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LAM
dinsdag 18 juli 1995 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTKRS
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,
Kaak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Varkens Pampaschijf
Filetlapjes 4 OC

p Jtp 100gram l lUw

ViVV500 gram

Ribkarbonade

500 gram

Megaburger

4 stuks 7f i

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST

(fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT

(half-om-half + kruiden) 500 gram 4.<7Ö

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

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

Kamerplanten
groen en bloeiend

Elke 2e plant voor de
helft van de prijs

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

4Fiets™*daagse
24 t/m 28 juli

start tussen 18.00 en 19.00 uur

JL

Café Coen Evers
Velswijk-tel. 08344-1392

Frikando 500 gram 6.95
Grill worst 100 gram 1.20
Boterhamworst 100gram 1.20
Uw adres voor
vakantievlees in blik
Wegens vakantie gesloten van
maandag 31 juli t/m zaterdag
12 augustus.
Maandag 14 augustus staan wij weer voor
u klaar.

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

OPRUIMING

(gpuchon
l r^ i i /-«i /"J rv» r\ /~J f\Jeugdmode

Raadhuisstraat 23 Hengelo Gld.
Tel. 05753-3279

V.V.V. + De Brasem
Steenderen

organiseren

Hengelwedstrijd
op

zondag 23 juli
van 9.00 tot 11.30 uur

Opgave vanaf 8.00 uur bij de
Bronkhorstermolen.

Vleespr ijzen!
Info: 05755-1203

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
BROCCOLI kilo 1.98
sappige NECTARINA'S

20 voor 6.98
Rauwkost reklame:
FESTIVAL SALADE

100 gram 1.25
KOMKOMMER SALADE
zoetzuur 100 gram 1.25

vrijdag PIZZADAG
per stuk 6.95 2 voor 12.50

Tot ziens

Waarom kopen
als huren ook kan?

Verhuur van
handgereedschappen, ladders,

hoge drukreinigers,
tuingereedschappen enz.

Open vanaf donderdag 27 juli.

Hedima verhuur
lekink 4 - 7255 XR Hengelo Gld.

Tel. 05753-2308

na 10 okt. 0575-462308

DEZE WEEK

VLAAI
* van de *

WEEK

Bosvruchtenvlaai 9.95
lekker fris en voordelig

Bakkerij Kreunen
de zaak voor vlaaien

met smaak

tel. 05753-1474

Te koop Puch Rider macho,
k leur /.wan. Tel. 05753-2630.

Te koop boerenkool-, spits-
kool-, prei-, sla- en andijvie-
planten.G. J. Janssen, Zuivel-
weg 17, Zelhem, tel.08342-
1781. _

ATTENTIE
Volgende week bakken

wij ergens anders

bruin!

* vakantie *
van maandag 24 juli t/m

zaterdag 5 augustus.

Maandag 7 augustus

staan wij weer bruin

gebakken(?) voor u klaar.

Bakkerij Kreunen
tel. 05753- 1 474

De /aak voor mensen

met smaak.

Zondag 23 juli

GROTE BINGO
met vele geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

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

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Te koop 4-pits gasstel, aard-
gas. goed onderhouden.
Tel. 05755- 1 3 1 3, tussen 1 6.00
en 1 9.00 uur. _

DEZE WEEK

Surinaamse

* PUNTJES *
Bijzonder zacht wit

broodje met heel dun

knapperig korstje

nu 6 stuks 2.95

Bakkerij Kreunen
de zaak voor broodjes

met smaak

tel. 05753-1474

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

60

GLAS -VERF -BEHANG

Te koop wegens overcom-
pleet meubilair en curiosa,
/atcrdagvan l 2.W-I6.0()imr,
Wichmondseweg l 3. Baak.

Hoogte 2.50 mtr.
Omtrek 12.00 mtr.

L U B B E R S WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

Tour de France ...
Ontdek de Franse

specialiteiten bij
de Echte

Bakker

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 05753-1200

HENGELO (Gld )

Trouwringen
volgens jouw
eigen smaak

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

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraatl2,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 05753 - 4064

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

VARKENSLAPPEN

500 gram 4.95
ROLLADESCHIJVEN

per stuk • •lO

PAARDEROOKVLEES

100 gram 2.4O

SCHOUDERHAM

100 gram 1«9o

P.S. wegens vakantie gesloten van

24 juli t/m 8 augustus
Woensdag 9 augustus staan wij

weer voor u klaar.

SLAGERIJ
RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301



In plaats van kaarten.

Op 4 februari 1995 waren wij 40 jaar getrouwd.
Tevens hoopt Jan op 23 ju l i 1995 65 jaar te worden.
Wij willen deze feestelijkheden samen vieren op
zaterdag 22 juli 1995.

(JKRDA en JAN BOSCH

Cielegenheid lot fel ici teren vanaf 19.30 uur in /aal
Langeler, Spalstraat 5. 7255 AA Hengelo Gld.

,,'t Hagenbeck", Varsselseweg 24
7255 NP Hengelo Gld.

Op D.V. /aterdag 22 j u l i 1995 hopen wij met on/e
kinderen en k le inkinderen ons 40-jarig huwel i jk te
herdenken.

H K R M A N LUKSINK
en
JO LUKSINK-HKKBINK

Cielegenheid tot f e l i c i t e r en van 20.00 tot 2 l .30 um-
in /.aal A. Garritsen, Varsselseweg 55, Veldhoek te
Hengelo Gid.

Schadelijk l
7255 MP Hengelo Gld.

UITSLAG VERLOTING 1995
DRUMBAND EN MAJ. VER. E.MM

83,159,193, 243, 311, 338, 354, 403,
415,441,444,481,506,507,585,621,
748, 861, 868, 874, 908, 943, 1026,
1141, 1507, 1531, 1676, 1765, 1863,
1886, 1912, 1914, 1922, 1923, 1952,
2108.
De hoofdprijs is gevallen op nr. 1677.

