
61e jaargang no 29 dinsdag 14 juli 1992 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

7

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Rundervinken Kipfilet

100 gr 1.60 500 gr 7-95

Mager
Bieflappen rundergehakt

500 gr 9-95 * *£ 9-95

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

4.95

4.95

4.95

5.95

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7-Hengelo Gld.

, Tel. 05753-1269

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

l Bakkerij Brugginki
2: RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358 >

Deze week >

RUSTE TAARTJES l

VLAK
VOOR
VAKANTIE

* APPELFLAPPEN
lekker fris op reis nu

* KWARKKOEKEN
NIEUW - lekker fris nu 1.25

Denkt u ook eens aan ons nieuwe
koekjesblik met de echte Henge/se
Huifsfces. Een leuk souvenir.

1.25

ATTENTIE: Wij hebben vakantie
vanaf volgende week

maandag 20 jufi-tot
maandag 3 augustus

maandag 3 augustus staan wij
weer voor u klaar

BAKKERIJ KREUNEN
Tel. 1474, Hengelo (Gld.)

De zaak voor mensen met smaak

MAGERE RUNDERLAPPEN
500 gram 5.45
HAMBURGERS
per stuk

LEVERKAAS

100 gram

KATENSPEK
100 gram

1.15

1.40

1.80

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

(met slagroom en chocolade)

per stuk van 1.95 voor 1.65
0
w

0.45 j
S

aa NVA - H3MMVH 3WHVM 3(1 NVA

van 0.55 voor

Wegens vakantie zijn wij gesloten

van maandag 20 juli t.e.m.
donderdag 6 aug.
Op vrijdag 7 aug. staan wij weer uitgerust

voor u klaar.

BLOEMSIERKUNST

„JOLANDA"
KERKSTRAAT 20a
KEIJENBORG TEL 2977

Wij wensen U prettige vakantie

UITSLAG VERLOTING
Maj. Ver. EMM 1992

146, 151, 152, 383, 724, 767,

777, 790, 801, 804, 883, 1047,

1071, 1109, 1151, 1264, 1304, 1311,

1343, 1395, 1416, 1442, 1494, 1515,

1522, 1523, 1543, 1646, 1675, 1916,

1945, 2021, 2027, 2041.

Prijzen af te halen bij Café Wolbrink

Bleekstraat 3, Hengelo (Gld.)

Bloemen
verkoopkas

Aardewerk bloempotje met
plantje vanaf 5.95

3 Aardewerk bloempotjes
voor 10.00

3 Bos Trosanjers 10.00

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Praktijk voor HOMEOPATHIE
G. W. Leusink

Praktijk gericht op:
maag-darmklachten, moeheid,

allergie, eczeem, migraine,

chronische ontstekingen.

Piet Mondriaanstraat 4

Zelhem, tel. 08342-3621

Vakantie van 27 juli t/m 16 augustus.

STIJGENDE
BENZINEPRUZEN?

Champion Tour
In dames- of herenmodel
met 3, 5 of 6 versnellingen
Vanaf f 999.—

HALFMAN B.V.
boomkwekerl)

tuinaanleg
hoveniersbedrfjf

Rondweg 2a - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

voorheen H. Donderwinkel

Van oudsher het vertrouwde adres
voor al uw leveringen van ZAND,
GRIND, GROND en KORRELMIX
(= recycling gebroken puin)

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk

Telefoon 05755-1411 - Telefax 05755-2620

Autotelefoon 06-52924065

En... de natuur lacht met u
mee. Pak dus nog één keer de
auto voor een ritje naar de
Batavus dealer.

Met zo'n sportieve Batavus
lacht u erom. Want die zit
heerlijk en loopt zo licht dat
opschieten bijna vanzelf gaat.
Opstoppingen? Nooit van ge-
hoord. Tanken? Is er niet meer
bij. Onderhoud? Nauwelijks. ^^ 7\A/PVFR|MK

fietsspecialist
i lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888 .

