
64e jaargang no. 32 dinsdag 8 augustus 1995 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTEKS
Regelinkstraat 16
Postbus 63,1255 ZH Hengelo (J ld
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Haak, Kronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Champignon of Geschnetzeltes
Kerriegehakt 7 QC

j A M 500 gram f ivv

4,95500 gram

Mager Malse
Gezouten Spek Bieflappen

4 Q5 Q Q5"•VV 500 gram v/iVV500 gram

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

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram 4.9D

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4.9O

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
Holl. PRUIMEN kilo 1.98
Hollandse BONEN kilo 1.49

Rauwkost reklame:
HAWAI SALADE

100 gram 1.25
pittige IJSBERSLA

100 gram 1.25

vrijdag PIZZADAG
2 voor 12.50 per stuk 6.95

Tot ziens

SPEKLAPPEN

500 gram 4.1O
HAMBURGERS
per stuk 1.15

BOTERHAMWORST

100 gram 1.2 O

GRILLWORST

lOOgram 1.35

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

weaaeefpriizen
Schröder Mode

Hengelo Gld
Wij zijn in de maand augustus

's maandags gesloten.

B. E. - Occasions
Betrouwbaar en Eerlijk

Kijk en vergelijk de prijzen

Te koop:

1992 - Mazda 626 HB, 5 drs, 59.000 km,

1 e eigenaar, rood, prachtauto met spoiler,

nw banden, ra./cass. 27.500,—

1992 - Ford Fiesta Cheers, 37.000 km, 1 e

eigenaar, grijs met., "nieuwe" auto

16.750,»

1992 - Opel Astra station diesel, 5 drs,

120.000 km, 1e eigenaar, wit 19.500,--

1991 - Honda Civic Silverstone 1.5, zwart

met., 111.000 km, ww glas, sportstoelen

19.500,--

Verkoop en onderhoud van alle merken, nieuwe
en gebruikte auto's met BOVAG-garantie.

BERTUS EUGELINK
Texaco service station

(DAG EN NACHT TANKEN MET CREDIT CARD)

Z.E.-weg 113 - 7223 DB Baak - Telefoon 05754-1448

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

Potroosjes
div. kleuren 2 voor 6,00

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Alle zomerrestanten in
het portiek

voor de helft of
minder

Tot ziens bij

Tacx Schoenmode
Raadhuisstraat 27 - Hengelo Gld.

t.o. gemeentehuis - tel. 05753-2547

DEZE WEEK

VLAAI
* van de *

WEEK

Frambozen-

bananenvlaai 9.95
lekker fris en voordelig

Bakkerij Kreunen
de zaak voor vlaaien

met smaak

tel. 05753-1474

Wie h e e f t van mij geleend:
rietdekkersyereedschap,
.v.o, dakladders.
( i . n iv ternj ' . be/orgen hij

Evert Wentink, Oranjehof 32,
Hengelo Gld. te l . 05753-
2104.

Te koop hoerenkool-, prei-
en andijvieplanten. Heus
kes, Wuusweg 2. T o l d i j k , t e l .
05753-1259.

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondwcg 2a - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1424

Te koop
50 m

2
 oude waalt.jes

5 motormaaiers ü ƒ 125,--
gebruikte waterpompen a
ƒ 100,--
gebru ik te ontij / .erings-
waterinstallatie, compleet
ƒ 2500,--.

W. Verhey, Z.-K.weg 9,
Toldijk.

V A N D E E C H T E B A K K E R

BOURGONDISCH
LANDBROOD

De Echte Bakker blijft in de weer met ideeën en recepten.

De molenaar levert hem een rijke mix van

haver, gerst, tarwe, abrikozen, appels, amandelen,

noten en andere gulle gaven van de natuur.

Daarvan bakt hij het (h)eerlijke en gezonde Bourgondisch Landbrood.

Nostalgisch lekker.

Deze week
echte bakker

i^v/-t »ctrv a m • • •

ƒ 2,50 Hekkelman
Echt... je proeft't!

Raadhuisstraat 35 - Tel. 05753-1200
HENGELO (Gld.)

UW ECHTE BAKKER MAAKT ER MEER VAN l

Hondenschool
"Klein Weetink"

te Velswijk
start met de nieuwe

cursussen op maandag
28 augustus 1995.

Inlichtingen en opgave:
Ap Peters,

tel. 08344-1436 of
Lucia Mullink,
tel. 08342-2361.

Wegens vakantie gesloten van

zaterdag 5 augustus
t/m maandag 21 augustus

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 05753-1374

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraati2,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 05753 - 4064

Te koop Citroen AX
bj. IO-XX.69.(K)Okm.3-deurs .
rood. Tel. 05753-4367.

NOTARISKANTOOR

SCHELLENBACH

TE HENGELO GLD,, DEELT

MEE DAT HET KANTOOR

VANWEGE DE VAKANTIES

GESLOTEN IS VANAF

DINSDAG 15 AUGUSTUS 1995

TOT EN MET

VRIJDAG 18 AUGUSTUS 1995,

Trendsetter
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende diskotheek

Grill-resto „Smikkel-corner"
NET EFFE GEZELLIGER

Met ingang van vrijdag 11
augustus is onze diskotheek

weer op vrijdag geopend.