Prijzen zijn af te halen bij café Wolbrink,

Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.

De /eer vele reakties, die wij ontvingen bij ons
gouden huweli jksfeest waren hartverwarmend.

Ieder tlie reageerde /eggen wij bij de/e heel harte-
li jk dank.

WIM<;Kl!RTZEN
MARIETJEGEURTZEN-EGBERTS

Sterreweg 3, Hengelo Gld.

On ze vriend

HERMAN TE KOLSTE

is woensdag 12 j u l i 1995 op 75-jarige leeftijd over-

leden.

Ham. W. Kosstede
Fam. A. Boerman
Fam. J. H u l s h o l f

OPRUIMING

(jqpuchon
Jeugdmode

Raadhuisstraat 23 Hengelo Gld.

Tel. 05753-3279

THUIS BEST
DE WONING BIJ VKRHUIZINC; NETJES ACHTER
LATEN
Hou bij het klussen daar nu al rekening mee.
Voor veel huurders is het een spannend moment: de
woninginspectie nadat de huur is opgezegd. De woning
moet immers in 'goede staat ' worden opgeleverd. Wat mag
er blijven z i t ten , wat moet er worden verwijderd of
gerepareerd? Soms kan dat behoorlijk tegenvallen. Het
alsdan in orde brengen van de woning gaat de huurder dan
veel extra tijd en inspanning kosten. Of veel geld, als hij of
zij het door de verhuurder (Thuis Best) moet laten doen.
Maar zo hoeft het natuurl i jk niet te gaan. Opleverings-
problemen kunt u voorkomen door er steeds rekening mee
te houden dat u ooit eens gaat verhuizen, ook al is dat nu nog
ver weg. Hou dat voortdurend in gedachten bij het klussen
aan de woning. En raadpleeg bij grote klussen de Technische
Dienst van Thuis Best. Hun adviezen kunnen u een hoop
narigheid besparen, nu en later bij de oplevering.

Bezint eer ge begint.
Welke eisen stelt u aan een zojuist door u gehuurde woning
van Thuis Best? Waarschijnlijk dat hij leeg, schoon,
hygiënisch, veilig en zonder schade is en dat alles naar
behoren functioneert. Kortom dat de woning er netjes
uitziet en in goede staat verkeert. Welnu, precies in die staat
willen wij dat u de woning ook weer achterlaat als u gaat
verhuizen. Zo eenvoudig is het eigenlijk. En daar kunt u nu
al rekening mee houden. Bijvoorbeeld door geen stickers
op de deuren te plakken. Want die zijn meestal niet te
verwijderen zonder beschadiging van het verfwerk. Nog
zoiets: vloerbedekking op de trap. Prima hoor, maar nagel
het vast en gebruik a l s tub l ie f t geen l i jm. Een gelijmde
trapbekleding verwijderen geeft altijd zodanige schade dat
de trap opnieuw geplamuurd en geschilderd moet worden.
Een dure en tijdrovende aangelegenheid. Een ander
voorbeeld is het ophangen van kastjes, rekjes en haakjes in
de badkamer en/of keuken. Te vaak worden hiervoor
onnodig wandtegels beschadigd door boorgaten. Boor /o
veel mogel i jk inde voegen tussen de tegel s. dat is onzichtbaar
te repareren. Of nog beter: gebruik dubbelzijdig k l e v e n d
plakband. Het is n a t u u r l i j k onmogelijk om hier al le
karweitjes in huis te bespreken, daar / i j n het er te veel voor.
Waar het ons om gaat is dat u er even bij s t i ls taat voordat
u aaneen k lus begint. Meestal kunt u dan /elf wel bedenken
hoe u de k lus het beste kunt k laren met het oog op het
achterlaten van uw woning in de toekomst.

Toerelantijnen

OEFENPROGRAMMA PAX
Ter voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen 1995-
1996 ziet het oefenprogramma er van Pax als volgt u i t :
- dinsdag 8 augustus Pax-Voorwaarts T.
- "GOMA"-tournooi:

vrijdag l l augustus: Pax-W.V.C.
Keijenburgse Boys-Vorden

zondag 13 augustus: Pax-Keijenburgse Boys
W.V.C.-Vorden

- woensdag 16 augustus D.V.C. '26-Pax
- /aterdag 19 en /ondag 20 augustus deelname aan het

Twentse Ros tournooi
- dinsdag 22 augustus bekerwedstrijd S.K.V.W.-Pax
- /aterdag 26 augustus H.S.C. '2 l -Pax
- dinsdag 29 augustus (moge l i j k ) 2e bekerronde
- /ondag 3 september (moge l i jk ) 3e bekerronde
- dinsdag 5 september Pax-O.B.W.
- /ondag K) september start competitie met

Apeldoornse Boys-Pax
Onder le id ing van trainer Jan l.ammers. die voor het
tweede se i/oen ac t i e f ' i s bij Pax, streeft men er naar om zich
goed te handhaven in de Ie klasse D en het winnen van
een periode-titel. Verder wil men het komende seizoen de
naam als "cup-t'ighter" weer waar maken.
Van de selectie spelers zag men R i c hard van Halen en
( ier r i t Wenneker vertrekken resp. naar Drempt Vooruit en
Vorden. Daar tegenover kwamen er 4 spelers voor de
selectie bij nl. Bas Koens (van de Graafschap), Henk
Bloemers (van Zelhem), keeper Peter Rijkenbarg (van
Wolfersveen) en Marcel Radstake (van Varsseveld).