Tot 18-7-'92 kunt u de f 50— korting advertentie
nog inleveren!!

Ordelman en Dijkman
Installatietechniek
ZELHEMSEWEG 30
7255 PT HENGELO GLD
TELEFOON 05753-1285

l.v.m. de bouwvakvakantie zijn wij de zaterdagen:
18 en 25 juli en l en 8 augustus GESLOTEN

In deze periode is ons magazijn en showroom GEOPEND van:

maandag t.e.m. vrijdag van 8.30-17.00 uur

Buiten genoemde tijden staan onze service-monteurs dag en nacht, ook in

het weekend, voor u klaar.

Wij zijn telefonisch bereikbaar onder no. 05753-1285

WIJ WENSEN U PRETTIGE VAKANTIE!

Kerkstraat 6

HOLLANDSE BLEEKSELDERIJ
0.98

HARDE TOMATEN 1 kg 1,49

Grote KOMKOMMERS
2 stuks 1.98

Uit de KAASHOEK:

Jonge AMSTERDAMMER
GRASKAAS kilo 8,98
KAGRO LICHT KAAS 30+
Belegen '/2 kilo 7.98

Extra vakantie- aktie
BORRELKAAS kilo 9.98

Uit onze RAUWKOSTKEUKEN

AMERIKAANSE 520 gram 5.95

SPITSKOOL SALADE
500 gram Kant • klaar 5.95

ZWITSERSE PUREE küo 9.98

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

MAGERE BIEFLAPPEN
500 gram

MAGERE VARKENSLAPPEN
500 gram U. v* O

NIEUW - vlug klaar ! ! !

KIPGOTELETTO'S
van mager gekruid gehakt 100 gr.

LEVERWORST
heerlijk gekruid 100 gram

1.50

0.98
Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

Wegens vakantie gesloten

van maandag 20 tot en met
zaterdag 25 juli

/faj

„OUDE POSTKANTOOR"

Raadhuisstraat 23, Hengelo (G!d.)
Telefoon 05753-3279
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R cge linkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.f.g. 2771

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Rundervinken

100 gr l .DU

Bieflappen

500 gr 9-95

Kipiilet

500 gr f .

Mager
rundergehakt

* *£ 9-95

4.95

4.95

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

GEHAKT
(half-om-half + krulden) 500 gram

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 4.9%)
SCHOUDERKARBONADE

500 gram Ö-57O

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7-Hengelo Gld.

, Tel. 05753-1269

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

l
ö
M

l

VLAK
VOOR
VAKANTIE

* APPELFLAPPEN

lekker fris op reis nu

* KWARKKOEKEN
NIEUW - lekker fris nu 1.25

Denkt u ook eens aan ons nieuwe
koekjesblik met de echte Hengefse
Huüskes. Een leuk souvenir.

1.25

ATTENTIE: Wij hebben vakantie
vanaf volgende week

maandag 20 juli-tot
maandag 3 augustus

maandag 3 augustus staan wi]
weer voor u klaar

BAKKERIJ KREUNEN
Tel. 1474, Hengelo (Gld.)

De zaak voor mensen met smaak

MAGERE RUNDERLAPPEN
500 gram 5.45

LEVERKAAS
100 gram

KATENSPEK
100 gram

1.15

1.40

1.80

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

a
w
w

Deze week

RUSTE TAARTJES |
(met slagroom en chocolade) '

per stuk van 1.95 voor 1.65 £

van 0.55 voor

3HIHVM aa NVA - HaXHVfl

ö
M

^0.45 >
S

aa NVA

Wegens vakantie zijn wij gesloten

van maandag 20 juli t.e.m.
donderdag 6 aug.
Op vrijdag 7 aug. staan wij weer uitgerust

voor u klaar.

BLOEMSIERKUNST

„JOLANDA"
KERKSTRAAT 20a
KEIJENBORG TEL 2977

Wij wensen U prettige vakantie

UITSLAG VERLOTING
Maj. Ver. EMM 1992

146, 151, 152, 383, 724, 767,

777, 790, 801, 804, 883, 1047,

1071, 1109, 1151, 1264, 1304, 1311,

1343, 1395, 1416, 1442, 1494, 1515,

1522, 1523, 1543, 1646, 1675, 1916,

1945, 2021, 2027, 2041.

