
64e jaargang no. 30 dinsdag 25 juli 1995
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

Telefoon 05753-1455, b.g.S. 2771

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Hronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Magere Runder Champignon of
stooflappen Kerriegehakt

500 gram 7.95 500 gram 4.95
Mager
Runderpoulet

7.95500 gram

Runder
verse worst

5.95500 gram

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT
(half-om-half-t-kruiden) 500 gram

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

groene en bonte IIG Cl 613

3 voor IOi

Pokon
Volop boerenkoolplanten!

Wi jnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1 473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Volop genieten
van je vakantie

Als u Buitenlands geld, Reischeques een Rabocard

of Europas, Reisverzekeringen en het InterHelp

Protectieplan in één klap regelt wordt het pas

echt genieten van je vakantie. Als u nu gebruik

maakt van een van deze diensten van de

Rabobank krijgt u RaboKompas, de

onmisbare reiswijzer, gratis.

Rabobank Hengelo-Keijenborg

Met Brood en Banket van

Echte Bakker Hekkelman

schiet je nooit mis!

Deze week:

Koningsbrood 3.50
Schutterspuntjes G voor 3.50

Vogelslof 3.50

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 05753-1200

HENGELO (Gld.)

VOOR BUITENWERK
Herfst- en helder verven
Standverven aflak
Noblet
Gronden en aflakken uit één bus

Boonstoppel onderhoudsverven
High Solid verven

Dekkende kleurcopperant
Veel kleuren in voorraad
Nu ook in hoogglans

Transparant copperant

P.P.P. anti-roest 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

Tijdens de bouwvak-
vakantie zijn wij geopend.

Onze etalages zijn weer

boordevol KOOPJES

één etalage uitzoeken

25.= of minder

Schröder Mode
Hengelo Gld

In de maand augustus zijn wij
's maandags de gehele dag gesloten.

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
rode GRAPEFRUIT

10 voor 5.98

grote IJSBERGSLA
2 voor 1.98

Rauwkost reklame:
SPITSKOOL SALADE

100 gram 1.25
pittige BLEEKSEL. SALADE

100 gram 1.25
voor bij de barbecue RAUWKOST

VERDEELSCHOTEL 9.95

Tot ziens

Te koop

gedorst hooi
en stro

in grote en kleine
balen.

Loonbedrijf

Niesink
Weeninkweg l
tel. 05753-1585

Ordelman & Dijkman
INSTALLATIETECHNIEK B.V.

Zelhemseweg 30

7255 PT Hengelo Gld

Tel. 05753-1285

Gosservke

i. HULCO GAS SERVICE

Zelhemseweg 30

7255 PT Hengelo Gld

Tel. 05753-1249

Onze service-monteurs staan tijdens
de vakantie, dag en nacht, ook in het
weekend, voor u klaar

WIJ WENSEN U PRETTIGE VAKANTIE!

Opruiming! laatste week!
Kortingen van 1 O tOt 50%

Profiteer nog snel.
Goed voor uw interieur en uw portemonnee.

Tot ziens in

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - tel. 05753-1484
Barchemseweg 40 - Ruurlo - tel. 05735-3193

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Aanbiedingen week 30
(van maandag 24 t/m
zaterdag 29 juli)

eigengebakken Roggebrood
van 1,75 voor 1.35

klein pakje voor 0.75

Krentebrood of Rozijnen-
brood van 6.50 voor 5.95

gesneden van 6.65 voor 6.10

Magere Runderlappen
500 gram 8.75

Boterhamworst 100 gram 1,20
Gebr. Gehakt 100 gram 1.20

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



Op woensdag 2 augustus a.s. hoop ik mijn 85e
verjaardag te vieren.

Wie mij hiermee wil feliciteren is van harte welkom

op de receptie van 20.00-22.00 uur in zaal "De

Luifel", Dorpsstraat l l te Ruurlo.

J. H. KNZKRINK-WULLINK

Het Stapelbroek 2a

7255 LZ Hengelo Gld.

Dankbetuiging

Graag wil ik langs deze weg iedereen bedanken

voor de belangstelling bij mijn l()()e verjaardag,

hetzij door bloemen, cadeaus, kaarten of persoon-
lijke gelukwens.