Op zaterdag 2 september
organiseren wij weer een

"Original Disco Party"
met muziek uit de jaren '60 en '70

inclusief warm en koud buffet

Verder iedere 1e zaterdag
van de maand.

Voor inl.: E. de Gier, tel. 05750-20309.



W i j z i jn erg hl i j met de geboorte van onze dochter

en mijn /us je

(lerlinda Janique

Wij noemen haar

DANIQUE

Henk. Mia en Mulou Rie tman

2 augustus

Waarleskamp 2
725? WCJ Hengelo ( ( i l d . )

Tel. 05753-3022

na l()-10-'95 0575-463022

Dankbetuiging

H a r t e l i j k dank voor a l le f e l i c i t a t i e s , die wij in welke

vorm dan ook hij ons 40-jarig h u w e l i j k mochten

ontvangen.

HERMAN LUESINK
J O U K S I N K - H E K B I N K

Scharfdijk l

Hengelo Gld.

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 N?"

helpen. <fc^

Geef!' V

Nationaal Reumafonds
Den Haag. Bank 70 70 70 848.

Een bere-goede

huwelijkskoort is een

bezoekje woord! Bij:

DRUKKERIJ WOLTERS

ZATERDAG 12 AUGUSTUS OOGSTFEEST IN
HENGELO GLD.
De Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gelderland is

voornemens in samenwerking met de plaatselijke VVV,

een oude t r a d i t i e in ere te herstellen, n a m e l i j k "het

oogslfeesi". Sinds mensenheugenis werden in het verleden

ieder na jaar oogstfeeslen gehouden. Een goede graanoogst

garandeerde immers voldoende voedsel voor de rest van

het jaar. De t radi t ionele oogstfeesten waren van oudsher

'dankdagen', vier ingen uit dankbaarheid voor een goede

oogst. In Amerika is oogstfeest zelfs lot een nat ionale

feestdag verheven genaamd "Thanksgiving Day".

Het weer had en heelt ui teraard een zeer belangri jke in-

vloed op de hoeveelheid en de k w a l i t e i t van de oogst.

Tegenwoordig zijn wij in Nederland minder a fhanke l i jk

van onze eigen lokale weersomstandigheden, omdat de

tarwe uit heel Europa wordt betrokken. Desondanks spreekt

men tegenwoordig nog steeds over een goede of slechte

oogst, die in de Westerse landen weliswaar geen hongers-

nood betekent , maar wel van invloed is op de pr i j s . Onge-

veer de he l f t van de in Nederland benodigde tarwe (circa

twee miljoen ton) komt thans van eigen bodem, de andere

he l f t wordt geïmporteerd.

Bij het VVV-kantoor l ig t 12 augustus vanaf 13.00 u u r e e n

route klaar met een beschrijving hoe men d.m.v. een

prachtige fietstocht aan de Slotsteeg in tic Noordink kan

komen waar zich de a c t i v i t e i t e n zu l len afspelen.

Middagprogramma:
Om 13.30 uur zul len een aanta l maaiers starten met het

maaien van de zig. Vervolgens wordt handmatig rogge

gemaaid. Een aantal dames zal de rogge op t radi t ionele

wijze binden om deze daarna aan garven (schoven) op het

land te zet ten. Ook zal worden gedemonstreerd hoe jaren

terug met paard en maaimachine werd gemaaid. Kinderen

z u l l e n worden ingeschakeld voor het aren lezen (oorne

garen) . De hele middag is er gelegenheid om de werk-

zaamheden van dichtbi j te bekijken en wordt het aan-

wezige publ iek gelegenheid geboden tot het s te l len van

vragen. Aan het eind van de middag zu l l en de garven op

een boerenwagen worden geladen en z u l l e n de maaiers en

bind(st)ers. door middel van het nuttigen van een zoge-

naamd ' n e u t j e ' het middagprogramma op t rad i t ione le

wijze a f s l u i t en .

Avondprogramma:

Het avondprogramma zal zich afspelen op het erf van de

nabi jge legen boerderij van de fam. Harmsen aan de

Memel inkd i jk . Om 20.00 uur wordt de geladen wagen

d.m.v. een paard van het land gehaald. De garven zullen

worden afgeladen en op de vloer gelegd en dan zal er

d.m.v. dorsvlegels op originele w i j z e worden gedorst.

Verder zul len er demonstraties plaatsvinden van o.a. dok-

ken maken, bijenkorven maken, haren etc. Ook zullen een

aantal oude landbouwwerktuigen worden tentoongesteld

en een boerendansgroep zal voor de nodige sfeer en

geze l l ighe id zorgen. Belangstellenden zijn zowel 's mid-

dags als 's avonds van harte welkom en de entree is gra t is .

BRANDENDE VRAGEN

OVER MAAGKLACHTEN?

VRAAG DE GRATIS BROCHURE!

Speelt uw maag regelmatig op? De nieuwe brochure

van de Nederlandse Lever Darm Stichting geeft ant-

woord op de meest gestelde vragen over maag-

klachten.