HOBBY-KIOSK VVV ZELHEM
Op 1 9 j u l i maken Ank Rutgen en Liesbeth te G r i f f e l /owel
's ochtends als 's middags hele mooie poppen uit k l e i ,
t e rwi j l Ne t ty de Weerd 's middags aan het boetseren slaat.
Roosmarijn Heus inkve ld sminkt 's middags kinderen en
deelt ballonnen u i t .
Op 20 j u l i laten de dames Brunsveld. Kooy en Elburg de
hele dag /ien wat patswork en Quilten is, terwijl er ook erg
mooie doosjes van stof gemaakt worden.
2 l j u l i /al mevr. Kraayenvanger de hele dag al haar fantasie
leggen in het maken van poppen en dhr. Buunk maakt uit
hout fraaie stoven, bloemtafels. kandelaars, tulpen en vogels.
De dames Brunsveld, 'Kooy en Elburg tonen 22 juli
's ochtends weer hun patswork, qui l ten en doosjes maken.
Mevr. Kooy maak t over de hele periode een mooi
demons t ra t ie -werks tuk wat aan het eind van de periode
verloot wordt onder de bezoekers, 's Middags neemt de
jeugdsoos en hun caravan de ruimte in en rond de kiosk in
beslag.
Maandag 24 j u l i maakt 's middags dhr. Ruiken van riet en
teenhout fraaie en nut t ige manden in al ler lei vormen en
maten en laat hij /ien wat gaat jes en biesen matten is. Saskia
Eggink en Ria Wassing maken de prachtigste poppen en
dhr. Venderink gaat weer afval-hout omtoveren in nu t t ige
en leuke voorwerpen.
Dhr. Buunk maakt op 25 j u l i weer van hout stoven,
bloementafels en /elfs een koe die ka l f t , terwijl dhr.
Roenhorst d ie /e l fde ochtend modellen maakt van
trambussen, stoomtrams en watermolens, hierbij weet hij
ook veel over vroeger te ver te l len , 's Middags laten de
dames te Br inke, Lenderink, te Lindert en Vissers /ien wat
vele uren achter de schildersezel voor mooie dingen oplevert
Alle activiteiten vinden plaats in het VVV gebouw aan de
Burg. Ri jps t ras t raa t te /.elliem. naast de bibl iotheek.

POLITIE
• Noord- «n Ooit-G«ldtrland

POLITIK-INFORMATIE AFDELING HKNGKLO (JU)
10e jaargang nr. 24 - periode van 4 t/m 10 juli 1995
**** inbraak/diefstal ****
Bij een woning aan de Hoge Hs heel t een onbekende op 4
j u l i in de late avond, gepoogd in te breken. De dader werd
bij zijn handeling gestoord.
Op de avond van K) j u l i is op het zwembad 't Hlder ink uit
een tas een portemonnaie met inhoud ontvreemd.

****verdacht.'****
Voor de tweede maal binnen 14 dagen werd een Rambo
figuur gesignaleerd. De/e maal is het ons niet ge lukt de
man te achterhalen. De man l iep op dinsdag 4 j u l i om-
streeks l l .40 uur met een pistool over de Ruurloseweg ter
hoogte van 't /.elle.
Op /wembad 't Elderink werd na s lui t ingst i jd een v i j f t a l
personen uit Doetinchem aangetroffen. I >e/.e waren aan het
/wemmen hij on/e komst. De/e heren werden getrakteerd
op een bekeuring van ƒ 30.00 p.p.
**** snelheidscontrole's ****
Op 4 j u l i werd tussen 14. l O en l 5.40 uureen snelheidscon-
trole gehouden op de Vordenseweg te Hengelo ( i l d . Van de
330 passanten werden 30 automobil is ten bekeurd ivm te
hard r i jden . Hoogst gemeten snelheid was l OS km/u.
Op 7 ju l i werd een automobilist bekeurd terzake snelheids-
overtreding, /.ijn snelheid werd op de Ruurloseweg ge-
kolk t op l 30 km/u. terwi j l daar NO km/u gereden mag wor-
den. De man mag rekenen op een bekeuring van ƒ 400,00.
Op 10 j u l i werd tussen 09.20 en l l .(X) uur wederom een
snelheidscontrole gehouden op de Vordenseweg te l lengelo
Gld. Nu reden van de 244 passanten 14 automobilisten te
hard. Hoogst gemeten snelheid l l l km/u.
****aanrijding****
Een verkeersongeval vond plaats op de kruis ing van de
Banninkstraal met de Berendschotstraat. Een f ie t ser nam
de bocht te ruim en kwam frontaal in botsing met een
personenauto. De f i e t s e r ging over de motorkap en kwam
met het hoofd tegen de voorruit . De fietser moest zich onder
doktersbehandeling stellen.

Melding van geluidsoverlast in de w i j k "de Oostei w i jkse
Vloed". Ter plaatse was bij on/.e komst het geluid al
verminderd.
Tijdens de warme avonden komen bij de pol i t ie nogals
meldingen m.b.t. geluidsoverlast binnen. Denk eraan dat
geluid vooral in de late uu r t j e s verdraagt . Laten we met /'n
allen het ge/ellig houden en rustig.

DAMESVISWEDSTRIJD
Jaarlijks v indt er l hengelwedstrijd plaats tussen "aanhang"
van leden van de H.H.V. 10 dames gingen onder goede
weersomstandigheden naarde wa te rkan t van de Berkel en
vingen ge/amenl i jk SSO centimeter vis. De pri jsuitreiking
was in /.aal Wolbrink.
De individuele ui ts lag:
1. Trijn Gotink l K 9 c m .
2. Janneke l 'do l 12 cm.
3. Rieky Kei l OS cm.
4. De s i re Bosman 104 cm.
5. Liset Bruggink 96 cm.

Zonder drukwerk
geen geboortekaartjes.