MEVR. LANGWKRDEN-ONSTKNK

J u l i 1995

Ruurloseweg SS

7255 MB Hengelo Gld.

Wegens vakantie gesloten
van woensdag 2 augustus
t/m zaterdag 19 augustus.

DISBERGEN
babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

Laat uw huis van buiten

of binnen opschilderen of
behangen door een

vakmanschilder!

M. G. Bosman
Hogenkampweg 36 - Hengelo Gld

tel. 05753-1216 *

Showroom gesloten...

Om u voor en na de vakantie voor de volle 100% te kunnen bedienen is tijdens de

bouwvakvakantie (29/7 t/m 19/8) de showroom gesloten maar de afhaalbalie geopend.

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

Zaterdagmorgen van 08.00 tot 12.00 uur.

Tijdens de vakantie vanaf 28/7 is er geen koopavond. In de vakantieperiode wordt er niet bezorgd.

Vrijdagmiddag 28/7 is de showroom vanaf 15.30 gesloten.

BIJ ONS EEN ZEER

OMVANGRIJKE

COLLECTIE

KEUKENS,

SANITAIR,

OPEN HAARDEN,

BOUWMATERIALEN

WAND- EN

VLOERTEGELS EN

SIERBESTRATING

...afhaalbalie open

BouwCenteriHCI
HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon 05753 8181

Filiaal UBI, Ettenseweg 39, 7071 AA Ulft. Telefoon 08357 8 31 41.

OOST EUROPA COMMISSIE 7OEKT MATERIALEN
Joop Hei j ink, die namens de Oost Europa Commissie een

be/oek bracht aan Roemenie kwam terug met een grote
l i j s t , waarop 2e hands ar t ikelen staan, die door de mensen

ter plekke gevraagd worden. Op 2 augustus a.s. vertrekt er

weer een grote vrachtauto richting Roemenië en dan /ou

het mooi /ij n dat de gevraagde artikelen mee kunnen
worden vervoerd. Indien men wat over heeft kan men

contact opnemen met Joop Hei j ink of Stef Disbergen, tel .
1425, waarde spullen ingeleverd kunnen worden.

Het betreft o.a. de navolgende artikelen: closin boiler.

herenfiets (gewoon en sportief model), klein model dames-

fiets, handgrasmaaimachines, kantenknipschaar. moun-

tainbike voor 16-jarige jongen, dr inkbeker met t u i t je voor

verlamde jongen, herenbril len, enkele nog goed werkende
kleuren T.V.'s, s l i jpmachine en andere gereedschappen.

Ook /oekt de Oost Europa Commissie voor Roemeense

jongeren nog stageplaatsen opeen boerderij, een 2-weekse

stageplaats vooreen metaaldraaier en vooreen beginnende

garagehouder. Voor bovenstaande /aken kan men in con-
tact treden met de bovengenoemde personen.

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 Macht van het Kleine.

Al meer dan 100 jaar actief.

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

STEUN DE ffGf/VAANVAL OP HET ONVERWACHTE

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 WOUTERS

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



ATTENTIE ATTENTIE

Voor DE RECLAME

dienen de advertentie^

donderdags vóór

11.00 uur in ons

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

plaatsing onder voorbehoud!!!!!!)

Gelieve hiermee de nodige

rekening te houden!!!!!!

