij de Rabobank een JongerenRekening te openen en er eentje te kiezen. Succes!

Dat krijg je als je een
Rabo JongerenRekening opent.

Rabobank Hengelo-Keijenborg

Nationaal Reumafonds
DM Hiig Bant 70 70 70 Ml.

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondxvejj 2a - Hengelo (Jld.
Tel. 05753-1424

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

De stichting organiseert cam-
pagnes om brandwonden te

voorkomen, verbetert de behande-
ling van brandwondpatiënten, doet
wetenschappelijk onderzoek en be-
heert 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 koel-
mogelijkheden zijn. Het is altijd 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.

Nader* informatie: 02510-75553.

Poitbankrekening 20.21.22 of

bankrekening 70.70.70.643 t.n.v.

Nederlands* Brandwonden Stichting Beverwijk.

HELP DE 40.000 KINDEREN MET EPILEPSIE.émGIRO 222111.
Nationaal Epilepsie Fonds-De Machtvan het Kleine.

Al meer dan 100 jaar actief.

Postbus 9587,3506 GN Utrecht. Tel. 06- 821 2411.

STEUN DE TEGENAANVAL OP HET ONVERWACHTE.



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!

HELP DE 40.000 KINDEREN MET
EPILEPSIE. GIRO 222111.

Nationaal Epilepsie Fonds-De Machtvan het Kleine.

Al meer dan 100 jaar actief.

Postbus 9587,3506 GN Utrecht. Tel. 06-821 24 11.

STEUN DE ffGE/VAANVAL OP HET ONVERWACHTE.

BRANDENDE VRAGEN

OVER MAAGKLACHTEN?

VRAAG DE GRATIS BROCHURE!

Speelt uw maag regelmatig op of kent u iemand die daar last
van heeft? De nieuwe brochure van de Nederlandse Lever
Darm Stichting geeft antwoord op de meest gestelde vragen
over maagklachten zoals: Hoe krijg je brandend maagzuur?
Hoe voorkom je een maagzweer? Welke medicijnen zijn er? Is
warme melk wel zo goed voor je maag? Wat is een luie maag?

Haal de brochure "44 Brandende vragen over maag-
klachten" bij huisarts, apotheek of drogist. Bestellen kan
ook, bij: De Nederlandse Lever Darm Stichting, Postbus 430,
3430 AK Nieuwegein, tel. 03402-55881.

De Nederlandse Lever Darm Stichting

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS-VERF-BEHANG

Klokken voor
ieder interieur

JUWELIER OPTICIEN
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753-1374

'ÉÉN OP TIEN'
HEEFT U NODIG!

"Eén op de tien Nederlanders leeft met een
lichamelijke handicap. Ook zij hebben recht op een

volwaardig bestaan.
Het Nationaal Revalidatie Fonds helpt daarbij.

U toch ook? '

Bel 06-300733
en wordt donateur". p

(75 cent per minuutl *

Groothuizen

ATTENTIE ATTENTIE

Voor DE RECLAME
dienen de advertentie's

donderdags vóór
11.00 uur in ons

bezit te zijn!!
(P.S. soms kan het voorkomen dat de
krant al voor 11.00 uur vol is. dan is

plaatsing onder voorbehoud!!!!!!)

Gelieve hiermee de nodige
rekening te houden!!!!!!

DRUKKERIJ WOLTERS

STEUN DE
TEGENAANVAL

OP HET
ONVERWACHTE.

HELP DE 40.000
KINDEREN MET

EPILEPSIE.
GIRO 222111.

Nationaal Epilepsie Fonds-
De Macht van het Kleine.

Al meerdanlOO jaar actief.

Postbus 9587,3506 G N
Utrecht. Tel. 06-8212411.

BRANDWOND ?

EERST WATER, DE

REST KOMT LATER

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

TKMWOON 02510 - ï !» :» l l

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



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

L I T I E

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

HAMOVF HFNGFLO ( J I J )
Do Hengelose Motor on Autovereniging Humovc houdt op

/omlag 4 j u n i ( I e P inks te rdag) haai jaarl i jkse Pinkster-

oriënteringsrit.
Do/o rit kan worden gereden niet auto's, motoren en brom-

fietsen on is ui tge/et volgons eigen pu//.ol-regloniont.