Rare wereld, zonder drukwerk

(Door jan van der Blom)

Lekker smullen uit

een mooi boekje
Nu eens geen zware kookboeken met ingewikkel-
de recepten. Speelse en toch bijzonder fraai uitge-
voerde smulboekjes zijn het die in de reeks
Xulinaria' worden uitgegeven door Kosmos-Z&K
Uitgevers.
Ze werden door Hennie Fransen en Hans
Nieuwenhuys uit het Engels vertaald. De boekjes
geven simpele recepten, van allerlei heerlijkheden
als Baskische chocolademousse, roergebakken gar-
nalen, Omelette Roussillon en Sacher Torte, om er
maar enkele te noemen. Bij alle recepten staat een
prachtige kleurenfoto van het resultaat dat kan
worden bereikt.
Unieke boekjes, niet alleen om kado te geven, maar
ook wel om zelf te verzamelen, zo mooi zijn ze.
De reeks Culinaria bestaat uit 12 deeltjes. De

onderwerpen variëren van desserts, koken in de
wok of wadjan tot Chinese recepten, pasta's en
eenpersoons koken. De prijs is ook al smakelijk,
want deze bedraagt slechts f. 12,90 per deel.
Verkrijgbaar in de boekhandel.

Grenzeloos lekker eten
uit de Countrykeuken

De Franse keuken is bekend. Dat ook Amerikanen
en Engelsen van huis uit best weten wat lekker
eten is, kunnen we lezen in de boeken uit de reeks
De Country Keuken. Hierin staan recepten op basis
van eerlijke ingredinten, zoals die van oudsher in
de plattelandskeukens van het betreffende land
werden bereid. In de reeks verschenen tot nu ^De
Engelse country keuken', door Clara ten Houte de
Lange, ^De Franse Plattelandskeuken' door Marlies
Batelaan en ^De Amerikaanse familiekeuken' door
Constance Lamberts. Chili en borrelhapjes op z'n

Amerikaans, apple pie en trifle op z'n Engels of
crème caramel en ratatouille op z'n Frans. Dit zijn
enkele van de 100 recepten uit de countrykeuken,
die in elk boek te vinden zijn. De keurig uitgevoer-
de boeken, die worden uitgegeven door Kosmos-
Z&K Uitgever kosten f. 29,90 per stuk en zijn in de
boekhandel verkrijgbaar.

Beekse Bergen

binnen enkele

jaren autovrij
De wandelroute, die vorig jaar in het Safaripark De
Beekse Bergen te Hilvarenbeek werd aangelegd,
blijkt het goed te doen. Veel bezoekers geven de

voorkeur aan een rustige wandeling, waarbij ze
toch het merendeel van de dieren te zien krijgen,
boven een rondrit per auto. De aanleg van een
nieuw parkeerterrein en de uitbreiding van der
wandelroute zijn
een aanzet tot
het volledig
au tov r i j maken
van het safari-
park.
Manuel Monkau,
de enthousiaste
PR-man van de
Beekse Bergen,
vertelde ons dat
dit dringend nodig is, omdat de bezoekers voort-
durend langer in het park blijven en er files ont-
staan op de autoroute door het park. Ook uit het
oogpunt van de milieubescherming wil men het
verkeer binnen het park beperken tot bussen en
de auto's voor minder validen.
Een belangrijke aanwinst is het nieuwe neushoorn-
verblijf, waar de bezoekers in voorkomende geval-
len (komende winter is het weer zover) zelfs op
kraamvisite kunnen.

Autotron kreeg

face-lift
Het autotron in Rosmalen blijft verrassen.
Anderhalf miljoen is er besteed aan een face-lift.
Het resultaat is er dan ook naar. Het meest in het
oog valt de spectaculaire kartbaan, waarop jonge
en oude coureurs zich kunnen uitleven.
Een grote aanwinst is uiteraard het Esso-Dudok
pompstation, dat veertig jaar lang een vertrouwde
aanblik bood als benzinestation langs de A2 ter
hoogte van Vinkeveen.
De verkeerstuin voor de jeugd is nog aantrekkelij-
ker geworden en de autotron-trein rijdt een nieuw
traject.
Tenslotte is het Huis van de Toekomst nog steeds
een heel bijzondere attractie, vooral omdat elk jaar
opnieuw de modernste uitvindingen worden geïn-
stalleerd.



Normaal-zanger Bennie Jolink neemt op 23 juli afscheid van z'n favoriete klasse

VIERTAKTEN HEERSEN OP KAPPENBULTEN IN HALLE
Het karakteristieke sonore geluid van de viertakt-motoren is en blijft mateloos populair in het motocrosswereldje.

Normaal-zanger Bennie Jolink heeft vanaf zijn jeugd z'n hart verpand aan deze ronkende machines. Hij schreef er l iedjes

over en stapte regelmatig zelf op z'n motorfiets. Een auto-ongeluk maakte twee jaar geleden een plotseling eind aan de

sportieve prestaties van Jolink. Zondag 23 ju l i neemt hij tijdens de Euro/nationale motocross op het Grand Prix-circuit

"de Kappenhulten" in Halle o f f i c iee l afscheid van zijn geliefde viertaktklasse.

De Halse Motor- en Autoclub HALMAC heeft voor een speciaal tintje rond het afscheid van Jolink gezorgd door een

internationaal deelnemersveld voor de viertaktcross aan zich te verplichten. Behalve alle KNMV-startbewijshouders

mogen ook buitenlandse startbewijshouders, die in het bezit zijn van een zogeheten Euro-A-licentie, inschrijven.

Behalve de buitenlandse inbreng (die pas een dag voor de wedstrijd bekend /al zijn) zal het nodige vuurwerk op 23 jul i

van de Oost-Gelderse crossers verwacht mogen worden. In het strijdperk treden onder andere de broertjes Eddy en Erik

Looman uit Zelhem, Albert Mellendijk uit De Heurne, Peter Bergsma uit Hummelo, Marco Remmelink uit Zelhem en

Jacob Barth uit Doetinchem. Daarnaast zal ook de a l t i j d spectaculair rijdende Willie van Wessel.opeen voor hem vreem-

de viertakt Husqvarna, proberen mee te dingen naar een van de ereprijzen. Voor de jonge 125 cc coureur Arwald Nijland

wordt het in Halle, op een door de KTM importeur beschikbaar gestelde motorfiets, de vuurdoop in de vier takt klasse.