Haal de brochure "44 Brandende vragen over

maagklachten" bij huisarts, apotheek of drogist.

Bestellen kan ook, bij: De Nederlandse Lever Darm

Stichting, Postbus 430, 3430 AK Nieuwegein,

tel. 03402-55881.

De Nederlandse Lever Darm Stichting

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.

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE

Voor DE RECLAME
dienen de advertentie's

donderdags vóór
11.00 uur in ons

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

plaatsing onder voorbehoud!!!!!!)

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

DRUKKERIJ WOLTERS J

STEUN DE ff Gf/VAANVAL OP HET ONVERWACHTE.

L IT I E
• Noord- «n Ooit-G»ldtrland

POLITIK-INFORMATIE AFDKLIIM; HF.NCJKLO ( Ï I . I )
10e jaargang nr. 26 - periode van 15 t/m 30 juli 1995
( ia er maar eens rus t ig voor z i t t en . Hr is veel te ver te l len .

***inbraak/diet'stul***

- Bij het zwembad werden een paar Nike sportschoenen

weggenomen. Daar in deze schoenen steunzolen /aten

was de schade ƒ 350,00.

- Uit een aan de V a a l v e r i n k d i j k geparkeerd staande per-

sonenauto is een portemonnaie met inhoud ontvreemd. De

goederen /i jn la ter teruggevonden.

- Aan de Bann inks t r aa t werd een s t ruik uit de t u i n getrok-

ken.

- X maal diefs ta l f iets opgenomen. Er / i j n 4 fietsen bij de

eigenaar terug. Deze waren echter wel vernield.

*** verkeersongevallen***

- Op de Vordenseweg. binnen de kom. vond een aanrijding

plaats tussen twee personenauto's. Het niet voldoende

rechts houden was tic oor/aak.

- /ogenaamd k l even was de oor/aak van een aanrijding op

de Veldhoekseweg te Veldhoek. Een kop staart aanri jding

was het gevolg.

-Op de Veldhoekseweg werd een ree aangereden. Het dier

overleed terplaatse.

- A a n r i j d i n g vond plaats op de k r u i s i n g van de Wichmond-

seweg met de Rondweg. Het niet verlenen van voorrang

was de oor/aak.

- Op de kruis ing van Hummcloscweg met Kruisbergse-

weg vond aanrijding plaats tussen twee personenauto's.

Wederom was het niet verlenen van voorrang de oor/aak.

- Op de kruis ing Kervelseweg met de Westerstraat vond

ook een voorrangsaanri j d ing plaats.

- Op de rotonde nab i j het /wembad vond een aanrijding

plaats tussen twee personenauto's, wederom geen voor-

rang verleend.

- Op de parkeerplaats van een supermarkt reden twee auto's

t e g e l i j k e r t i j d achteruit. Gevolg een botsing.

***vernieling***

In deze periode dan wel kort daar voor zijn veel vernielin-

gen gepleegd.

- In de f ietsenstal l ing nabij het gemeentehuis / i j n meerdere

fietsen vernield.

- Aan de Heidewevcrsweg is een bedrijfsauto, merk Citroen

vernield. Met een s t raa tk l inker is gepoogd de voorruit in te

gooien. Voorruit en g r i l l werden beschadigd.

- Aan de Snethlageweg werd door onbekenden een PTT

brievenbus vernield.

- Aan de Bleekstraat / i j n enkele jonge boompjes vernield.

Onbekenden hebben ze afgeknakt .

- Meerdere plantenbakken van zowel gemeente als part icu-

lier zijn vernield. De daders hebben met de aanwezige

planten lopen gooien.

- Aan de /.onnestraat werd een geparkeerde personenauto

bekrast .

- Aan de Sa r inkkamp werd eveneens een geparkeerde

personenauto bekrast.

Het is bekend dat /EER velen de verniel ingen moeten

hebben gezien. B i j meerderen is de i d e n t i t e i t van de daders

bekend. Tot op heden b l i jk t niemand daar voo ru i t te w i l l e n

komen. Mensen laat dit zo niet doorgaan. Hebt u een

v e r n i e l i n g gezien meld het ons dan. /.owel voor de ge-

meente ( w a a i u ook aan meebetaald) als pa r t i cu l i e r is er

behoorl i jke schade ontstaan.

- Aan de Oude Varsselseweg werden door zogenaamde

"vissers" vern ie l ingen aangericht aan beplant ing , afraste-

ring en aan de inaanbouwzijnde bejaardenwoningen.

- Poging brandstichting. Onbekenden hebben bij een be-

dri j f getracht brand te s t ichten. Door a fva l in brievenbus te

werpen en vervolgens aan te steken.

- Aangif te opgenomen in verband met verniel ing aan

gie t i jzeren hekwerk.

- Aan de Elderinkweg stond een personenauto geparkeerd.

Toen de eigenaar terug kwam zag hi j dat onbekenden drie

deuken in z i j n auto hadden getrapt cq geslagen.

***overlast***

- Enkele meldingen ontvangen mbt overlast van hoge

struiken, gras. gewassen. Aan de eigenaar verzocht maat-

regelen te treffen.