Hengelose kermis weer voorbij

HERBERT HEKKELMAN DE NIEUWE SCHUTTERSKONING
De Hengelose kermis, door zeer velen ervaren als een fijn volksfeest, is weer voorbij. De start op woensdag 12 j u l i was veel belovend. Op de
traditionele kermismarkt was het bijzonder druk. Er waren heel veel kramen en het bezoek was navenant. Vele Hengeloërsen vooral oud-Hengeloërs,
ontmoetten elkaar in een heel prettige sfeer onder prachtige weersomstandigheden. Ook de grote paardenkeuringen op de Hietmaat stonden erg in de
belangstelling. Van het vele aanwezige publiek profiteerden ook de kermis-vermakelijkheden, die over gebrek aan belangstel l ing niet hadden te
klagen, 's Avonds waren er in de Spalstraat de spectaculaire straten motorraces, hetgeen ook dit jaar weer veel publiek naar Hengelo trok. Tussen de
races door vond er ook een demonstratie plaats met mini-motorfietsen. Bij de prijsuitreiking brak wethouder N. van Petersen een lans voor de
organisatie voor volgend jaar: "Dit moet in 1996 doorgaan", aldus de wethouder. Na afloop was het /owel op de kennis als in de horeca-gelegenhe-
den druk en gezellig.
Vrijdagmiddag bij de kinderspelen had de organisatie vooreen leuk spellencircuit gezorgd, waar met felheid om de prijzen werd gestreden, /aterdag
begon met het traditionele ringsteken per fiets voor dames en heren bij /aal Wolbrink in de Bleekstraat. 's Middags vond het j a a r l i j k s e vogelschieten
plaats, waarbij het oude koningspaar, Det en Gerrie Bijenhof, werd afgelost door de nieuwe schutterskoning Herbert Hekkelman, die het in de 4e
ronde gelukte de vogel naar beneden te halen. Als koningin koos hij zijn vrouw Gerrie. Bij hotel Leemreis vond daarna de vaandelhulde plaats voor
het nieuwe koningspaar, 's Avonds was het weer overal gezellig druk en het ging door tot in de kleine uurt jes .
Zondagmorgen werd gestart met het Frühschoppen op het parkeerplein nabij café Wolbrink. Er was een goede publieke be langs te l l ing en de Hof-
kapel uit Doetinchem had er al snel de stemming in. De optocht 's middags zag er ook dit jaar weer goed uit, behoorlijke deel-name en veel publ iek
langs de kant. Achter de schermen wordt bij de schutterij Eendracht Maakt Macht ieder jaar hard gewerkt om de optocht weer te doen slagen en daar
is men ook dit jaar weer in geslaagd. De stoet werd geopend door het koningspaar en vervolgens een bonte stoet, die verschillende onderwerpen
uitbeeldden. Na de optocht was het een drukte van belang op de kermis en ondanks een paar fikse regenbuien drukte het niet de pret.
Al met al kan er weer worden teruggekeken op een zeer geslaagde kermis.

Gisteren
lachte
de were
me
nog toe.
'Altijd gedacht dat

reuma alleen ouderen

treft? Ik weet nu

wel beter. Skiën,

m'n sportclub en de

disco kan ik definitief

vergeten. Ook dat

doet pijn. Maar met

geld kunt u mij en

400.000 andere

reumapatiënten

fantastisch

helpen. .

Geef!' «K

Nationaal Reumafonds
Den Haag. Bank 70 70 70 848.

Op de foto v.l.n.r.: R. Buyting, secr. E.M.M., Herbert Hekkelman, de nieuwe koning, Gerrie Hekkelman, dhr. (ï. Oosterhuis, voorzitter
E.M.M. en dhr. Jansen, vaandeldrager van de majorettevereniging.

'EEN OP TIEN'
HEER 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",

(75 cent per minuut)

Groothuizen

Een van de vele mooie wagens uit de optocht. In de optocht reed ook een groep mee met uniformen uit de

collectie van het museum 1940-1945, dat weer geopend is

in het pand Raadhuisstraat 4 te Hengelo Gld. Op de foto

achter op de motor Jean Kreunen, de grote drijvende kracht

achter dit museum. Voorop zijn broer Robert, die erg druk

is met de organisatie van de Int. Windmolenrally eind au-

gustus, een zeer groot gebeuren met veteraan motoren, on-

der de vlag van Hamove.



Kapsalon Reintjes:
Geknipt voor Dames en Heren
l) AMKSS ALON: alleen volgens afspraak, telefoon 05755-2220
H K R K N S A L O Y /o\u-l mei aN /onder
afspraak, telefoon 05755-2524

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

ALGEMENE LEDENVERGADERING
S.V. STEENDEREN

Op een vlot verlopen algemene ledenvergadering op 20

juni j.l. van de S.V. Steenderen b l ik t en de jeugdsecretaris

en algemeen secretaris nog even terug op de behaalde

resu l t a ten in het afgelopen seizoen. De B-junioren alsmede

de D2 pupil len werden kampioen bij de jeugd. De senioren

hadden alleen in het 5e een kampioensteam en helaas een

degradant te weten het damesteam.