Het wedstrijdprogramma rond de viertakten wordt gecomplementeerd door twee manches voor de nationale zijspanrij-

ders. De trainingen op zondag beginnen om 10.00 uur. De series voorde viertakten hebben vanaf 13.(M) uur plaats waarna

er vervolgens een B- en een A-finale gereden zal worden om uit te maken wie er om rond 16.30 uur mag deelnemen aan

de superfinale.

* <t ,

'ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE1

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!!!!!!

l DRUKKERIJ WOLTERS

P.V. "STKKDS SNELLER" - HKNGKLO (.LD.

Wedvlucht vanaf Dax, d.d. 7-7-1995, afstand 1078 km.

Gelost vr. 7-7-1995 om 13.(M) uur , aankomstt i jd l e d u i f / . a .

8-7-1995 om 15.47 uur, laatste /o. 9-7-1995 om 06.53 uur.

l . 4 en 5 J. Achterstaat

2 A. Peters

3 E. Koers

Wedvlucht vanaf Pnt. St. Max., d.d. 8-7-1995, afstand 402

km. Gelost om 07.30 uur, aankomsttijd Ie duif 13.43 uur,

laatste 14.15 uur.

1. L. te Stroet

2. A. Kamperman

3. W. Jansen

4. B. Ankersmit

5. G. Braakhekke

6. J. Meijer

Het wordt pas écht leuk

met 'n

huwelijkskaart.

Kom kijken bij

DRUKKERIJ WOLTERS

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



U kunt bij ons tegen aantrekkelijke prijzen terecht met al Uw

familie-,

handels-,

verenigings-,

reklame en

vierkleurendrukwerk
Vraag vrijblijvend een prijsopgaaf.

drukwerk
Kampstraat 13

7255 XC Hengelo

Tel. 05753-3818

Gisteren
lachte
de were
me
nog toe.

«*>*
Nationaal Reumafonds

Otn Hu|. iMk 71 70 71 Ml.

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

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

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

DRUKKERIJ WOLTERS

MET DE FIETS DE BOER OP
Streek VVV Achterhoek organiseert in samenwerking met

de Stichting Agraview en de plaatselijke VVV's Loehem-

Larcn-Barchem, Montferland, Winterswijk en Zelhem en

landbouworganisaties deze zomer agrarische fietstochten,

ofwel 'met de fiets de hoer op'. Tijdens de tochten wordt een

bezoek aan verschillende boerenbedrijven en aanverwante

agrarische bedrijven gebracht. Vanzelfsprekend zijn de

tochten onder leiding van een deskundige gids. die vertel t

over soorten boerderijen, ruilverkaveling en dergelijke. De

fietstochten worden gehouden in de zomervakantie van l l

ju l i tot en met half augustus en in de herfstvakantie.

Melk

'Met de fiets de boer op' wordt gehouden vanuit Lochem,

Winterswijk, Zeddam en Zelhem. In Winterswijk is de

tocht telkens op dinsdagmiddag, in Lochem en Zelhem op

woensdagmiddag en in Zeddam op donderdagmiddag. In

iedere vakantie kan men dus met meer dan een tocht

meefietsen. Het vertrek is steeds aan het begin van de

middag vanaf de betreffende VVV. Deelnemers aan de

fietstocht zijn van harte welkom. Want bij veel boerderijen

staat een glas melk vers van de koe klaar.

Veel variatie in boerderijen

Tijdens elke fietstocht wordt een bezoek gebracht aan een

of meer in bedrijf zijnde boerderijen of aanverwante agra-

rische bedrijven. De eigenaar vertelt over zijn bedrijfsvoe-

ring en toont zijn bedrijf. Men maakt dus kennis met het

leven en werken op een boerderij. ledere boerderij is

verschillend. De ene is gespecialiseerd in rundvee, de

volgende in zuivel en weer een ander kent een biologische

bedrijfsvoering. Het houden van bedrijfsbezoeken op be-

drijven met varkens of pluimvee is meestal niet mogelijk

door het gevaar van insleep van dierziekten. Eén bedrijf

heeft echter zodanige maatregelen getroffen, dat bedrij fs-

bezichtiging mogelijk is geworden. Tijdens een van de

fietstochten kan dit bedrijf worden bezocht.

TV-camera's

Tijdens de ene fietstocht komt men op een boerderij met

varkens of koeien, dan weer is mais de hoofdmoot, de

volgende keer ziet men bijen, struisvogels of kangoeroes.

Maar wees niet verbaasd van TV-camera's tussen de koeien.

Ook wordt tijdens verschillende tochten een bezoek ge-

bracht aan een museum-boerderij, waar te zien is hoe

vroeger een boerenbedrijf werd gerund. Bij een andere

tocht wordt getoond hoe gas wordt gewonnen en waar ons

drinkwater vandaan komt.

Informatie

Informatie over de vertrekdata van de fietstochten en de

verschillende opengestelde boerderijen wordt gegeven door

de VVV's van de vier startplaatsen. Voor deelname aaneen

tocht is reserveren noodzakelijk. De startplaatsen zijn

VVV Lochem. VVV Winte r swi jk , VVV Zeddam en VVV

Zelhem.

OPSTELLING KRUIDENTUIN 't ZUNNEHÖFKEN
Uw eigen fles kru iden azijn maken? Dat kan in 't

Zunnehöfken te Zelhem.

Tijdens de Braderie op 22 juli tussen 1 4. (K) en l S. 00 uur is

een ieder van harte welkom in de kruidentuin 't Zunnehöfken

aan de Piersonstraat naast het NPB gebouw en nabi j de

Rabobank.

