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LAME
UITGAVE:
D K l K K I KI . ) WOLTKKS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (Jld
Telefoon 05753-1455, »>.«.«. 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Haak, Kronkhorst, Olburgen, Kha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Lange

Varkenshaas

Varkens

Filetrollade

100 gram 2.25 500 gram 8.95
Mager eigengemaakte

Varkenspoulet Huzarensalade

4 Q5 8 95500 gram ^t\J\J kg V/iv/w

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram '

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram '

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram H

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram i

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

5-DELIGE MUURVERFSET

HARMSE N
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Bannlnkstraat 4 - 7255 A W Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1220

Marktver.
Hengelo Gld.

Woensdag 9 aug. te Hengelo Gld.

PREMIEKEURING
van het

FJORDENPAARDEN

STAMBOEK

Terrein ,,de Hietmaat".
Aanvang 9 uur.

Zaterdag 12 aug.:

NATIONALE FOKDAG
van:

1. Ver. Het Gelders Paard
Aanvang: 9 uur.

2. Ver. Het Groninger Paard
Aanvang: 10 uur.

3. Dartmoor Pony's
Aanvang: 10 uur.

Terrein ,,de Hietmaat".

LAST VAN MUGGEN?

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

Restanten

Dutch dames spijkerbroeken
nu uitzoeken

HALVE PRIJS

Schröder Mode
Hengelo Gld

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 TKL. 1358

Wij gaan met
vakantie van

maandag 7 augustus t/m
maandag 21 augustus.

Dinsdag 22 augustus staan wij weer voor u klaar.

Bakkerij Brugqink en medewerkers

Chr. muziekvereniging

Crescendo
Hengelo (ild.

wil weer sturten mei een

blokfluitcursus
Verder zoeken wij
leerlingen voor het

tamboer-lyrakorps
Opgave en inlichtingen:

tel. 05753-3836 h.g.g. 4447

Met deze strijker is moeder elke kreukel de baas! Met open hand-
greep, grote thermostaatknop, controlelampje en snoeropvrindmoga-
lijkheid. Tijdelijk voor een héél scherpe prijst —

Princessprijs:
39,95

o*.

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

Leer succesvol autorijden!!

VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47- Keijenborg - tel. 05753-1307

•W-m--T» • • • • f

W\j zijn in de

maand augustus

's maandags

GESLOTEN.

Schröder Mode
Hengelo Gld.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

Braadsaucijzen
500 gram ^9

Rauwe ham
100 gram 2. 5O

Wij gaan met vakantie van

7 t/m 22 augustus

P.S. complete
barbecue-service

Erkend Ambachtelijk Euroslager

Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo (Jld - Tel. 125S

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

KOOSJGS div.soorten

20 stuks OiwO

grote bos Lel ies4i95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Party Centrum
Hotel - Café - Restaurant

„De Kruisberg

Zaal l van 50 t/m 350 personen
Zaal 2 van 20 t/m 120 personen
Zaal 2 met tuinserre/terras
Zaal l en 2 luchtbehandeling
Barbeque voor ±80 personen
Invalide toilet
Diverse oud Hollandse spelen
Klootschiet-parcours
Ruime parkeergelegenheid
Prijsafspraak vooraf
Diverse diners - koffietafels
Hapjes buffetten
Diverse warme en koude buffetten
Gratis bruidsauto Rolls-Roys
U wordt gehaald en thuis gebracht

Eric en Mieke Jansen
Kruisbergseweg 172 - 7009 BT Doetinchem

Telefoon 08340 - 24123 - Fax 08340 - 63821



...... (Jte OMW&I ia (iftuuüt' ut ike wind.

Kooit juCÜeu wi\ em autuwid ktijq

UUj Mteetat Aaneen v&id&i.

fy kebt MOM. één ÉeitcK.

Maak vwau. wat fe kunt.
£t jijK (hwk&ie daqw.
w. daqw nou PicR
(Kook enwut wat je kunt.
fy kelt MUM* één £ai«H.
A£a je dol Éeueu weiqüit
kek je geen CeueK meet.

uofó wo «U weg wn vendeti te gomt ywd&i #

geeH je de kiockt om ueidet te. gaan. Ue£en
deelden mee w ww wubüel.
Wi\ dimkw ied&iem wiet de. mieiiueldigeiuie

ftteiut ut uteke uonm dau Mk.

$an ut a£ wcje kaïtw MÜjueit wwüKevw..

Tfutja, Ramiut 8 Üyfrw
FoHi. Katde
Fawt. wut den Beug

ij hebben ALLES
voor de weck + diepvries!!

weckketels gas en electrisch

weckglazen

weckringen en klemmen

weck thermometers

diepvrieszakken

diepvriesbakjes

folielasapparaten

diepvrieszaksluiters

BESSELINK
ELECTRA

KADO'S

HUISHOUD
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

Ten gevolge van toenemende werk-
zaamheden, zijn er binnen ons bedrijf
vakatures ontstaan voor de functie van

Onderhoudsschilder
Functie-eisen:
- Opleiding gezel schilderen
- U bent in staat geheel zelfstandig te

werken en kunt daarnaast goed in
teamverband functioneren.