De penningmeester moest het jaar l i ch t negatief a f s l u i t e n .

Enkele incidentele kostenoverschrijdingen en een minder

voorspoedige o n t w i k k e l i n g voor wat betreft de kant ine-

inkomsten hadden dit resultaat tot gevolg. Ervan uitgaande

dat het komende seizoen verschoond b l i j f t van incidenten

en de kantine-inkomsten op een hoger n iveau kunnen

worden gebracht kon hij een sluitende begroting presente-

ren. Hierna stemde de vergadering in met het voorstel om

de contributies ongewijzigd te laten.

Hans Uenk werd als wedstrijdsecretaris opgevolgd door

Gen Jan Vleeming en Joop Bobbink werd herkozen als

secretaris.Tot slot deelde de voorzitter nog mee dat de

sponsorcontracten met Garage Henk Wieggers, Café

Heezen, Massink Bromfietsen en Sparmart Aalderink wa-

ren verlengd.

Huize 't Kervel een week lang internationaal middelpunt

5e OPWEKKINGS-CAMPMEETING HENGELO

Het rust iek gelegen landhuis 't Kervel te Hengelo C ï l d is al

sinds jaren onderkomen voor de St icht ing Elia, Evange-

l i sa t ie - en gezondheidscentrum. Regelmatig komen er

groepen bijeen uit Nederland en de buurlanden voor het

volgen van bijbelstudies.

Eind j u l i is 't Kervel al voor de v i j fde keer het bruisend

middelpunt van vele na t iona l i t e i t en . Uit ruim 28 landen

komen enthousiaste mensen naar Hengelo Gld om deel te

nemen aan de Opwekkings-C'ampmeeting. Bezoekers

komen uit Noord en Zuid Amerika, Oost en West Europa.

Australië, Indonesië, Azië. maar ook uit Nederland.

Van zondagavond 30 j u l i t/m zaterdag 5 augustus is een

ieder welkom om te lu is te ren welke boodschap er door de

diverse sprekers wordt gebracht. De gesproken teksten

zu l l en worden vertaald. Het centrale thema is "de ui ts tor t ing

van de Heilige Geest en de invloed daarvan op ons leven".

Voor meer in format ie kan men /ich wenden tot de Stich-

ting Elia, tel. 05753-3355.

P.V. "STEEDS SNELLER" - HENGELO GLD.

Wedvlucht vanaf Brive. d.d. 14-7-1995. afstand S45 km.

Gelost vr. !4-7om 14.00 uur, aankomst t i jd I e d u i f za. 15-

7 om 06.55 uur. laa ts te OX.30 uur.

1 G. Stinissen

2 E. Koers

3, 5 en 6 A. Peters

4 en K) H. Hekke lman

7 en 9 G. Braakhekke

X J. Bergervoet

Wedvlucht vanaf Lommei, d.d. 15-7-1995. afstand 113

km. Gelost om 09.15 uur, aankomsttijd Ie du i f 10.20 uur,

laatste l 1.30 uur.

l G. Braakhekke 2 J. Tennissen

3 A. Peters 4 L. te Stroet

5 A. Leusink 6 J. Meijer

7 Chr. te Stroet S G. Duitshof

9 G. Kempeis K) W. Willemsen

BRANDWOND ?

EER§1 WATEII DG

IEST KOM1 LATER

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

TELEFOON 02510 -

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

JUWELIER OPTICIEN
Spalstraat 15 Hengelo Gld Tel. 05753-1374

Te koop:

Olieverfschilderijen,

Pentekeningen,

Olieverfschilderijen

op kruiken,

Tekeningen,

Aquareltekeningen,

Glascollages, Posters,

Fotocollages, ingelijst

en al.

Billijke prijzen.

Kunstnijverheid

M. G. Bosman
Hogenkampweg 36

Hengelo Gld
tel. 05753-1216

Inschr.nr. K.v.K.
52.908

OPRUIMING
Linnen, Kinder en
Dames schoenen

v.aJ7,50

Tent, Zeil, Schoenmakerij

Berends
Dorpsstraat 35

Steenderen

tel. 05755-1252

Wie heeft vrijdag 14-7 mijn

sportschoenen met losse
steunzolen meegenomen bij

het /wemhad?