- Een automobilist bekeurd terzake midden in de nacht met

een in werking z i j n de g e l u i d s i n s t a l l a t i e op zijn auto door

het dorp te rijden. De inwoner van Zelhem kreeg een boete

van ƒ 120.00 u i tge re ik t .

- Meerdere k lachten ontvangen inzake geluidsoverlast.

- Aangif te is opgenomen inzake belediging, bedreiging.

ve rn ie l ing . Onderzoek naar de /.utphcnsc dader wordt

ingesteld.

- Drie knapen aangehouden in verband met de zware

mishandeling welke t i jdens de kermis aan een jongen uit

Vorden is toegebracht. De jongens bekenden direct hun

aandeel aan de vech tpa r t i j . Overmatig drankgebruik en

uitdagen waren de aanleiding tot deze zeer laffe daad.

(s lach tof fe r werd nadat deze bewegingsloos op de grond

lag nog enkele trappen, waaronder een in het gezicht.

toegebracht) Proces-verbaal wordt opgemaakt.

- Loslopende varkens op de Steenderenseweg veroorzaak

ten verkecrsgcvaar. De beesten z i j n door omwonenden in

de wei gejaagd. Waarna de eigenaar ze kon ophalen.

- Enkele jongens uit Doetinchem, die ivm overlast op een

Hengelose camping daar waren verwijderd dachten de

nacht in hun tent door te kunnen brengen in de woonwijk

Oosterwijk.se Vloed. Hen daar verwi jderd .

- Een inwoner had der mate veel alcohol genutt igd, dat hij

het nodig vond om bij een horecabedrijf overlast te veroor-

zaken. Man bui ten gezet. Ontzegging tot toegang zal hem

worden ui tgere ik t .

- Een inwoner had zijn caravan aan de Zonnestraal langs de

kant van de weg achtergelaten. Op de caravan zaten Duitse

kentekenpla ten . Daar de eigenaar niet was te achter halen

het voertuig naar het bureau gesleept. Al snel was de

eigenaar zijn karretje kwijt en kwam aan het bureau. Daar

werd deze aangehouden terzake diefstal kentekenplaten te

Gouda en gebruik maken van valse kentekenplaten. Na

verhoor kreeg meneer z i j n caravan terug en een proces

verbaal.
- Aangifle opgenomen van een inwoner uil Meppel. Een

Velswijker had de aangever in de keel geknepen. Oorzaak

jalouzie om een schone blonde. De Velswijker gaf direct

toe. Hij handelde uit bescherming van zijn schone blonde.

- Hen automobi l i s t bekeurd terzake hel r i jden zonder gel-

dige autoverzekering. Een bekeuring van ƒ 400.00 mag hij

betalen. Nadat de eigenaar z i j n aulo weer had verzekerd

kreeg deze hem terug.

Door zo'n twin t ig knapen werd aan de Rijnweg een hard

rock feestje gehouden. Veel geluidsoverlast was het ge-

volg. Na onze tussenkomst werd het ge lu id zachter gezet.

- Melding overlast afsteken vuurwerk .

- Een inwoner aangehouden in verband met het ingooien

van een r u i t en bedreiging. Na verhoor werd de man de

volgende morgen heengezonden.

- Bemiddeld opgetreden tussen buren. Een parkeerprobleem

was de oorzaak.

- In een wei land aan de Roessinkweg stond een dolge

draaide p ink . De dierenarts nam zijn maatregelen.

U ziet wel dal het mooie warme weer in combinat ie met

kermis en alcohol een grote werkdruk voorde pol i t i e heeft

opgeleverd. Enkele dagen is het pol i t iebureau dan ook niet

geopend geweest. Indien u ons nog wal Ie melden heeft bel

ons dan even. tel . 05753-1230.



THUIS BEST
JAARVERSLAG THUIS BKST 1994 (vervolg)

De DOELGROEP
De ver / c l l s t and ig ing en de w i j / e waarop hieraan invu l l i ng
is en wordt gegeven, betekent niet dat woningst icht ing
Thuis Best de pr imai re doelgroep uit het oog ver l ies t .
Integendeel, steeds /al de vraag gesteld worden of het
handelen van de corporatie in overeenstemming is niet en
ten dienste is voor die pr imai re doelgroep.

W K R K Z A A M H K D K N
Thuis Best is u i t s l u i t e n d werk/aam in het belang van de
volkshuisves t ing , /.ij verr icht hiertoe de volgende werk

zaamheden:
- het bouwen van woningen;
- het onderhouden en verbeteren van woningen:
- het onderhouden en verbeteren van de directe woon

omgeving;
- het beheren, toewij/en en verhuren van woningen;
- het verlenen van diensten aan bewoners en
- het ver r ichten van werk/aamheden die nood/akel i jker-

wijs voortvloeien uit de overige werk/aamheden.