Dames van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen

bieden een ieder de gelegenheid om tegen een vergoeding

gezamenli jk kruidenazijn te maken (evt. eigen fles meene-

men).

De benodigde kruiden worden ter plekke geplukt en zel f

uitgezocht. Voor de overige benodigdheden wordt ge-

zorgd, zodat men met een decoratieve fles huiswaarts keert.

OPBRENGST COLLECTE LEVER DARM STIC H-

Inde week van 25 juni t/m l ju l i vond de jaarlijkse collecte

plaats voor de Nederlandse Lever Darm Sticht ing. Die

week had als thema: "Voeding en spijsverteringsziekten".

De opbrengst in Hengelo Gld bedroeg ƒ 2334,70.

Namens de patiënten dankt de Nederlandse Lever Darm

Stichtig gulle gevers en collectanten heel hartelijk. Heelt u

de collectant niet gezien en wilt u alsnog een bijdrage

leveren, dan kunt u dat doen op giro 2737 of op bankreke-

ning nummer 70.70.70.538 t. n. v. de Nederlandse Lever

Darm St icht ing te Nieuwegein.

Door uw gi f t en het goede werk van de collectanten wordt

de st icht ing in staat gesteld het onderzoek naar aandoenin-

gen aan het spijsverteringsstelsel een flinke financiële

steun in de rug te geven.

OPROEP VVV ZELHEM VOOR HOBBY-KIOSK
GROOT SUCCES
Na de oproep van de VVV Zelhem in verschillende bladen

en op de radio om hobbyïsten te vinden voor de hobby kiosk

hebben zich nu al meer dan 30 kandidaten gemeld en dit

aantal wordt nog steeds groter. Door dit succes heeft de

VVV nu al een vijfweken programma vrijwel vol geboekt.

ledere week van maandagmiddag t/m zaterdagochtend,

vanaf 17 j u l i t/m 26 augustus. Maandags van 13.00 tot

17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en

zaterdags van 9.00 tot l 3.00 uur. ledere woensdagmiddag

zal er iets te doen zijn speciaal gericht op de jeugd waarbij

declnemcrs(sters) een ballon kr i jgen , terwijl iedere zater-

dagmiddag de jeugdsoos de plaats inneemt met haar vakan-

tie doe-caravan.

Zo zullen 5 weken lang alle dagen gevuld worden met zeer

gevarieerd programma van leuke, aardige, interessante en

wel l ich t eigenaardige hobby's waarvan de VVV Zelhem

overtuigd is dat ze een bezoek aan haar hobbykiosk naast

de bibliotheek zeker waard zijn.

3e ZOMERAVONDCONCERT TE ZELHEM MET
STILLIWALD KAPEL UIT WEHL
Mede door sponsoring van De Brink Zelhem is het de

VVV Zelhem mogeli jk gemaakt om voor haar zomer-

avondconcert op 20 j u l i de Still iwaldkapel uit Wehl te

kontrakteren.

Deze, naar het prachtige stukje natuur bij Wehl genoemde

kapel betaat al sinds de begin jaren zeventig en is regionaal

een zeer bekende en welkome gast op concerten, dans-

avonden en boerenbruiloflen. Hun muziek staat ondertus-

sen op muziekcassettes, een langspeelplaat en een CD.

/.i j hebben een avondvullend show-programma waarvan

zij in Zelhem 2 x drie kwar t i e r ten gehore zullen brengen.

Hun repertoire is in de loop van de jaren erg gevarieerd

geworden zodat jong en oud er plezier aan beleven.

Kortom, weer een s tuk je klasse-muziek tijdens het VVV-

zomeravondconcert op het stationsplein. Aanvang 20.00

uur. entree gratis. Hr worden door De Brink ongeveer 150

stoelen neergezet. Voor hen die pas tegen 20. (X) uur of later

komen leert de ervaring dat het zeil meenemen van bijv.

een klapstoeltje aan te bevelen is.

FIETSEN IN EEN AFWISSELEND LANDSCHAP,
TIJDENS DE AGRARISCHE OPEN DAG ROND
HENGELO GLD.
Fiets de Boer op, om te zien hoe het er op een modern

agrarisch bedrijf aan toe gaat, een demonstratie van oude

ambachten bij te wonen en tussendoor pannekoeken eten.

Dat kan op zaterdag 22 j u l i tijdens de Agrarische Open Dag

rond Hengelo Gld.

De contactgroep Agrarische Vrouwen in Hengelo heelt

voor de Open Dag een ± 30 km. lange t ie ts route ui tgezet .

De route heeft twee startpunten: Hotel Langeler, aan de

Spalstraat 5 in Hengeloen Café-Restaurant De Veldhoek,

Varsselseweg 55 in de Veldhoek (gem. Hengelo Gld.-).

Tussen 10.00 en 12.00 uur ontvangen deelnemers op het

startpunt een gratis routebeschrijving. Daarnaast is de route

op moeilijke punten met pi j len aangegeven. De route voert

deelnemers door het afwisselend landschap met akkers,

weilanden en bossen naar de verschillende bedrijven. In de

route z i j n ondermeer bedrijven met melkvee, varkens en

een stoeterij opgenomen. Daarnaast heelt de organisatie

nog enkele verrassingen in petto.

Het publiek is van 10.00 tot 16.00 uur welkom op de

bedrijven. In de middagpauze worden op een boerendeel

pannekoeken gebakken en oude ambachten gedemon-

streerd.

voor het vervoer van rolstoelgebruikers:
VAKANTIEVOORDEEL BIJ HUUR AANGEPASTE
Al 10
Zorg( i roe p ()ost-(ielderland organiseert in samenwerking

met Budget Rent a Car een unieke aanbieding voor haar

leden. Bij de huur van de Cariole Renault Express aangepast

voor rolstoelgebruikers voor minimaal zeven dagen krijgt

men deze één (.lag gratis! Met de vakantiedagen voor de

dein een aantrekkelijke aanbieding om als roltoelgebruiker

er op uit te trekken.