Graag terugbrengen!

Eva Sehabbink

Spalstraat 21

Te koop roggestro.
Eggink. tel . 0X344-1420.

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1424

VAKWERK IN UW TUIN

aantrekkelijke prijs

HOVENIERSBEDRIJF

MARCO BESSELINK
Tuinaanleg/onderhoud

interieurbeplanting/
hydrocultuur

Covikseweg 11
Steenderen

Tel. 05755-1472

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS-VERF-BEHANG

Te koop 2 dragende MRY-

vaar/.en, a.d.t. A. J. Otten,

Steenderenseweg 3. Hengelo

Gld. tel. 05753-3055.

Oppas gevraagd voor baby

(4 mnd) voor 2 dagen per week

van 7.30-17.30 uur. Brieven

onder nummer 30 G. bureau

de Reclame.

Te koop ± 4 ha tarwestro.
G. Hebben, tel . 05754-1391.

Lastig die MUGGEN....

Handig, dat wij daar een

perfecte oplossing voor

hebben....

Werkeli jk alle soorten en

maten HORREN...

voor ramen, deuren etc.

en vergeet de caravan

vooral niet . . .

Bij wie?....

HARMSEN IJZERWAREN

HengeloGld.tel.05753-1220

Zonnebril in
eigen sterkte

al voor
ƒ98,-

Ook leverbaar met

multifocaal (Varilux)

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

Te huur:

gedeelte van bedrijfs

opslagruimte

grootte:

beneden 8 x 7 meter, 56 m
:
 en

3 x 4 meter, 12 nr, toilet:

boven ca. 4 x 8 meter, 32 nr.

Huurprijs n.o.t.k.

M. (i. Bosman

Hogenkampweg 36, Hen-

gelo Gld, tel. 0575.3-1216.

POLITIE
• Noord- «n Oost-Gtldtrland

POLITIK-INFORMATIE AFDELING HENGELO GLD

10e jaargang nr. 25 - periode van 11 t/m 17 juli 1995

Dinsdag l l j u l i aangifte opgenomen van diefs ta l porte-

monnee uit de kleedkamer bij het /wembad.

Woensdag 12 j u l i a a n g i f t e opgenomen terzake mishande-

ling bij de chinees. Een groep jongens gedroeg /ich als

beesten bij de chinees. Op het moment dat iemand daar iets

van wilde zeggen kreeg hij een klap voor zijn hoofd.

Onderzoek naar deze mishandel ing is nagenoeg afgerond.

Tevens op de kermis nog bemiddeld tussen 2 fotograven

die elkaar in de haren waren gevlogen.

Op woensdag een kleine aanrijding behandeld op de

Raadhuisstraat.

Op donderdag de schade maar eens opgenomen van een

dagje kermis . 7 aangiftes opgenomen terzake diefstal fiet-

sen. een groot aantal aangiftes opgenomen van vernieling

en diefstal groot aantal verkeersborden, vlaggen, planten.

Op vrijdag melding van overlast dronken man aan de

Hummeloseweg.

Aangifte opgenomen van een doorrijden na een aanrijding

in de Veldhoek.

Aangifte opgenomen van een bedreiging c.q. belediging.

Op zaterdag vond er op de kruising Kervelseweg/Rondweg

een aanr i jd ing tussen een motorrijder en een auto. De

motorrijder is zwaar gewond opgenomen in het z iekenhuis .

Melding ontvangen van zogenaamde nachtzwemmers in

het zwembad. TP niemand aangetroffen.

Op zondag 16 j u l i omstreeks 01.15 uur is in de Kerkstraat

( t i jdens het kermis vieren????'.') een jongeman uit Vorden

op een walgel i jke manier in elkaar geslagen en geschopt.

l )e jongeman is opgenomen in het z i ekenhu i s en moet daar

zeker een aantal dagen blijven. Onderzoek naar dit feit is

reeds gestart.

Op maandag de rest van de schade van de kermis opgeno-

men: 3 aangiftes van d i e f s t a l f i e t s en diverse andere vernie-

l ingen. O. a. op het zwembad waren a l le bloemen uit de

bloembakken getrokken, de vlaggen afgebroken, hekwerk

vernield. Het toppunt i s dat een zieke l ijk geest z i j n faecalien

op de duikplank en toezichttoren heelt gedropt.