Er is een rust bij hot clubgebouw van Hamove voor kof f ie

on oen opdracht.

Er kan ingeschreven worden vanaf ha l l '2 bij café 't Hoekje,

Spuistraat l te Hengelo Gld. De start is vanaf 2 uur.

STR A l F F N FN BFLONFN
De ZorgGroep Oost-Gelderland organiseert op dinsdag 20

jun i 1995 een thema-avond over straffen on belonen voor

ouders van peuters in de leefti jd van ca. 1,5 tot 4 jaar.

Kinderen kunnen hun ouders en ver/orgers vaak voor

problemen s to l len . Je komt als ouder steeds voor vragen te

staan /oals: moot ik al t i jd alles maar goed vinden; mag je

oen k i n d van twee jaar al wel straffen? Ook belonen roept

soms vragen op. Ouders v indon het moei l i jk on /.ijn soms

bang om hun k ind te verwennen als /o oen complimentje of

cadeautje geven. In veel bladen kan men al oen heleboel

lo/on over a l l e r l e i methodes van aanpak. Misschien wi l t u

moor weten of hooft u behoefte aan oen wat persoonlijk

advies, hik kind is tenslotte anders.

Dan kan men naar de thema-avond s t ra f fen en belonen

komen. Tijdens deze avond komen /o voel mogelijk aspecten

aan bod. Daarnaast is er allo gelegenheid voor hot stollen

van vragen en kunnen ouders ervaringen u i twisse len . Ju i s t

ouders k u n n e n e lkaa r /oer nutt ige t ips geven. Tot slot kr i jg t

men nog een informatiemap moe naar huis met nuttige

adressen on bookontips.

Plaats: wijkgobouw. Gr. Kruisstraatje 2 te Lochem. Tijd:

van 20.00 tot 22.00 uur . Kosten: ƒ 5,00 per persoon voor

loden van hot kruiswerk; ƒ 7,50 voor niet - lodon.

Vooraanmelding of nadere informat ie kan men hellen mot

de 24-iuirs bereikbare /orgcentrale 06-8X06 (20 cent per

m i n u u t ) . Men kan /.ich tot u i t e r l i j k 6 jun i inschrijven.

W/
Veilig Verkeer Nederland

W
VI RKFFRSPROFF 1995
Door de afdel ing Hengelo Gld an V e i l i g Vorkeer Neder-

land is in samenwerking met enkoio v r i j w i l l i g e r s en de

basisscholen binnen de gemeente weer het jaarl i jks terug-

kerend veikeersexamen afgenomen.

Do leerl ingen van do groepen K konden, tor a f s l u i t i n g van

do verkeers lessen op school, hun kunnen tonen. Op 27 apri l

1995 legden 94 kinderen de theoretische verkeersproet af.

Op 9 mei 1995 word do prakt i jkproef afgenomen.

De kinderen moesten oen binnen het dorp Hengelo Gld

uitge/el te route f ietsen. Daarbij werden /e gade geslagen

door do v r i j w i l l i g e r s van VVN. Alle deelnemers hebbon

voldaan aan de gestelde eisen, Ze kregen a l lemaal het

verkeersdiplomaen oen button met do tekst "Ik heb meege-

daan met de verkeersproef'.

t i l ZFNI)IN(J KKRK EN RADIO
Dinsdagavond 30 mei is er via do lokale omroep van

Zelhem e.o.. Radio Ideaal, weer een ui t /onding te beluiste-

ren van do i n t e r k e r k e l i j k e commissie Kerk on Radio te

Zelhem.

Van 19.00 tot 2 l .00 uur kan men luisteren naar De Mu/i-

kale Ontmoeting, een programma met voel /angon mu/ iok

aangevuld met aktuele informat ie .

Het programma-onderdeel "En nu mijn ver/oek" is opge-

nomen in het bejaardencentrum "do Bleijke".

Het maandel i jks gesprok /al gevoerd worden mot k inder -

arts Dr. Bli j leven. wonend te Zelhem en thans, als medisch

directeur, werk/aam in een / iokonhu i s te Ghana (Midden-

Afr ika) .