WERKGEBIED
De corporatie heel t als werkgebied de gemeenten Hengelo.
Vorden en m.i .v . 22 augus tus l 994 eveneens de gemeenten
Hummelo en Keppel. Steenderen en /elhein. Voorhands
/ . i j n wi j u i t s l u i t e n d ac t ief in Hengelo, Vorden en /elhem.
Nu Thuis Besl de eerste fase van haar ver /c l f s tandig ings-
proces heelt afgesloten gaat / i j op haar gemak u i t / i e n naar
vormen van samenwerking in en bui ten de regio, maar s l u i t
/ i j daarnaast ook u i tb re id ing van haar a c t i v i t e i t e n niet ui t .
Daarbij heelt het haar voorkeur met behoud van eigen
/e l l s tand ighe id tot een aan ta l in tens ieve vormen van sa-
menwerking over te gaan. Met de collega-corporaties uit
Borculo, Eibergen/Neede. l . ichtenvoordc. Lochem en
R u u r l o heeft hierover reeds een eerste inventar iserend
overleg plaatsgevonden. Op korte t e r m i j n /.al doorCoopers
& Lybrandcen onder/oek worden ingesteld naarde moge-
l i j k h e d e n voor samenwerking. Maar daarnaast wordt ook
s a m e n w e r k i n g c.q. fus ie met g e m e e n t e l i j k e woning-

bedrijven in Hummelo en Keppel, Steenderen en Warnsveld
in de komende periode /eker niet uitgesloten. Vooral het
prett ige overleg met Warnsveld is de afgelopen periode
i n t e n s i e v e r geweest .
Raad van Commissarissen
Thuis Best kent 5 commissarissen. Daarvan /ijn er twee be-
noemd op bindende voordracht van de huurdersvereniging
en een op bindende voordracht van de werknemers van de
corporatie. Bij de overname van een gemeente l i jk woning-
bedrijf of toegelaten ins t e l l i ng wordt de belanghebbende
gemeenteraad in de gelegenheid gesteld gedurende ten
hoogste een / i t t i n g s t e r m i j n een kandidaat vooreen /etel in
de raad van commissarissen voor te dragen. Op grond
daarvan is thans een /esde commissaris. In het verslagjaar
vonden er een /evental vergader ingen plaats tussen de raad
en het bes tuur met het managementteam. De extra vergade-
ringen hielden verband met de overname van het won ing bc
dri j f /.elhem. Tijdens een afzonderlijke b i jeenkomst / i j n
d u i d e l i j k e afspraken gemaakt over de rollen en verantwoor-
de l i jkheden van de diverse organen binnen on/e corpora-
t i e . H.c.a. /al het komende jaar worden geëvalueerd.

Het WONINGBKZIT
Aanta l woningen, eigendom van Thuis Best,
per O l -01-1994 1438
In 1994 gereedgekomen m u l t i f u n c t i o n e l e
woningen in Wichmond S
In 1994 gereedgekomen m u l t i f u n c t i o n e l e
woningen in Vorden 4
In 1994 gereedgekomen seniorenappartementen
in Hengelo 16
In 1994 overgenomen bestaande woning
in Hengelo l
In 1994 overgenomen woonwagen in Vorden l

Aan ta l woningen/woonwagens per 31-12-1994 146S
(iarages 175
Kantoor ru imte l

Totaal aantal verhuureenheden per 31-12-1994 1644
Overgenomen woningen gemeente /elhem
per OI -01-1995 S92
Idem woonwagens 5

Totaal aantal verhuureenheden per 01 -01 -1995 2541

Wordt vervolgd.

^Gelukkig mag ik niet mopperen. Ik kan weer volledig

meedoen. Maar toch zijn er nog zo'n 12.000 mensen met een

diabetische voet. Voor een deel van hen

is amputatie een noodzaak.

Eén van de gevolgen van de

onzichtbare ziekte diabetes."

'N iJcHT"*

Giro 5766
Bank 70.70.70.805

Diabetes Fonds
Nederland, Amersfoort

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

Wij zijn ook aanwezig op de
Hengelose Braderie op

kollekties geboorte-, huwelijks-,
jubileum- en gelegenheidskaarten

Graag tot ziens.



KENNISGEVING

Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht

Steenderen

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend,

dat zij de ontwerp-beschikking hebben vastgesteld op de

aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

van L van de Kamp en Zn. Deventer B.V. voor een

zandwinning gelegen aan de rivier de IJssel nabij de

gemeente Steenderen (Zandwinning Olburgen).

Het betreft hier een aanvraag voor het oprichten en in

werking hebben van een inrichting welke bestemd is tot

het winnen van zand en grind met een gemiddelde

produktie van ca. 300 a 400 ton/uur. De winning is

gelegen aan de rivier de IJssel nabij de gemeente

Steenderen (Zandwinning Olburgen).

De ontwerp-beschikking houdt in dat de gevraagde

vergunning wordt verleend onder voorschriften en

beperkingen om het milieu te beschermen.

De ontwerp-beschikking, de vergunningaanvraag en de

stukken die daarbij horen liggen ter inzage van 10

augustus tot en met 15 september 1995:

- bij de gemeente Steenderen, Burg. Smitstraat 2 te

Steenderen op elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur

en van 14.00 tot 16.00 uur. Inzage buiten deze uren

is alleen mogelijk na telefonische afspraak

(tel. 05755-1777);
- bij de Provincie Gelderland, Markt 9 te Arnhem.