Geïnteresseerden verzoeken wij tele-
fonisch kontakt op te nemen met
tel. 05753-3109.

Schildersbedrijf

BERT DfKKSfN

Hoge Es 5 - 7255 WH Hengelo Gld.

'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 06-300733̂
en wordt donateur".

175 cent per minuut i * J

Groothuizen

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
nieuwe AARDAPPELEN

20 kilo 12.50
Chiquita BANANEN kilo 2.98

Rauwkost reklame:
JIMP SLANKHEIDS SALADE

100 gram 1.25
KERRIE SALADE

100 gram 1.25

Ook diverse RAUWKOST
voor bij de barbecue.

vrijdag PIZZADAG
2 voor 12.50 per stuk 6.95

Tot ziens

2 goede organisaties van Touwtrekver. Bekveld
STKRKSTK MAN VAN HENCiELO
TOl WTRKKKAMPIOKNSt HAP VAN HENGELO
Het was woensdagavond 19 ju l i en vrijdagavond 2 l j u l i een
drukte van belang op het oefenterrein van de Touwtrek-
vereniging Bekveld aan de Wichmondseweg 41, nabij de
boerderij van \ oor/i t ter Peter Berenpas.
Woensdagavond werd er gestreden om de ti tel "Sterkste
man van Hengelo", waarvoor /.ich 8 mannetjesputters
hadden opgegeven, die een aantal /ware tot lood/ware
opgaven moesten volbrengen, /.oals pallets sjorren, /.akken
slepen, moker met gestrekte a mi vasthouden, lat in /oveel
moge l i jk k le ine s t u k j e s breken, t i e t s opvouwen en/. Men
kan /ich voorstellen dat de deelnemers menig /.weetdrup-
pels l ieten val len, maar door het enthousiaste publ iek werd
men luidkeels aangemoedigd, w a a r b i j ook het deskundige
commentaar van Peter Berenpas /ijn s teent je bijdroeg. Het
was niet alleen kracht die nodig was. maar ook de beno-
digde behendigheid. Na een spannende s t r i jd was het
tenslotte Herben Steenhl ik . die de t i t e l "Sterkste man van
Hengelo IOU.V' in de wacht sleepte, 2e werd t i te lverdedi -
ger Jan (iroot Roessink..VJeroen Blom.4. Jeroen Schetter.
5. Bert Wissels, o. Marcel Scheller. 7. Ronald Lankhorst.
S. Ramond Loskamp.
Vrijdagavond 21 j u l i werden op het /elfde terrein de
wedstr i jden om het kampioenschap touwt rekken van
Hengelo gehouden. Daar er 2 teams niet k w a m e n opdagen,
moest de T.T.V. Bekveld in allerijl nog een ploeg
optrommelen, hetgeen ge luk te . Dit team kreeg de naam 't
Rommeltje en deed bui ten mededinging mee. De ploeg
Boskamp was de/e avond heer en meester. Al le 15
trekbeurten /ellen / i j in winst om en /.o pakten / i j de t i t e l .
Het team van de Boakse Bekke l legde beslag op de 2e
plaats, de 3e plaats was voor het team de Knoetepoeters
Om de 4e plaats werd Hink gestreden na een extra trek-
beurl slaagde de Boakse Bekke 2 de/e plaats te behalen, ten
koste van de Bierclub Varssel. Dit laatste team ging niet
met lege handen naar huis . /.ij ontvingen namel i jk een
grote beker, beschikbaar gesteld door de dames
suppoitersclub van Varssel.
De Touwt iekverenig ing Bekveld legde ook dit jaar weer.
/.oals normaal, een prima organisat ie neer van beide
evenementen.

HOBBYKIOSK V V V ZELHEM EEN SUCC ES

Na de eerste weken mag er van een groot succes gesproken
worden over het i n i t i a t i e f van de VVV Xelhem met het
Hobbykiosk-projekt.
Na een aanvanke l i j k wat aar/elende aanloop weten nu
t i e n t a l l e n be/oekcrs per dagdeel de weg naar de/e kiosk
naast de bibliotheek in /elhem te vinden. Dit n a t u u r l i j k
ook mede door het a a n t r e k k e l i j k e en gevarieerde aanbod
van oude ambachten en hobby's. Een k le ine greep h i e r u i t :
stoelen mat ten , v lech ten , poppen en beren maken uit a l l e r
lei mater ia len , hout bewerken, lekenen en schilderen,
patchwork. vliegers maken, k a l i g r a f i e en nog veel meer.
Bij de kiosk l i g t een hoek waar be/oekcrs opmerkingen in
k u n n e n noleren. Hen veel gele/en opmerking is dat men
leuke ideeën heeft opgedaan: voorde VVV een teken dat
de k iosk haar l u n k t i e ve rvu l t en voor de /.elhemmer en
toerist misschien een aanwij/ . ing dat een be/oek /eker de
moeite waard is. Het programma is verkrijgbaar hij tic
kiosk /elf en n a t u u r l i j k ook in de VVV winke l in de
Sta t ionss t raa t .