Dit a l les is te horen via de frequenties van Radio Ideaal FM

105,1 of op de kabel ( v a n u i t Doetinchem) FM 87,5 m.

"CRKSCKNDO" ()R(i ANISFFRT W K K R K K N
ROMMELMARKT
Net /oals voorgaande jaren /al do chr. mu/ iekvor . "des

condo" uit Hengelo Gld ook di i jaar weer een Rommel-

markt organiseren on wel op /atcrdag K) j u n i a.s.

De Rommelmarkt /al weer plaats vinden in de nabi jheid

van do Welkoop w i n k e l aan de Spals t raat te Hengelo Gld.

Do aanvang van do verkoop is gepland om 10.30 uur .

Bij eventueel slecht weer /al de Rommelmarkt worden

gehouden op /aterdag 17 jun i .

Do supporters van "Crescendo" /u i len weer uunwe/.ig / i j n

niet o.a. de bekende wafe l s .

• Noord- in Oost-G«ld«rland

POLITIK-INFORMATIE AFDELING HENGELO GEI)
10e jaargang nr. 18 - periode van 9 t/m 16 mei 1995
Strafrecht:

•tracht te bemiddelen bij een telefonische bedreiging,

die door een cr imineel uit het Westen was geuit aan een

inwoner uit Hengelo Gld. E.e.a. handelde over betalings-

problemen voor "bewe/en diensten";
: : aangifte opgenomen van een inwoner uit Zevenaar,

wiens helm tijdens de wegraces was ontvreemd. Motor

stond op de r i jbaan van de Varsselseweg;

aangif te opgenomen vaneen l 1-tal hectometerpaalt jes.

die in de middag/nacht van 9 op l O mei /i jn vei n ie ld aan de

Vordenseweg. Paaltjes werden al len compleet afgebroken.

Schade: ƒ XOO,--. Misschien heeft iemand iets ge/ien?

nig i f t e opgenomen van verniel ing van een boom aan

de l'astoor Thuisstraat te Keijenborg. De bast/schors van de

boom is dusdanig toegetakeld, dat de boom vermoedelijk

/al afsterven;

een middenstander deeil aangi f te van diefs ta l van een

campinggasbrunder. dieop6mei doorenkele jonge knapen

werd ontvreemd;

h i j een bedrijf aan de /elhemseweg is getracht in te

breken. De voorbereidingen waren reeds getroffen, maar

kenne l i j k is men gestoord of heeft men bij het /ien van de

a l a r m i n s t a l l a t i e eieren voor / i j n geld geko/en:
: a a n g i f t e opgenomen van een inbraak in een werkp laa t s

aan de Beekstraat. Aldaar werd e lek t r i sch handgereedschap

ontvreemd t.w.v. ongeveer ƒ 1500,--;

tevens werd aangifte gedaan van diefstal van een pas-

poort:

** op het PAX-terrein werd een fiets totaal vernield.

Schade: ong. ƒ 3(K).—. Ook hiervan is aangif te gedaan:

** ook werd een l ichtmast vernield aan de Spalstraat nabij

de VEZO-supermarkt. Daar dit in het weekeinde van 13/14

mei is gebeurd /al dit naar alle waarschi jn l i jkheid verband

houden met on/e discobusjeugd. Helaas weer geen naam-

kaartje te bekennen en ook getuigen kwamen /ich (u i t

angst) n ie t b i j ons melden.

Verkeer:

op de Ruurloseweg vond een aanri jding plaats tussen

een personenauto en een reebok. De auto had frontale

schade en de reebok overleed ter plekke, l let dier werd naar

de poelier gebracht:

op de kru is ing Vordenseweg/Meeninklaan vond een

aanri jding tussen een 2-tal personenauto's plaats. Ge/ien de

aard en toedracht van de aanri jding (remspoor van 57

meter) werd een nader onder/oek ingesteld en /al proces-

verbaal worden opgemaakt. Er vielen ge lukkig geen ge-

wonden;

** op de T-kruising van de R a a d h u i s s t r a a t met de

Banninkstraat werd een lichtmast omver gereden. Getui-

gen /agen, dat dit gebeurde op vrijdag 12 mei omstreeks

l 7.00 uur door de bestuurder van een t rak tor met g ie r t ank

en cultivator/injecteur, die b i j het nemen van de bocht

achter de l ichtmast bleef haken. De t rak torbes tuurder reed

echter gewoon door. Mogelijk komt de/e persoon nog tot

inkeer en wil hij /ich alsnog bij ons melden. Betrof een

groene t raktor met bestuurder van ongeveer 20 a 30 jaar.