Voor het inzien van de stukken dient u een afspraak

te maken. Dit is mogelijk met de heer W. Willems

of met de heer P. Kuijper (tel. 085-598682/598768).

Tegen de ontwerp-beschikking kunnen van 10 augustus

tot en met 15 september 1995 schriftelijk bedenkingen

worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten van

Gelderland. Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Daarbij

kan verzocht worden dat de persoonlijke gegevens van

degene die bedenkingen heeft ingebracht, niet bekend-

gemaakt worden. Gedeputeerde Staten verzoeken een

ieder die bedenkingen inzendt, daarop het nummer

MW94.59576 te vermelden.

provincie

Gl .DEiRLAND

Eenieder die daarom verzoekt, wordt in de gelegenheid

gesteld van gedachten te wisselen met een

vertegenwoordiger van Gedeputeerde Staten van

Gelderland ovtr ons voornemen en kan desgewenst

mondeling bedenkingen inbrengen. Wie van deze

gelegenheid gebruik wil maken, wordt verzocht dat

telefonisch, uiterlijk op 13 september 1995 vóór 12.00

uur mee te delen (tel. 085-598682/598768).

De bijeenkomst zal dan worden gehouden op een nog

later vast te stellen plaats en tijdstip.

Uitsluitend degenen die nu schriftelijk of mondeling

bedenkingen inbrengen tegen de ontwerp-beschikking,

kunnen tegen het later vast te stellen besluit beroep

instellen, tenzij kan worden aangetoond dat men

redelijkerwijs niet in staat is geweest tot het inbrengen

van bedenkingen tegen het ontwerp.

Verder kan eenieder die nu geen bedenkingen inbrengt,

te zijner tijd tegen die onderdelen van de beschikking

beroep instellen, die ten opzichte van het ontwerp

gewijzigd worden vastgesteld.

Tussen het sluiten van de tervisieleggingstermijn voor de

ontwerp-beschikking, dus vanaf 16 september 1995 tot

aan de tervisielegging van de later vast te stellen

beschikking, kunnen die stukken uitsluitend op afspraak

worden ingezien. U kunt daarvoor (via telefoonnummer

085-598682) een afspraak maken.

Indien u behoefte heeft aan meer informatie over eerder

genoemde voornemens kunt u zich wenden tot de heer

W. Willems (tel. 085-598682) die een afspraak met de

behandelend ambtenaar zal maken.

Arnhem. 13 juli 1995-

nr. MW94.59576-6093005

Gedeputeerde Staten van Gelderland

dr. J.C Terlouw - voorzitter

drs. A. van der Jagt - wnd. griffier

KENNISGEVING

Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht

Steenderen

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend,

dat zij de ontwerp-beschikking hebben vastgesteld op de

aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

van L van de Kamp en Zn. Deventer B.V. voor een

zandwinning gelegen aan de rivier de IJssel nabij de

gemeente Steenderen (Zandwinning Kraayevanger)

Het betreft hier een aanvraag voor het oprichten en in

werking hebben van een inrichting welke bestemd is tot

het winnen van zand en grind met een gemiddelde

produktie van ca. 300 a 400 ton/uur. De winning is

gelegen aan de rivier de IJssel nabij de gemeente

Steenderen (Zandwinning Kraayevanger).

De ontwerp-beschikking houdt in dat de gevraagde

vergunning wordt verleend onder voorschriften en

beperkingen om het milieu te beschermen.

De ontwerp-beschikking, de vergunningaanvraag en de

stukken die daarbij horen liggen ter inzage van 10

augustus tot en met 15 september 1995:

- bij de gemeente Steenderen, Burg. Smitstraat 2 te

Steenderen op elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur

en van 14.00 tot 16.00 uur. Inzage buiten deze uren

is alleen mogelijk na telefonische afspraak

(tel. 05755-1777);
- bij de Provincie Gelderland, Markt 9 te Arnhem.

Voor het inzien van de stukken dient u een afspraak

te maken. Dit is mogelijk met de heer W. Willems

of met de heer P. Kuijper (tel. 085-598682/598768).

Tegen de ontwerp-beschikking kunnen van 10 augustus

tot en met 15 september 1995 schriftelijk bedenkingen

worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten van

Gelderland. Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Daarbij

kan verzocht worden dat de persoonlijke gegevens van

degene die bedenkingen heeft ingebracht, niet bekend-

gemaakt worden. Gedeputeerde Staten verzoeken een

ieder die bedenkingen inzendt, daarop het nummer

MW94.59584 te vermelden.

provincie

Gl DEIRLAND

Eenieder die daarom verzoekt, wordt in de gelegenheid

gesteld van gedachten te wisselen met een

vertegenwoordiger van Gedeputeerde Staten van

Gelderland over ons voornemen en kan desgewenst

mondeling bedenkingen inbrengen. Wie van deze

gelegenheid gebruik wil maken, wordt verzocht dat

telefonisch, uiterlijk op 13 september 1995 vóór 12.00

uur mee te delen (tel. 085-598682/598768).

De bijeenkomst zal dan worden gehouden op een nog

later vast te stellen plaats en tijdstip.