DRUKKERIJ WOLTERS

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!'

Nationaal Reumafonds
Den Haag. Bank 70 70 70 848.

foere/anfi/nen (Door Ion 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 j
'Culinaria' worden uitgegeven door Kosmos-Z&K
Uitgevers.
Ze werden door Hennie Fransen en Hans
Nieuwenhuys uit het Engels vertaald. De boekjes j
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
autovr i jmaken
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.



THUIS BEST
JAARVERSLAG THUIS BKST 1994
Onlangs is het verslag over 19CM door het bestuur van de
Woningstichting Thuis Best vastgesteld. Het verslag be-
staat uit drie delen, te weten het jaarverslag van het bestuur,
het volkshuis vestingsverslag en de jaarrekening 1994. Deze
verslagen zijn inmiddels, voorzien van een goedkeurende
accountantsverklaring, door de Raad van Commissarissen
goedgekeurd.
1994 heeft in het teken gestaan vaji een drietal grote
gebeurtenissen. Daarbij ging het om de verzelfstandiging,
de bewonersparticipatie en de overname van het gemeen-
telijk woningbedrijf van Zelhem. Was 1993 nog meer een
tussenjaai naar de verzelfstandiging, het uitdenken en de
koers u i tze t ten . 1994 is het jaar van de waarheid voor wat
betreft de ontwikkeling van die verzelfstandiging gewor-
den. In dit jaar is gezamenlijk i n v u l l i n g gegeven aan het in-
gezette proces van die verzelfstandiging en kon de woning-
stichting zich als professionele organisatie presenteren en
bewijzen. Op 4 januari 1994 werd de omzettingsakte van
Woningbouwvereniging 'Thuis Best" naar Woningstichting
Thuis Best getekend. Het zi t tende bestuur werd vervangen
door een professionele directeur-bestuurder en de Raad
van Commissarissen werd als toezichthouder en als advi-
seur van het bestuur ingesteld.
We kunnen stellen dat Woningstichting Thuis Best thans
functioneert als een echte sociale onderneming. De nieuwe
zakelijkheid om die sociale onderneming te kunnen runnen
bepaalt daarbij de omgangsvormen. En dat was in de
beginfase van het verzelfstandigingsproces iets waar de
partners in de volkshuisvesting op lokaal niveau aan moes-
ten wennen. In het verleden ondergeschikt aan de lokale
overheid, thans nevengeschikt, ieder vanuit zijn eigen ver-
antwoordeli jkheid met een gezamenlijk belang voor de
lokale volkshuisvesting specifiek gericht op de sociaal
zwakkeren in onze gemeenschap. De nieuwe zakelijkheid
en omgangsvormen hebben overigens wel geleid tot enige
aanvaringen met lokale besturen, maar na een gewennings-
proces /.ijn beide partijen daaruit alleen maai gesterkt voor
de toekomst uit te voren gekomen. Daarbij vraagt Thuis
Best zich wel regelmatig af of de sociale volkshuisvesting
een gezamenlijke inspanning tussen lokaal bestuur en
woningstichting zou moeten zijn of slechts nog ui t s lu i tend
door toegelaten instellingen moet worden bedreven.
Huurdersvereniging
Nadat Thuis Best tezamen met de Woonbond aan de wieg
heeft gestaan van de oprichting van de Huurdersvereniging
Hengelo-Vorden werd op 6 oktober 1994 t i j dens een fees-
telijke bijeenkomst definitief invull ing gegeven aan de
voorgenomen participatie van de bewoners door het onder-
tekenen van een participatie-overeenkomst tussen de
huurdersvereniging en de corporatie. De ondertekening
van die overeenkomst betekent het een en ander voor beide
parti jen. Door die overeenkomst erkent Thuis Best de