Tevens afgelopen week nog bemiddeld bij een aantal

maatschappelijke en sociale problemen.

Wegens vakantie gesloten

van woensdag 26 juli

tot maandag 14 augustus

€€ifowve&wt
drukwerk

Kam pst raat 13

7255 XC Hengelo

Tel. 05753-3818

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraatl2,
7255 LC Hengelo (Cld.)

Tel. 05753 - 4064

NETWKRK FIETSROUTES ACHTERHOEK GE-

PRESENTEERD

Met de plaatsing van het laatste routebordje heelt Streek

VVV Achterhoek samen met de heide regionale recreatie-

schappen een netwerk van korte bewegwijzerde routes

geopend. Rondom alle steden en dorpen in de Achterhoek

z i j n de afgelopen weken korte tïetsommet jes van ca. 20 km

van routebordjes voorzien. De ommetjes s lu i t en /o veel

mogelijk op elkaar aan, /.odat ook langere lussen (veelvou-

den van 20 km) kunnen worden gefietst. De hele Achter-

hoek is hiermee gedekt, /onder 'witte vlekken'. Een ini t ia-

tie!, dat door de uitgebreide samenwerking van provincie,

gemeenten. VVV's en recreatieschappen uniek is voor

Nederland.

Lokale ommetjes

V a n u i t a l le steden en dorpen in de Achterhoek /ijn korte

lïetsroutes van ca 20 km bewegci j terd. Er is ju is t voor deze

relatief korte afstand gekozen, omdat de VVV's en het

toeristisch bedrijfsleven daar steeds meer vraag naar kre-

gen. In de streek /ijn overigens nog meer routes bebord,

maar de/e kennen alle een grotere lengte, van 30 tot 350

km. Van iedere f ie tsroute is een routebeschr i jving uitge-

bracht, uni form van op/et en uitvoering. Veel aandacht is

besteed aan het kaartmater iaal en de bezienswaardigheden

onderweg. De rietsroutes worden verkocht bij alle VVV's

in de Achterhoek voor het uniforme bedrag van ƒ 2.50 per

stuk.

Onverwacht fietsland

Het regionale netwerk van lokale fietsommetjes isopge/.et

door VVV's. gemeenten, recreatieschappen en provincie

met als doel de Achterhoek meer bekendheid te geven als

dé fiets-regio van Nederland. Omdat voor velen de streek

nog relatief onbekend is. zal menigeen verbaasd z i jn over

de vele fiets-mogelijkheden. De kreet 'Achterhoek, het

onverwachte fietsland' is daarom niet uit de lucht gegrepen.

In de nabije toekomst zijn er ongetwijfeld veel meer acti-

v i te i ten vanu i t de Achterhoek te verwachten. Fietsvier-

daagsen, 'met de fiets de boer op', nieuwe meerdaagse

fletsarrangementen, mountainbike-tochten en nog veel

meer. Alle informatie over het fietsgebied van Nederland

wordt gegeven door Streek VVV Achterhoek te Zutphen.

tel. 05750-19355.

UITZENDING KERK EN RADIO

Dinsdagavond 25 ju l i is er via de lokale omroep van

Zelhem e.o. Radio Ideaal, weereen uitzending te beluiste-

ren van de in terkerkel i jke commissie Kerk en Radio te

Zelhem.

Van 19.00 tot 21.00 uur kan men luis teren naar "De

Muzikale Ontmoeting" een programma met veel muziek en

informatie .

Het programma onderdeel "En nu mijn verzoek" komt dit

keer vanuit het verzorgingscentrum den Es te Varsseveld.

In het maandelijkse gesprek kan men luisteren naar Ds. J.

van Heerde uit Gendringen die zal vertellen over zijn

"pelgrimstocht".

Dit alles 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.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 30 JULI 1995

Remigiuskerk

10.00 uur ds. E. Nol tus Kindernevendienst

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. A l t i ng

K . K . Kerk Hengelo Gld

/aterdag 29 j u l i 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 30 j u l i 10.00 uur Woord en Communieviering

m.m.v. het gemengd koor

R.K. Kerk Keijenborg

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

zondags om 10.30 uur Hoogmis: woensdagsavonds 19.30 uur

Rozenhoedjebidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.