Sociaal/maatschappelijk:

heieiken ons weer regelmatig berichten, dat men het

niet /o nauw meer neemt met het vissen in "de Bleijke". l )e

t a luds worden regelmatig betreden en ook worden er in het

parkje geregeld vernielingen gepleegd. Kennelijk /ijn bord-

jes met voldoende d u i d e l i j k en w i l men l iever een boete

betalen;

de eigenaar van een 3-tal honden werd gewaarschuwd
voor het los laten lopen van / i j n dieren op landgoed 't /and:

bemiddelend opgetreden bij het telefonisch last ig va l len

van een inwoner aan het adres van / i j n e x - v r i e n d i n ;

tevens getracht een oplossing te vinden i.v.m. problema-

t iek , die was ontstaan bi j een v e r v a l l e n kenteken(bewi js ) .

waarbi j het betreffende voertuig reeds was doorverkocht;

de kinderen van een a a n t a l huren /aten elkaar geregeld

te dwarsbomen. E.e.a. houdt kennel i jk verband met het fei t

dat de ouders overen weer niet met e lkaarove i weg kunnen.

Betrokkenen stoom laten afbla/cn en hopeli jk gebruik t

men over en weer het ge/ond verstand.

B. Koers

POLITIF-INFORMATIE AFDELING HENGELO GIT)
10e jaargang nr. 19 - periode van 16 t/m 22 mei 1995
Op dinsdag 16 mei aangi f te opgenomen vaneen inbraak in

een werkplaa ts aan de Beekstraat en van een vern ie l ing van

een fiets aan de Elder inkwcg.

Op woensdag l 7 mei aangif te opgenomen van een ( . l iefs ta l

van een fiets aan de Hoge Es en van een inbraak bij een

cafetaria.
Tevens op woensdag een aanr i jding afgehandeld welke

had plaatsgevonden op de kruising Hummelosewcg/Fok-

k i n k w e g .

Op donderdag l 8 mei aangif te opgenomen vaneen doorrij-

den na een aan r i j d ing op de k ru i s ing Banninkstraat /

Raadhuiss t raa t . De/e aanri jding moet gepleegd /ijn door

een tractor met gierkar waarachter weer een injecteur of

cul t ivator hing. Indien iemand dit heeft /ien gebeuren dan

ver/oeken wij ol ' h ij//, i j /ich wil melden op het bureau.

Aangif te opgenomen van vern ie l ing van een lantaarnpaal

in de Spalstraat en van verniel ing van een aan ta l ru i ten bij

een bedrijf aan de /elhemseweg.

Op vrijdag 19 mei aangif te opgenomen van d iefs ta l van l l

pallets aan de Raadhuisstraat. Kle ine a a n r i j d i n g afgehan-

deld aan de Pastoor Thuisstraat te Kei jenborg .

Op /aterdag 20 mei door de brandweer een omgewaaide

boom laten verwijderen aan de Oude /elhemseweg. Aan-

gi f te opgenomen van een doorrijden na een aanr i jding aan

de Ruurloseweg. Een onbekend persoon heeft 9 pas ge

plaatste beukehoompjes omver gereden.

Op /omlag 21 mei aanri jding afgehandeld aan de School-

straat.

Op maandag 22 mei aangi f te opgenomen van een vern ie-

l ing aan een personenauto aan het Karspel en van een

brandstichting in een prullebak aan de Zuivelweg.

Tevens afgelopen week weer bemiddeld hij een aan ta l

maatschappeli jke en sociale problemen.

P.V. "STFFDS SNFLLFR" - HFNGFLO GIT).
Wedvlucht vanaf Roye. d.d. 14-5-1995. afstand 360 km.

Gelost om 07.40 uur . aankomstt i jd Ie d u i f 12.06 uur.

laatste 12.25 uur .