belangen van de bewoners en woningzoekenden. De
woningstichting wil haar klanten nauw betrekken bij het
beleid en hen daarom in de gelegenheid stellen zich uit te
spreken over onderwerpen van beleid en beheer, die voor
hen van belang kunnen zijn. Via de huurdersvereniging is
e.e.a. nu daadwerkelijk geregeld. Betrokkenheid en in-
vloed van de kant van de georganiseerde huurders is voor
een goede dienstverlening aan de bewoners en een effec-
t ief beheer van de woningen en woonomgeving een nood-
zaak. Voor Thuis Best levert de participatie informatie op
over wat bewoners wensen en leidt tot bewoners die betrok-
ken zijn bij hun woning en/of woningomgeving. En daar-
bij wordt niet alleen het belang van de bewoners gediend,
maar zeker ook het bedrijfsbelang, dus een wisselwerking.
Het ondertekenen van de participatie-overeenkomst was
het resultaat van een herbezinning op de rol en relatie met
(toekomstige) huurders.
Overname
Het belangri jkste feit van het afgelopen jaar mag toch wel
worden genoemd het afs lu i ten van een principe-overeen-
komst met het college van Burgemeester en wethouders
van /elhemoverde overname van het gemeentelijk woning-
bedrijf . Ons motto daarb i j was dat het beter is een ander
over te nemen, inplaats van zelf overgenomen te worden.
Door de overname per l januari 1995 van het woning-
bedrijfvan /elhem is de Woningstichting Thuis Best vanaf
genoemde datum niet alleen actief in Hengelo Gld en
Vorden maar ook in /elhem. De overname heeft door
ondertekening van diverse notariële aktes op 29 november
1994 plaatsgevonden, waardoor de daadwerkelijke effec-
tuering op l januari 1995 kon ingaan. De keuze van
overname is op Thuis Best geval len , omdat de woning-
st ichting het best kon voldoen aan de voorwaarden, die
door de gemeente Zelhem bij de privatisering van het
woningbedrijf werden gesteld. Daarnaast bestaat er maar
weinig verschil tussen de culturen van Zelhem en Hengelo.
Door naast de woningen ook het personeel over te nemen,
kan worden gesteld dat de kwetsbaarheid van de woning-
stichting behooorlijk is/wordt verminderd, hetgeen ten
goede zal komen in de richting van de huurders. Nu de
overheid zich terugtrekt uit de sociale volkshuisvest ing
komt het Thuis Best voor dat door vergroting van het
woningbestand de risico's kleiner zullen worden, de effi-
ciency kan worden vergroot, resultaat- en klantgerichter
kan worden gewerkt, grotere bouwstromen tot stand zullen
komen, knelpunten t.a.v. woningzoekenden g e m a k k e l i j k e r
kunnen worden opgelost en de concurrentie van andere
leveranciers van woondiensten zonodig kunnen worden
opgevangen en een stevige plaats in dit deel van de regio
kan worden behouden c.q. versterkt.
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat het verslag-
jaar voor het managementteam, de medewerk(st)ers en de
leden van de raad van toezicht van Thuis Best een hectisch
jaar is geweest, waarbij door een ieder alles uit de kast
moest worden gehaald om de gestelde doelen te bereiken.
Dat dit uiteindelijk is gelukt is vooral door een ieders
optimale inzet onder vaak moei l i jke omstandigheden te
danken.
Wordt vervolgd.

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

Het wordt pas écht leuk

met 'n

huwelijkskaart.

Kom kijken bij

DRUKKERIJ WOLTERS

HELP DE 40.000 KINDEREN MET EPILEPSIE,
GIRO 222111.

Nationaal Epilepsie Fonds-De Macht van het Kleine.

Al meer dan 100 jaar actiet.

Postbus 9587,3506 GN Utrecht. Tel. 06-8212411.

STEUN DE 7H7E/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.

DRUKKERIJ WOLTERS

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



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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