Uitsluitend degenen die nu schriftelijk of mondeling

bedenkingen inbrengen tegen de ontwerp-beschikking,

kunnen tegen het later vast te stellen besluit beroep

instellen, tenzij kan worden aangetoond dat men

redelijkerwijs niet in staat is geweest tot het inbrengen

van bedenkingen tegen het ontwerp.

Verder kan eenieder die nu geen bedenkingen inbrengt,

te zijner tijd tegen die onderdelen van de beschikking

beroep instellen, die ten opzichte van het ontwerp

gewijzigd worden vastgesteld.

Tussen het sluiten van de tervisieleggingstermijn voor de

ontwerp-beschikking dus vanaf 16 september 1995 tot

aan de tervisielegging van de later vast te stellen

beschikking, kunnen die stukken uitsluitend op afspraak

worden ingezien. U kunt daarvoor (via telefoonnummer

085-598682) een afspraak maken.

Indien u behoefte heeft aan meer informatie over eerder

genoemde voornemens kunt u zich wenden tot de heer

W. Willems (tel. 085-598682) die een afspraak met de

behandelend ambtenaar zal maken.

Arnhem. 13 juli 1995-

nr. MW94.59584-6093005

Gedeputeerde Staten van Gelderland

dr. J.C Terlouw - voorzitter

drs. A. van der Jagt - wnd. griffier

Kapsalon
Memelink

Dames en heren v»
V. s

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

Behandeling op afspraak.

Voor een zonnebankkuur uw adres!

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

MET 1)K FIETS LANCJS BIJEN EN BOMEN IN
ZELHEM
Liefhebbers van een leuke fietstocht kunnen op /aterdag

12 augustus genieten van een landelijke fietstocht in de

omgeving van /elhem.

Deslarttijd vande fietstocht is tussen l O.(M) en l 2.(X) uur bij

het VVV-kantoor. De deelname aan de fietsroute is gratis.

De land- en tuinbouwers uit Zelhem hebben een route van

ongeveer 30 km uitge/.ct. De organisatie is in handen van

de gezamenlijke landbouworganisaties in Zelhem en de

bedrijfsvoorlichting.

Onderweg kunnen de fietsers genieten van het mooie

landschap en enkele boerderijen be/.oeken. In de route zijn

een boomkwekerij en een bijenkwekerij opgenomen. Ook

is er een melkveebedrijf opengesteld die de melk zelf tot

zuivelprodukten verwerkt. De fietsers kunnen daarnaast

een k i j k j e nemen in een infocentrum van Staatsbosbeheer.

P.V. "STEEDS SNELLER" - HENCiELO CJLD.
Wedvlucht vanaf Bergerac, d.d. 2K-7-1995, afstand 909

km. Gelost vr. 28-7 om 12.00 uur, a a n k o m s t t i j d Ie d u i f za.

29-7 om l 1.30 uur, laatste /a. 29-7 om 16.55 uur.

J. Mei jer l en 5

G. Braakhekke 2

R. Koers 3

A. Peters 4

J. Achterstraat 6 en 7

M. Hekkelman S en 9

G. Stinissen K)

Wedvlucht vanaf Houdeng, d.d. 29-7-1995. afstand 228

km. Gelost om 1 1 . 1 5 uur. aankomst t i jd Ie dui f 14.38 uur,

laatste 15.20 uur.

l . L. te Stroet 2. G. Kempers

3. A. Peters 4. W. Berendsen

5. J. Meijer 6. G. Reulink

7. W.Jansen S. ( i . Braakhekke

9. B. Ankersmit K). W. Willemsen

DEZE WEEK

* FIËSTA *
de originele Mexicaanse

maisbroodjes

6 stuks nu 2.95

Bakkerij Kreunen
de zaak voor broodjes

met smaak
tel. 05753-1474

VAKWERK IN UW TUIN

aantrekkelijke prijs

HOVENIERSBEDRIJF

MARGO BESSELINK

Tuinaanleg/onderhoud
interieurbeplanting/

hydrocultuur

Covikseweg 11
Steenderen

Tel. 05755-1472

Chr. muziekvereniging

Crescendo
Hengelo (Jld.

wil weer starten met een

blokfluitcursus
Verder zoeken wij
leerlingen voor het

tamboer-lyrakorps

Opgave en inlichtingen:
tel. 05753-3836 b.g.g. 4447

Trouwringen
volgens jouw
eigen smaak

JUWELIEROPTIC IEN
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753 1374

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

verbluffend resultaat

GLAS-VERF-BEHANG

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

50e ORAN.IKFKKST IK ()LBLJR(iEN/RHA
Het Oranjefeest te Olburgen en Rha vindt dit jaar voor de

50e maal plaatsen wel op vrijdag l l , /aterdag 12en /.ondag

13 augustus. De Oranjestichting heelt ook dit jaar weer

diverse act ivi tei ten op haar programma staan.

Zo opent /.ij vrijdag om 18.30 uur het fes t i jn met een

fees te l i jke optocht. De mu/ iek vereniging Nieuw Leven uit

Steenderen /.al hieraan haar medewerking verlenen. Na de

optocht /.ijn de kermisattracties geopend en is er in /aal

Steintjes gelegenheid om een dansje te maken.