De wijziging in de wetgeving van de Algemene Arbeids-

ongeschiktheids Wet naar de Wet Voorzieningen Gehan-

dicapten heelt consequenties voor rolstoelgebruikers. Zij

kr i jgen niet langer meer een aangepaste auto in bruikleen

en ook geen geld meer om hun eigen auto aan te passen.

Deze wetswijziging gat voor Budget Rent a ( 'ar de aan-

leiding tot in de verhuur nemen van een voor rolstoel-

gebruikers aangepaste auto. Hiermee wordt direct inge-

speeld op de behoefte om zich ook bui ten de gemeente-

grenzen mobiel te kunnen verplaatsen.

De Cariole is een Renault Express, die speciaal is aangepast

voor het vervoer van rolstoelgebruikers. De rolstoelge-

bruikers kunnen achterin de Cariole comfortabel reizen

door diverse aanpassingen zoals bijvoorbeeld het verhoogde

dak, de verlaagde v loeren het hydraulisch knielsysteem.

Naast zitplaatsen voorde bestuurder en de rolstoelgebruiker

biedt de auto ook plaats aan twee medepassagiers.

ZorgGroep Oost-Nederland en Budget Rent a Car denken

met dit 'grenzeloze' aanbod in te spelen op de wensen van

haar leden, respectievelijk klanten. Deze aanbieding is

geldig tot en met 31 augustus. Voor informatie kan men

terecht hi j de Thuiszorgwinkels en-loketten van ZorgGroep

Oost-Gelderland. waai een folder klaarl igt . Tel. 06-8806

(20 ct/min).

OPSTELLING KRUIDENTUIN 't ZUNNEHÖFKEN
Vakantie en bent u geïnteresseerd in kruiden? Breng

dan net als al die vele andere bezoekers, eens een bezoek

aan de openbare k ru iden tu in 't Zunnehöfken.

De dames van de Nederlandse Bond van Plattelands

vrouwen nodigen hierbij een ieder uit op de open morgen

op 27 j u l i a.s. tussen K) . (K) en l 1.30 uur.

In de tuin wordt tevens gezorgd voor een kruidenhapje en

er is informatie over de meer dan 140 soorten kruiden. De

tuin is gelegen aan de Piersonstraat 4 naast het NPB

gebouw en nabi j de Rabobank.

AANDACHT VOOR DE CARAVAN
Caravannen zonder zorgen
Caravannen is prachtig. Je kunt een groot aantal zaken

meenemen. Maar iets moet je beslist thu is laten: haast.

Geen haast onderweg dus. Wel enige vaardigheid in het rij-

den. Daarom geldt voor automobil is ten die nog onervaren

zijn in het rijden met een caravan: nooit meteen aan een

grote bui ten landse reis beginnen, maareerst een weekendje

gaan oefenen. De rij-eigenschappen van caravans zijn over

het algemeen goed. Mochten er toch nog klachten z i jn , dan

z i j n die meestal een gevolg van fouten van de bestuurder,

zoals r i jden met een verkeerde combinat ie , geen rekening

houden dat er met een "volgwagen" wordt gereden, een

on ju i s t e belading. Gaat u dit jaar met de caravan op pad?

Goede reis dan. Maar laat een deskundige ruim vóór uw

vertrek dat mobiele vakantiehuisje nakijken. De volgende

punten verdienen de aandacht:

- Oplooprem - Kabels en stangen op gangbaarheid con-

troleren (zo nodig smeren met vet) . Versleten remvoerin-

gen vervangen. Losbreekreminrichting of hulpkoppeling

inspecteren.

- Banden - Profieldiepte en spanning controleren. Sterk

uitgedroogde banden moeten vervangen worden.

- Koppeling - Controleren op goede werking: zonodig

voorzien van vet.

- Neuswiel - De bevestiging nakijken. Deze moet het

neuswiel t i jdens het r i jden stevig in opgetrokken stand

kunnen houden.

- Verlichting - Goede werking van alle lampen nagaan.

Aanslui t ingen corrosievrij maken (daarbij de massakabels

niet vergeten). Beschadigde kabels en armaturen vervan-

gen. Stekker en stopcontact schoonmaken.

- Reflectoren - Aanwezigheid van achter- en zijrefelectoren

controleren; beschadigde reflectoren vervangen.

- Stabilisator - "Slingerbedwinger" die, de naam zegt het

al, het slingeren van de caravan tegengaat, controleren op

goede bevestiging en werking.

Auto zwaar genoeg?
Om veilig met een caravan uit te gaan en weer thuis te

komen, is het allereerst noodzakel i jk dat de aanhanger niet

zwaarder is dan 60 a 70 procent van het trekkende voertuig.

Wanneer de caravan even zwaar of zwaarder zou zijn,

krijgt deze de neiging een snel genomen bocht recht door

te rijden en de auto aan de achterkant opzi j te duwen. Het

motorvermogen van de auto moet uiteraard groot genoeg

z i jn om. bi j een niet te hoog toerental, voldoende trekkracht

en snelheid te kunnen on twikke l en . Overigens mag er de

meeste landen niet snel ler dan 80 km per uur met een

caravan worden gereden.

Klap
Moet er met de combinatie ingehaald worden, houd dan

terdege rekening met een geringere acceleratie, dus een

langere inhaalweg. Als u met 80 km per uur een auto inhaalt

die 60 km rijdt, is daar 480 meter voor nodig, let wel: bijna

een halve kilometer! Over dat inhalen nog iets. Wees

bedacht op vrachtauto's die worden ingehaald (en uiter-

aard ook op vrachtwagens die u inha len) . Zij kunnen door

een soort vacuümwerking of luchtstuwing vooreen onaan-

gename verrassing zorgen: een plotselinge "klap" die zeker

op de z i j k a n t van de auto/caravan nogal hard aan kan

komen. Geadviseerd wordt in zo'n geval l icht met het s tuur

te corrigeren en intussen het gaspedaal los te laten. De

krachten van die "klappen" op de zi jkant kunnen overigens

ingeperkt worden door met niet te hoge snelheid te rijtien.