n

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

WIJZIGINGEN WATERSCHAPSAANSLA(i VOOR
GEBOUWEN KN GROND
Vanaf dit jaar zijn de berekeningswijze en de hoogte van de
waterschapsaanslag voor gehouwen en grond sterk ver-
anderd. Dit omdat de Waterschapswet nu volledig van
kracht is. In deze wet is geregeld dat de kosten van het
waterbeheer goed moeten worden verdeeld over de
belanghebbenden. Dit om nog beterte bereiken dat iedereen
betaalt naar mate hij belang heeft bij het werk van het
waterschap. De nieuwe aanslag wordt door de ()ost-( ielderse
waterschappen ver/.onden tussen ju l i en september. Een
aantal mensen heelt de aanslag inmiddels ontvangen,
ledere inwoner van ()ost-(ielderland met een eigen huis .
bedrijf en/of grond ontvangt j a a r l i j k s een aanslag van /.i j n
waterschap (of polderdistrict). Deze aanslag, de 'omslag
gebouwd/ongebouwd', wordt opgelegd vanwege een
specifiek belang bij het werk van het waterschap: de
bescherming, benutt ing (van grond) en instandhouding van
het be/it. De nieuwe berekeningswij/e wordt uitgelegd in
een speciaal infobullet in dat bij de waterschappen kan
worden aangevraagd.
[ngezetenenomslag
De meeste inwoners hebben dit jaar inmiddels ook een
andere aanslag van het waterschap gehad, de inge/.etenen-
omslag. De ingezetenenomslag moet iedereen betalen,
vanui t een algemeen belang bij het werk van het waterschap:
de mogelijkheid om te wonen, werken en recreëren. De
inge/.etenenomslag komt jaar l i jks , /.o mogelijk rond de
jaarwisseling.
Veranderingen aanslag
De aanslag voor hui/en, bedrijven of andere bouwwerken
kri jgt een andere grondslag: de'waarde in het economische
verkeer'. Dit is wettelijk vastgelegd, omdat de tot dusver
gebruikte methode inmiddels verouderd is. De 'waarde in
het economische verkeer' wordt door de gemeente bepaald.
Deze waarde is tevens de basis voor de onroerende
zaakbelasting. De aanslag voor de grondbezitter is net als
voorheen gebaseerd op de oppervlakte die bij het Kadaster
bekend is. Nieuw is dat de oppervlakte van een huis, bedrijf
of ander bouwwerk met erf en/of tuin niet meetelt. Deze
waaide tel t immers al mee in de economische waarde van
het pand. Het aanslagbedrag wordt verder bepaald op basis
van het belang dat de grondbezitter heeft bij het werk van
het waterschap.
Tarieven
Het waterschap begroot per jaar hoeveel geld er nodig is om
zijn taken goed te kunnen uitvoeren. De/.e kosten worden
omgeslagen over de belanghebbenden: de ingezetenen, de
eigenaren gebouwd en de eigenaren ongebouwd. Uitgebreid
onderzoek heeft bepaald hoe de kosten over deze drie
categorieën moeten worden verdeeld. Op basis van de te
verwachten kosten en de kostenverdeling bepaalt elk
waterschap het ta r ie f per ingezetene, gebouw of perceel.
Werk van waterschappen
Het werk van de Oost-Gelderse waterschappen val t ui teen
in de zorg voor de waterbeheersing en de zorg voor de
waterkering. In totaal hebben zij de zorg voor meer dan
3400 kilometer watergangen en l 23 ki lometer dijken. De
waterbeheersing, ook wel waterk want iteitsbeheer genoemd,
omvat de zorg voor de aan- en afvoer van water, de water-
stand en een goed onderhoud van watergangen en oevers.
Met stuwen, vaste overlaten, inlaatwerken en gemalen
houdt het waterschap zo goed mogelijk het waterpeil vast .
Zonderde waterbeheersing zouden woonwijken, wegenen
industrieterreinen niet kunnen bestaan. Daarom betaalt
iedere huis-, bedrijf- en grondbezitter hieraan mee, evenals
de ingezetenen. Het werk aan de waterkering omvat de
bescherming tegen overstromingen. Met de aanleg en een
goed onderhoud van dijken, kaden en dergelijke. Alleen de
belanghebbende hu i s - , bedrijf- of g rondbez i t t e r of
ingezetene betaalt hieraan mee.

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraati2,
7255 LC Hengelo (Cld.)

Tel. 05753 - 4064

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

Klokken voor
ieder interieur

J U WE LIER-OPTICI E N
Spalsiraat 15 Hengelo Gld, Tel. 05753 1374

GLAS-VERF-BEHANG

Te koop

div. kwaliteiten

WEIDEHOOI
kleine balen, ook voor

kleinverbruikers.

HISSINK
tel. 05753-1439

Zondag 6 aug.

GROTE BINGO
met vele geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

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

Te koop boerenkoolplan-
ten. Voortseweg 3, Toldijk.
101.05753-1589.

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf
Rondweg 2a - Hengelo (ild.

Tel. 05753-1424

KLOMPEN!
dan moet U bij Sueters zijn.

Goede kwaliteit!
Fabrieksprijzen!

ook zaterdags open
nu ook alle soorten

klompschoenen
werkschoenen en

laarzen

Klompenmuseum
Uilenesterstraat l ()a ,

Keijenborg.
Tel. 05753-3030

Te koop boerenkool- en
preiplanten. A. Menkveld.
Banninkstraat 58, Hengelo
Gld. tel. 2090.

Te koop boerenkool-, prei-
en andijvieplanten. Heus-
kes, Wuusweg 2, Toldi jk , te l .
05753-1259.

Te koop C-pony, ruin, niet
voor beginners. F. Kemper-
man, tel. 05755-2006.