Zaterdagmorgen om 10.00 uur /.at de Oranjestichting haar

activiteiten voort met het tradit ionele vogelschieten.

's Middags /.ijn er om l .'S.(K) uur spelen voor kinderen met

assistentie van hun ouders.

De Oranjestichting bestaat dit jaar 50 jaar. Hiertoe wordt
op /.ondagmorgen van l 1.00 tot 1 2 . ( K ) uur een receptie
gehouden. Zondagmiddag om 14.00 uur wordt de
plaatselijke /.eskamp gehouden. De deelnemende ploegen
strijden op /es voor hen tot zondagochtend onbekende
spelonderdelen om de hoogste eer.
Zaterdag en /ondag is er /.owel 's middags als 's avonds

dansmu/.iek in /.aal Steintjes.

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

Kerk- en andere diensten

ZONIM(J 13 AUGUSTt S 1995

Remigiuskerk

10.00 uur ds. K (lei brandy, Zelhem Kindernevendienst

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

10.00 uur ds. E. Noltus Heil ig Avondmaal

(Joede Herder Kapel

10.15 uu r ds. C. van Dorp

R.K. Kerk Hengelo < ,ld

/aterdag 12 augustus 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 13 augustus 10.00 uur Woord en ( 'ommunie\ iering

R.K. Kerk Keijennorg

R.K. Kerk Keijenborg: /aterdags om 19.00 uur Weekend\ iering:

/ondags om 10.30 uur Hoogmis; \ \oensdagsa\onds 19.30 uur

Rozenhoedjebidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.

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

dage l i j k s Ro/.enhoedje bidden om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vr i jdagmiddag 14.00 uur tot

maandagochtend OS. (K) u u r e n is ui ts lui tend bedoeld voor spoed-

gevallen.

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

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 clan rekening houden met Uw

komst.

11 - 14 At ( J l SU S

Dr. Eyck, tel. 1277

Avond- en nachtdienst

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

morgen OS.(K) uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

Maandag: dr. Ei jke lkamp, Kokleweiweg 2. Keijenborg. te l . 2262

Dinsdag: dr. Koning, Kastanjelaan 1. Hengelo Cïld. tel. 1266

Woensdag: dr. K le in Horsman, tel . 4550

Donderdag: dr. Eyck. Kastanjelaan 7. Hengelo ( i ld , tel . 1277

Apotheek Hengelo (Jld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010

Openingst i jden: maandag t.e.m. v r i jdag S.00-12.30 u u r e n 13.30-

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

Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, bui ten de

openingst 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.(M)

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

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo (ild

Maandag t.e.m. v r i jdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar, tel . 05753-1230.

BIJENHOF STRATENMAKERSBEDR1IF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

Tel. 05755 - 1944 / 05753 - 1136
06-53212132

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 1 1

Hulpdienst
mevr. R i j p k c m a . t c l . 2439 en mevr. Lubbers, tel. 2766. In Keijen-

borg mevr. Hukvoort . te l . 2317 en m e v r . van Aken. te l . 2627.

Netwerk Thuis/org Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t bellen tussen W.00 en 12.00

u u r ) , /r. .1. A. van den Heuvel - regio Micklen-I . lssel - te l . 05750-

16463.

Zorg(irocp ()ost-( Gelderland
Kraam/org. kruiswerk en ge/ insver/orging. 24 uur per dag

bereikbaar via telefoonnummer 06-8806 (20 e t /min)

Uitleen van verpleegart ikelen en hulpmiddelen:

Thuiszorgwinkel Doetinchem,Rozengaardseweg 19. Doetinchem

Thuis/orgwinkel Zutphen. Laarstraat 15. /.utpben

Telefoon 06-8806 (20 ct/min)

- Maatschappeli jk Werk voorde gemeente Hengelo ( ( i l d i :

Zutphenseweg Ie. Vorden, tel . 05752-2129

spreekuur maandag t/m vr i jdag OS.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Steenderen:

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

spreekuur maandag t/m v r i j d a g 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Ze l hem:

Stat ionsplein 12. /elhem. tel . 0X342-2151

spreekuur maandag l/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op ehr. grondslag voor algemene belangenbehart iging

in de ge/ondheids/org. Voor vragen, hu lp of bemiddeling bij

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

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

Vrijwill ige Thuis/.org. tel. 08340-35000. dagelijks van 9.00-

10.00 uu r en van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:
R. Haggeman-Withaar. te l . 05754-1351

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

L. Evers-Jansen. te l . 2515

H. Offenberg. t e l . 3435

Diëtiste
H. /weerink-Stege. Hake rmarksed i jk 15. 7223 KJ Baak. te l .

05754-1809. Voorafspraken tussen 13.00 en 14.00 uur .

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hu lpd iens t : 033 725083

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

Openingstijden Bibliotheek Hengelo (ild.
dinsdag 15.00-17.00 uu r en 18.30-20.30 uur

woensdag 10.00-1 2.00 uur en 15.00-17.00 uur

vrijdag 15.00-20.30 uur

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