1. L. te S t roe t 2. G. Kempcis
3. J. Mei jer 4. G. Braakhekke

5. A. C. Jansen 6. J. Tennissen

7. E. Koers 8. J. Bergervoet

9. W. Jansen K). G. Duitshof

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE

Voor DE RECLAME
dienen de advertentie's

donderdags voor
11,00 uur in ons

bezit te zijn!!
(P.S. soms kan het voorkomen dat de
krant al voor 11.00 uur vol is. dan is

plaatsing onder voorbehoud!!!!!!)

Gelieve hiermee de nodige
rekening te houden!!!!!!

DRUKKERIJ WOLTERS

NATIONALFCOLLFCTF FPILFPSIFBFSTRIJDIM;
Van 29 mei t/m 3 juni 1995 vindt di t jaar de collecte voor

de epi leps iehes t r i jd ing plaats. Veel mensen uit on/o ge-

meente / i jn hier actief mee be/.ig. Moor dan hondord-

d u i/.end mensen hebben epilepsie. Voor die mensen is het

Nat ionaa l Epilepsie Fonds actief . In 1995 wordt wederom

aandacht geschonken aan do kinderen mot epilepsie.

Kinderen hebben de toekomst. Werken voor kinderen mot

epi leps ie is daardoor werken aan de toekomst.

Met uw f inancië le steun kan o.a. worden onder/ocht wat de

gevolgen /.ijn van langdurig medici jngebruik en of kinderen

met een lager medici jngebruik k u n n e n worden geholpen.

Daarnaast b l i j v e n andere /aken do aandacht vragen, /oals

v o o r l i c h t i n g aan e p i l c p s i e p a t i ë n t jes. hun opuders on

omgeving; ontspanning en recreatie, k i n d e r v a k a n t i e s en

speciaal onderwijs.

Al de/e a c t i v i t e i t e n kosten meer geld dan de overheid kan

bi jdragen . Daarom is hot N a t i o n a a l Epilepsie Fonds

afhankelijk van g i f t en en donaties.

Steun de tegenaanval op het onverwachte!

Kerk- en andere diensten
I M N K S T K R K N - 4/5 . H M 1995

Rtmigiuskerk
Ie Pinksterdag - 10.00 uur ds. E. N o l t u s / d s . A. B. Elbort

in.111.v. hla/.ersgroep K l e i n Gotink Kindernevendiens t

2e Pinksierdag - 10.00 u u r ds. P. F. de Vries. Emmen

(Joede Herder Kapel
Ie Pinksterdag - 10.15 uur ds. C. J. J. Janse. Doetinchem

K.K. Kerk Hengelo ( J l d
Pinksteren

/aterdag 3 j u n i 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het ge-

mengd koor

/omlag 4 j u n i 10.00 uur Euchar i s t iev ier ing m.m.v. hot gemengd

koor
Maandag 5 j u n i 10.00 uur Woord on Communieviering

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenhorg: /.aterdagsom l9.00uurWeekendviering;
/omlags om 10.00 uur Hoogmis: woensdagsavonds 19.30 uur

Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.
H u i / e Mar ia Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;

dagelijks Ro/.eiihoedje om l S.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot

maandagochtend 08.00 u u r e n is ui ts lui tend bedoeld voor spoed-

gevallen.

Op /aterdag- on zondagochtend wordt om l 1.00 uur een v r i j

spreekuur gehouden; LI hoeft hiervoor dus niet te hellen!

B u i t e n het weekend spreekuur is het sterk aan te bevelen voor l)

komt. eerst te bellen: do arts kan dan rekening houden met Uw

komst.

2-6 JUNI (PINKSTEREN)
Dr. K l e i n Horsman (prak t i jk dr. Eyck) . tel . 1277

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

morgen OS.00 uur en is u i t s l u i t e n d bedoeld voor spoedgevallen.

Maandag: dr. Ei jke lkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg. tel .

2262.

Dinsdag: dr. Koning. Kastanje laan 1. Hengelo Gld. t e l . 1266.

Woensdag: dr. K l e m Horsman, t e l . 4550.

Donderdag: dr. Eyck. Kustai i je laan 7. Hengelo Gld. t e l . 1277.