'FIETS I)K BOER OP' EEN MOOIE LEERZAME
TOCHT
Op zaterdag 22 ju l i vond de jaa r l i jkse fietstocht plaats
georganiseerd door de agrarische vrouwenorganisaties van
Hengelo Gld. Vanaf 10.00 uur kon men starten bij hotel
Langeler in Hengelo ( l id en bij café "De Veldhoek". De
verf rissende onweersbui in de nacht van vrijdag op zaterdag
zorgde voor aangenaam fietsweer van ± 25 °C en goed
berijdbare binnenwegen. De tocht ging door voor sommige
onbekende wegen en binnenpaad jes naar objecten in Vorden,
Ruurlo en Hengelo ( i l d .
Rundveebedrijf van de fam. Mombargaande Lieferinkweg
in Vorden. Naast een keurig verzorgd bedrijf waren voor
deze gelegenheid ook enkele k le inere hu i sd ie ren te
bezichtigen, iets wat vooral de kinderen erg aantrok. De
zu ive lau to van Coberco zorgde voor een verfrissende drank.
Kappelenbul t en Lindese molen. Een paar c u l t u u r
monumenten opgesierd met een gedicht van Staring in een
eeuwen oud landschap. Mogelijk hebben niet a l len de
Kappelenbult bezocht, daarom hier het treffende opschrift
op de opgerichte steen: "Verheft zich hier geen bidplaats
meer. Heelal is tempel voorden Heer".
Kampeerboerderij "De Haverkamp" op het Zand. Naast
een demonstratie van oude ambachten werden hier
pannekoeken gebakken met 7 pannen. Toch ontstonden er
nog wachtti jden, maarwat wil je met ±560 deelnemers. Dit
bedrijf is vooral gespecialiseerd in het ontvangen van
groepen. Zo werden 's avonds ruim 100 touwtrekkers
verwacht uit Duitsland en Oostenrijk.
Kaasboerderij Ih ink van de lam. Zoeteman in Ruurlo. Ook
een vorm om aan de geproduceerde melk extra waarde toe
te voegen door het maken van een speciaal produkt. Deze
consumpties lieten zich goed smaken.
Kaktuskwekerij van de fam. Van der Meer in Ruurlo. Voor
velen een complete verrassing. Wat een investering en zorg
vraagt een dergelijk bedrijf, om even s t i l van te worden.
Heel bijzonder waren de 20 jaar oude kaktussen genaamd
"schoonmoedèrsstoel" met s t e k e l s zo scherp als
inject ienaalden.
Fokvarkensbedrijf vande fam. Hendriksen in Ruurlo. Van-
wege het besmettingsgevaar werd getracht via posters,
grafieken en video een beeld te geven van de moderne
varkensfokkerij . Tot veler verrasing werd hier koff ie
aangeboden met een H i n k s tuk "Ruurlose" vlaai.
Stoeterij "De Hazenhut" van de fam. Ebbers in Hengelo
Gld. Steeds meer landbouwers schakelen over op de
recreatieve sector. Een stoeterij met diverse soorten paarden
gevarieerd ingezet (rijpaard, springpaard, tu igpaard) is oen
goede mogelijkheid om de grond en de bestaande gebouwen
te benutten. Dat de landbouw naar "nieuwe wegen" zoekt
was op deze tocht duidelijk te zien.
De agrarische vrouwen kunnen met voldoening terugzien
opeen mooie, leerzame fietstocht.

Een deelnemer

50e ORANJEFEEST TE OLBURGEN/RHA
Het Oranjefeest te Olburgen en Rha vindt dit jaar voor de
50e maal plaatsen wel op vrijdag l l . zaterdag 12 en zondag
13 augus tus . De Oranje-s t icht ing heeft ook dit jaar weer
diverse ac t iv i t e i t en op haar programma staan.
Zo opent zij vr i jdag om l S.30 uur het fest i jn met een
feestelijke optocht. De muziekvereniging Nieuw Leven uit
Steenderen zal hieraan haar medewerking verlenen. Na de
optocht zijn de ke rmisa t t r ac t i e s geopend en is er in zaal
Steintjes gelegenheid om een dansje te maken.
Zaterdagmorgen om 10.00 uur zat de Oranjes t ich t ing haar
ac t i v i t e i t en voort met het t r ad i t ione le vogelschieten.
's Middags zi jn er om 15.00 uur spelen voor kinderen met
assistentie van hun ouders.
De Oranjestichting bestaat dit jaar 50 jaar. Hiertoe wordt
op zondagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur een receptie
gehouden. Zondagmiddag om 14.00 uur wordt de
p l a a t s e l i j k e zeskamp gehouden. De deelnemende ploegen
s t r i j den op zes voor hen tot zondagochtend onbekende
spelonderdelen om de hoogste eer.
Zaterdag en zondag is er zowel 's middags als 's avonds
dansmuziek in zaal S te in t j e s .