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

dagelijks Ro/enhoedje bidden om IX.30 uur.

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot

maandagochtend OX.OO uuren 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.

28 - 31 JULI

Dr. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst

De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende

morgen OX.OO uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

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

Dinsdag: dr. Koning. Kastanjelaan 1. 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.m. vrijdag X.(K)-12.30 uuren 13.30-

1X.OO 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.

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

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

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00

uur, maandag en donderdag 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

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

THUIS BEST
DE WONING BIJ VERHUIZING NETJES

ACHTERLATEN (vervolg)

Veranderingen met of zonder toestemming

Een hoofdstuk apart vormen de grote klussen en verande-

ringen aan de woning. In het algemeen geldt dat daarvoor

eerst de toestemming van de woningstichting Thuis Best is

vereist. Hebt u die niet, dan is de kans zeer groot dat u bij

verhuizing de situatie weer in de oude staat moet herstellen

(of door de woningstichting, maar dan uiteraard voor uw

rekening). Vooral omdat woningwijzigingen in die geval-

len dikwijls niet b l i jken te voldoen aan bepaalde eisen zo-

als veiligheid, kwa l i t e i t en/of gebruikte materialen. Alleen

al om die reden doet u er verstandig aan om vooraf toe-

stemming te vragen. U hoort dan niet alleen aan welke eisen

de verandering moet voldoen maar ook waar u aan toe bent

als u (op termijn) gaat verhuizen. U weet dan of u de

verandering mag laten z i t t en , of u daar al dan niet een

vergoeding voor krijgt, of overname door de volgende

mogelijk is. enzovoort. U weet dan precies wat u later kunt

verwachten.

Daarnaast kunt u rekenen op handige en vaak kosten-

besparende adviezen van medewerkers van de technische

dienst van Thuis Best. Ter illustratie hiervan noemen wij

als voorbeeld de schrootjeswand. Bij verhuizen moeten de

houten en kunststof schrootjes worden verwijderd wat

soms een hels karwei is. Vooral als de schroten stuk voor

s tuk met talloze dotten montagekit rechtstreeks op de kale

muur zijn geplakt. Zo'n muur is vrijwel niet meer "glad en

behangklaar" te krijgen. Door de keiharde kitresten en

hakbeschadigingen moet de muur vaak opnieuw worden

gestucadoord. Schroef eerst twee horizontale houten regels

tegen de wand, onder en boven en kit daarop de schrootjes

vast. Wat ook goed gaat is om de schrootjes met kit of

schrootjeslijm op het behang te p lakken . Het behang moet

dan wel goed op de muur vastzi t ten. Aldus de technische

dienst van Thuis Best, waar men ook u gaarne van advies

wil dienen.

Telefoon 06 - l l

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 (ROO en 12 . (H)

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

16463.

ZorgGroep Oost-Gelderland

Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging. 24 uur per dag

bereikbaar via telefoonnummer 06-XX06 (20 et/min)

Uit leen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:

Thuiszorgwinkel Doetinchem,Rozengurdseweg 19, Doetinchem

Thuis/.orgwinkel Zutphen, Laarstraat 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 OX.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Steenderen:

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

spreekuur maandag t/m vrijdag OX.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:

Stationsplein 12. Zelhem, tel. 0X342-2 15 l

spreekuur maandag t/m vrijdag OX.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging opchr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij

problemen, bel (dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 0X330-

21025. 0X340-41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 0X343-1214.

Vrijwillige Thuiszorg, tel. 0X340-35000, dageli jks 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. 05755-13X6

L. Evers-Jansen, tel . 2515

H. Offenberg, tel. 3435

Diëtiste

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

05754-1X09. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Wegens vakantie praktijk gesloten van ma. 24-7 t/m ma. 7-8.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst: 033-7250X3

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 0X346-65000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.

dinsdag 15.00-17.00 uur en l X.30-20.30 uur

woensdag 10.00-1 2.00 uur en 15.00-17.00 uur

vrijdag 15.(X>-2().3() uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.

maandag t/m zaterdag 10.00-16.00 uur.