Apotheek Hengelo (ild, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
( )pen ings t i j den : maandag t.e.m. vrijdag S.00-12.30 u u r e n 13.30-

1S.OO uur . /a.. ZO., feestdagen l 1.00-12.00 uur .

Spoed- en specialistenrecepten kun t LI in het \\ookeml. buiten do

openings t i jden om 17.30 uur i n l e v e r e n .

Dierenartsenpraktijk Hengelo ( J l d , Koepelherg 2. tel. 05753-1420

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

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00

uur . maandag en donderdag 19.00-19.30 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 (Jld

DAMMEN week 17
Op do laatste competie-avond van dit se i/.oen werden nog

enkele partijen gespeeld. Doordat de kampioenen in de

verschil lende groepen al bekend waren we ril er nogal

ontspannen gespoeld.

Uits lagen: Groep A: .1. H e i j i n k H. Luimes 2-0; G. H a l f -

man-H. Vos 0-2.

Groep B: G. Kreunen-H. 7.onnenberg(gr. A ) 1 - 1 ; M. Dcrk-

sen-H. Groonovold 2-0: E. Hoebink-Y. Schotanus 1 - 1 .

Groep C: E. Berendsen-G. Bottorman 0-2; J. Scl iuhbink-B.

Goorman 2-0; A. Versteege-E. Brummolman 1 - 1 ; W.

Engbers-H. van Haaien 1 - 1 .

Eindstanden: Groep A: 1. H. Vos 14-23; 2. H. Zonnenberg

15-17; 3. H. Luimes 15-16.

Groep H: I . G . Kreunen 14-20; 2. W. E i j k e l k a m p l 2-1 7; 3.

L. Koldenhof 16-17.

Groep C ' : I . J . Schabbink 15-25; 2. H. Hulshof 12-20 (SB

93): 3. G. Bottorman l 2-20 (SB K l ) .

Maandag t .e.m. vri jdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar, tel . 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - l l

Hulpdienst
me\ r. Ri jpkema. t e l . 2439en mevr. Lubbers.tel. 2766. In Keijen-

borg mevr. Hakvoort , t e l . 2317 en mevr. van Aken. tel . 2627.

Netwerk Thuis/.org Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t bollen tussen 09.00 en 12.00

uur) , /r. J. A. van don Heuvel - regio Middei i - IJssel - tol . 05750-

16463.

/,org(iroep ()ost-(ielderland
Kraam/org. k r u i s w e r k en gezinsverzorging. 24 uur per dag

bereikbaar via telefoonnummer 06-SX06 (20 e t / m i n )

l ' i t l e e n van verpleegart ikelen on hulpmiddelen:
ThuiszorgwinkelDoetinchem,Rozengaardseweg 19, Doetinchem

Thuis/orgwinkel /iitphen. Laarstraat 15. /utpheii

Telefoon 06-8806 (20 ct/min)
- Maatschappel i jk Werk voorde gemeente Hengelo (Gld);

/utphenseweg Ie . Vorden, t e l . 05752-2129

spreekuur maandag t/m vr i jdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Steenderen:

J. F. Oltmaiisstraat 7. Steenderen. lel. 05755-1659

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappel i jk Werk /elhem:

Stationsplein 12. /elhem. tel . 08342-215 l

spreekuur maandag t/m vr i jdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging
in de ge/ondheids/org. Voor vragen, hulp of bemiddel ing bij

problemen, bel (dage l i jks van 19.00-20.00 u u r ) tel. 08330-

21025. 08340-41275 of (maandag t.e.m. v r i j d a g ) 08343-1214.

V r i j w i l l i g e Thuis/org. t e l . 08340-35000. dagelijks van 9.00-

10.00 uu r en van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:
R. Haggemaii-Withaar . to l . 05754-1351

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

L. Evers-Jansen. te l . 2515

H.Oftenberg. tel. 3435

Diëtiste
H. /wecnnk-Stcge. Hakermarksed i jk 15. 7223 KJ Baak. t e l .

05754-1809. Voorafspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdiens t : 033-725083

Kinder- en jeugdtelel'oon Achterhoek
Tel. 08346-65000. dage l i jk s bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo (»ld.
dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur

woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur

vrijdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo (Jld.
maandag t/m /aterdag 10.00-16.00 uur.