SENIOREN-TAXI IN (ÏEMEENTE HENGELO GLD

Ongeveer driekwart jaar draai t in Hengelo het vervoer voor
ouderen op p r o e f . De afd. Sen ioren-Taxi van de
Gemeentelijke Commissie voor het Ouderenbeleid was er
bij de start van overtuigd, na informatie elders, dat de
aanlooptijd tameli jk lang zou worden. Ze kan echter nu
mededelen mat ig optimistisch te mogen zijn. De verkoop
van de pasjes a f K),-- is st i jgende en degene die eenmaal
gebruik hebben gemaakt van de Senioren-Taxi maken
steeds meer gebruik van dit vervoer voor ouderen. Ze zijn
bl i j dat dit in onze gemeente ook kan. Men wordt op eigen
verzoek van huis gehaald en weer thu is gebracht.
De heer en mevrouw Schetfer uit Varssel. maken geregeld
gebruik van de Senioren-Taxi. Samen gaan ze naar familie
en kennissen in Hengelo en Kei jenborg . Ook hun
boodschappen halen ze per Senioren-Taxi en voor ƒ 9.50
zijn ze samen uit en weer thuis. Ook hebben ze veel lof voor
taxibedrijf Lammers en het personeel, die zeer correct en
behulpzaam zijn. De gevreesde opmerking, die men elders
hoort en ook van dhr. en mevr. Schetter is vaak: "Gaan
j u l l i e al weermet een "taxi" uit?" Maar ja hoe v ind t men het
beter en g e m a k k e l i j k e r voor deze prijs.
Deze Senioren-Taxi is tevens tot stand gekomen, doordat
de di rekt ies van enkele grote bedrijven er van overtuigd
waren hier iets onmisbaars. voor de werkers van vroeger,
voor de ouderen tot stand te kunnen brengen. Dat z i j n
gemeentebestuur Hengelo, van Geenhuizen Architect- en
Bouwplanbureau B.V., Rabobank Hengeloen Keijenborg,
Gerr i ts Lammers B.V.. Herwers Nissan B.V., Bijenhof
Stratenmakers B.V.
Al de/c bedr i jven , alsmede de afd. Akt iv i t e i t en van de
Gemeente l i jke Commissie van het Ouderenbeleid hopen
dat nu ook vele ouderen een pasje gaan halen b i j taxibedri j f
Lammers, tel . 05753-3005, waar ze in de toekomst echt
prof i j t en plezier van zul len hebben.
Voor nadere in l i ch t i ngen kan men ook bellen met tel.
05753-1864 of 2263.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 6 At (il SUS 1995

Remigiuskerk
10.00 uur ds. E. Nol tus Kinderncvendienst

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. Br inker ink , Haarlo

R.K. Kerk Hengelo (ild
Zaterdag 5 augus tus 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 6 augustus 10.00 uur Eucharis t ievier ing

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering:
zondags om 10.30 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur
Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.
Huize Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;
dagelijks Roz.enhoedje bidden om l S.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 l l .(X) 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.

4 - 7 AUGUSTUS
Dr. Klein Horsman (praktijk dr. Eyck), tel. 4550

Avond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende
morgen 08.00 uur en is u i t s lu i t end bedoeld voor spoedgevallen.
Maandag: dr. Ei jkelkamp, Koldeweivveg2. Keijenborg, te l . 2262
Dinsdag: dr. Koning, Kas tan je laan l, Hengelo Gld, tel. 1266
Woensdag: dr. Kle in Horsman, te l . 4550
Donderdag: dr. Fyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 1277

Apotheek Hengelo (ild, Spuistraat 28, tel. 05753-1010
( )penmgst i jclen: maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.3()uuren 13.30-
18.00 uur . /a., zo., feestdagen l 1.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, huilen de
openings t i jden 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 vr i jdag 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 weckend.

Openstelling Politiebureau Hengelo (ild
Maandag t.e.m. v r i j d a g van 9.00 tot 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar, te l . 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - l l

PKTER r ABER IN HET THEATER ONDER DE
MOLEN
Woensdagavond 2 augustus om 19.30 uur treden de trou-
badour Gery Groot /.waaftink en de verhalenvertel ler Peter
Hoefnagels op in het Theater onder de Lindese molen aan
de Lindeseweg te Vorden. Ben Rogmans vergast de lx-zoeker
op een merkwaardig verhaal. De muziek kl inkt verrassend
mooi in deze robuuste ru imte van hout, steen en metaal . ( )p
woensdagavond is de toegangsprijs slechts K) gulden.
Hiervoor geniet de bezoeker een beproefde avond-
voorstelling.
Zondagmiddag 6 augustus om 15.00 uur is er een eenmalige
u i tvoer ing van de n ieuwste show van de bekende acteur
Peter Faber onder de tiitel "Vrolijke verhalen voor onderweg'.
Peter Laber s te l t daarin onder meer de vraag: Hoe overleef
je je opvoeding? Hij weet daar een aan ta l v r o l i j k e
antwoorden op. Voordat deze show in de grote theaters in
Nederland gaat draaien, heeft tic a r t i s t i ek leider van het
Theater onder de Molen, Peter Hoefnagels, die destijds
samen met Faber en het Amsterdams Werktheater, toneel
heelt gemaakt, zijn vriend Peter Faber bereid gevonden
eerst een t ry out in Vorden te brengen. Hen un ieke
gebeurtenis dus. Reserveer t i jdig t e l . 05752-6423, afhalen
van de kaar ten op woensdagavond tussen 19.00 en 19.30
uur. De entree is 20 gulden en de opbrengst is ten bate van
de Stichting De Lindese molen.