Belading

Let op een juiste belading van de caravan om te voorkomen

dat dooreen verkeerde druk op de kogelkoppeling de cara-

van gaat slingeren. De caravan dient zoveel mogeli jk boven

de as te worden beladen. De bagage zo gelijkmatig mogelijk

l i n k s en rechts wegbergen. Onderin, zo dicht mogelijk bij

de bodem, de zware voorwerpen; in de bovenste bergruimten

en bovenkasten alleen lichte kleding. Nooit het maximaal

toelaatbare gewicht van de caravan overschrijden. Houd er

rekening mee dat zaken als gasfles, voortent, keukengerei

e.d. veel gewicht in de schaal leggen. Voeg daar de bagage

per persoon aan toe, dan zal het d u i d e l i j k zijn dat men al

gauw aan het maximum gewicht toe is.

Kogeldruk

Ook de trekauto moet goed worden beladen. Een door te

zware bagage in de kofferbak achteroverhellende wagen

veroorzaakt een verhoging van de kogeldruk (dat is de

kracht waarmee de caravan op de trekhaak van de auto

rust) . Het gevolg is dat de voorwielen van de auto als het

ware worden opgetild, waardoor de auto een zweverig

weggedrag krijgt. Ook een te lage kogeldruk is niet goed;

de caravan gaat dan namelijk slingeren. Hoe groot de

kogeldruk moet zijn, staat in het instructieboekje bij uw

auto. De kogeldruk kan men zelf vaststellen met behulp van

een personen weegschaal. Plaats een stevig stuk hout tus-

sen het uiteinde van de dissel van de caravan en de weeg-

schaal: de caravan moet daarbij horizontaal staan. De

wijzer op de schaal geeft nu de druk aan.

Richtingaanwijzers

Extra zij-richtingaanwijzers voorop de auto die een caravan

trekt zijn niet nodig als de normale, aan de voorkant gemon-

teerde richtingaanwijzers voldoende zichtbaar zijn. Een

eenvoudige controle hiervan gaat als volgt: ga aan de

achterzijde en wel op de hoek, van de auto staan; stap één

meter naar buiten. Als u dan de richtingaanwijzers vóór ziet

werken (let wel: het zien van alleen de weerschijn van de

aanwijzers op het wegdek is niet voldoende) is een extra set

niet nodig. Extra richtingaanwijzers mogen maximaal l .80

meter vanaf de voorzijde en op een hoogte tussen de 35 en

190 cm zitten.

Door Veilig Verkeer Nederland is ism Politie Verkeers

Ins t i tuu t een boekje samengesteld waarin alle bijzonder-

heden staan vermeld welke betrekking hebben op het rijden

met een caravan. Dit boekwerkje is voor caravanbezitters

en geïnteresseerden gratis af te halen bij het gemeentehuis,

bureau van politie en de bibliotheek aan de Sterreweg.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 23 JULI 1995

Remigiuskerk
l ( ) . ( ) ( ) uur ds. A. B. Elbert Heilig Avondmaal

Kindernevendienst

(ïoede Herder Kapel
10.15 uur ds. Di jkman, Vorclen Jeugddienst

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 22 jul i 19.00 uur Eucharistieviering

m.m.v. het gemengd koor

Zondag 23 j u l i 10.00 uur Eucharistieviering

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

zondags om 10.30 uur Hoogmis: \\oensdugsavonds 19.30 uur

Rozenhoedje bidden: vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.

Huize Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;

dage l i j k s Rozenhoedje bidden om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot

maandagochtend 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoed-

gevallen.
Op zaterdag- en zondagochtend wordt om 11.00 uur een vrij

spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

Buiten het weekend spreekuur is het sterk aan te bevelen voor U

komt, eerst te bellen; de arts kan dan rekening houden met Uw

komst.

2 1 - 2 4 JULI
Dr. Eijkelkamp, tel. 2262

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

morgen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

Maandag: dr. Eijkelkamp. Koldeweiweg 2, Keijenborg. tel. 2262

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

Woensdag: dr. Klein Horsman, tel . 4550

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

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden: maandag t.e.in. vr i jdag S.00-12.30 uuren 13.30-

18.00 uur, /.a., zo., feestdagen 11.00-12.00 uur.

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

openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo (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)

uur. maandag en donderdag 19.00-19.30 uuren volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld
Maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar, tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - 11

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

borg mevr. Hakvoort. tel. 2317 en mevr. van Aken. tel . 2627.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l ie fs t bellen tussen 09.00 en 12.(X)

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

16463.

ZorgGroep ()ost-(Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging. 24 uur per dag

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

Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:

ThuiszorgwinkelDoetinchem,Rozengaardseweg 19,Doetinchem

Thuiszorgwinkel Zutphen. I .aa i straat 15. Zutphen

Telefoon 06-8806 (20 ct/min)

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo (Gld);

Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 05752-2129

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Steenderen:

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

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:

Stationsplein 12. Zelhem. tel. 08342-2151

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij

problemen, bel (dagelijks van 19.00-2().()() uur) tel. 08330-

21025. 08340-41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.

Vrijwillige Thuiszorg, tel. ()834()-35(HX), dagelijks van 9.00-

10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:

R. Haggeman-Withaar, tel. 05754-1351

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

L. Evers-Jansen, tel. 2515

H. Offenberg, tel. 3435

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

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

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

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

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
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 (ïld.
maandag t/m zaterdag 10.00-16.00 uur.