P.V. "STEEDS SNELLER" - HENCELO (iLD.
Wedvlucht vanaf Heverlee, d.d. 23-7-1995. afstand 174
km. Gelost om 07.45 uur, aankomsttijd Ie dui f 10.05 uur,
laatste 10.40 uur.
l W. Jansen 2 Chr. te Stroet
3 A. Peters 4 A. Kamperman
5 A. C. Jansen 6 B. Ankersmit
7 L. te Stroet X G. Kempers
9 J. Meijer l O G. Braakhekke

OPENSTELLING KRUIDENTUIN 't ZUNNEHÖFKEN
Uw eigen lies kruidenazrjn maken? Dat kan!
Kruidenaz i jn maken tijdens de eerste Braderie een groot
succes.
Op 5 augustus tussen 14.00 en l S.(K) uur is een ieder van
harte welkom in de k r u i d e n t u i n 't /unnehöfken aan de
Piersonstraat naast het NPB gebouw, nabij de Rabobank.
De dames van de Nederlandse Bond van Plattelands-
vrouwen bieden een ieder de gelegenheid om tegen een
vergoeding gezamen l i j k kru idenazi jn te maken (ev t . eigen
fles meebrengen).
De benodigde k ru iden worden ter plekke geplukt en zelf
uitgezocht. Voorde overige benodigdheden wordt gezorgd,
zodat men met een decoratieve fles huiswaarts keert .

Vele bezoekers uit alle windstreken bezoeken de kruiden-
t u i n t i j dens de open morgen, waar ze worden ontvangen
door leden van de Nederlandse Bond van P la t t e l ands -
vrouwen.
l-.en bezoekje aan de k r u i d e n t u i n is gezien de posi t ieve
reacties dan ook zekerde moeite waard. Voor informat ie en
gratis proeven is een ieder van harte welkom op donderdag
10 augustus van 10.00 tol l 1.30 uur in de k ru iden tu in . De
t u i n is gelegen aan de Piersonstraat naast het NPB gebouw,
n a b i j de Rabobank.

Hulpdienst
mevr. Ri jpkema. t e l . 2439enmevr. Lubbers. tel. 2766. In Kei jen-
borg mevr. Hakvoort. tel. 2317 en mevr. van Aken. t e l . 2627.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t hellen tussen 09.00 en 12.00
u u r ) . Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - te l . 05750-
16463.

/org(»roep ()ost-(Jelderland
Kraamzorg, kru iswerk en gezinsverzorging. 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 06-8806 (20 ct /min)
Ui t l een van verpleegartikclen en hu lpmidde len :
Thuiszorg winkel Doetmchem.Ro/engaardsewcg 19,Doetinchcm
Thuiszorgwinkel /utphen. Laarstraat 15, /utphen
Telefoon 06-8806 (20 ct/min)
- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo (Gld);

Zutphenseweg Ie. Vorden. tel . 05752-2129
spreekuur maandag t/m v r i j d a g 08.30-09.30 uur

- Maatschappeli jk Werk voor de gemeente Steenderen:
J. F. Oltmansstraat 7. Steenderen. te l . 05755-1659
spreekuur maandag t/m vr i jdag 08.30-09.30 uur

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

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging opchr. grondslag vooralgemene belangenbehartiging
in de gezondheidszorg. Voor vragen, hu lp of bemiddeling hij
problemen, bel (dagelijks van 19.00-2().0() u u r ) tel. 08330-
21025, 08340-41275 of (maandag t.e.m. v r i j d a g ) 08343-1214.
Vr i jw i l l i ge Thuiszorg, te l . ()834()-35()(K), dagelijks van 9.00-
10.00 u u r e n van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:
R. Haggeman-Withaar, tel. 05754-1351

Pedicure
Y. Abbink, Toldijk, tel. 05755-1386
L. Evers-Jansen. te l . 2515
H. Offenberg. te l . 3435

Diëtiste
H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15. 7223 KJ Baak, t e l .
05754-1809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.
Wegens vakant ie prakt i jk gesloten van ma. 24-7 t/m ma. 7-8.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst : 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. ()8346-65()()(). d a g e l i j k s bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo (ild.
dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur
woensdag 10.00-12.00 uur en 15.(K)-I7 . (K) uur
\ r i j dag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo (ild.
maandag t/m zaterdag 10.00-16.00 uur.