Prijzen af te halen bij Café Wolbrink
Bleekstraat 3, Hengelo (Gld.)

Bloemen
verkoopkas

Aardewerk bloempotje met
plantje vanaf 5.95

3 Aardewerk bloempotjes
voor 10.00

3 Bos Trosanjers 10.00

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Praktijk voor HOMEOPATHIE

G. W. Leusink

Praktijk gericht op:

maag-darmklachten, moeheid,
allergie, eczeem, migraine,
chronische ontstekingen.

Piet Mondriaanstraat 4
Zelhem, tel. 08342-3621

Vakantie van 27 juli t/m 16 augustus.

STIJGENDE
BENZINEPRUZEN?
Champion Tour
In dames- of herenmodel
met 3, 5 of 6 versnellingen
Vanaf f 999.—

HALFMAN B.V.
boomkwekerlj

tuinaanleg
hoveniersbearïjf

Rondweg 2a - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

voorheen H. Donderwinkel

Van oudsher het vertrouwde adres

voor al uw leveringen van ZAND,

GRIND, GROND en KORRELMIX

(= recycling gebroken puin)

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk
Telefoon 05755-1411 - Telefax 05755-2620
Autotelefoon 06-52924065

Met zo'n sportieve Batavus
lacht u erom. Want die zit
heerlijk en loopt zo licht dat
opschieten bijna vanzelf gaat.
Opstoppingen? Nooit van ge-
hoord. Tanken? Is er niet meer
bij. Onderhoud? Nauwelijks.

En... de natuur lacht met u
mee. Pak dus nog één keer de
auto voor een ritje naar de
Batavus dealer.

ZWEVERINK
fietsspecialist

i lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888 i

Tot 18-7-'92 kunt u de f 50.
nog inleveren!!

korting advertentie

Ordelman en Dijkman
Installatietechniek
ZELHEMSEWEG 30

7255 PT HENGELO GLD

TELEFOON 05753-1285

l.v.m. de bouwvakvakantie zijn wij de zaterdagen:
18 en 25 juli en l en 8 augustus GESLOTEN

In deze periode Is ons magazijn en showroom GEOPEND van:

maandag t.e.m. vrijdag van 8.30-17.00 uur

Buiten genoemde tijden staan onze service-montaurs dag en nacht, ook in
het weekend, voor u klaar.

Wij zijn telefonisch bereikbaar onder no. 05753-1285

WIJ WENSEN U PRETTIGE VAKANTIE!

Kerkstraat 6

HOLLANDSE BLEEKSELDERIJ
0.98

HARDE TOMATEN 1 kg 1.49

Grote KOMKOMMERS
2 stuks 1.98

Uit de KAASHOEK:

Jonge AMSTERDAMMER
GRASKAAS kilo 8,98

KAGRO LIGHT KAAS 30+
Belegen 'A kiio 7.98

Extra vakantie-aktie

BORRELKAAS kilo 9.98

Uit onze RAUWKOSTKEUKEN

AMERIKAANSE 510 gram 5.95

SPITSKOOL SALADE
500 gram Kant • klaar 5.95

ZWITSERSE PUREE ki'o 9.98

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

( MAGERE BIEFLAPPEN „
l 500 gram

( MAGERE VARKENSLAPPEN

l 500 gram

NIEUW - vlug klaar ! ! !

KIPCOTELETTO'S
van mager gekruid gehakt 100 gr.

LEVERWORST
heerlijk gekruid 100 gram

1.50

0.98
Hnmmeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

Wegens vakanlie gesloten

van maandag 20 tot en met
zaterdag 25 juli

•

„OUDE POSTKANTOOR"

Raadhuisstraat 23, Hengelo (G!d.)

Telefoon 05753-3279



Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor

alle liefde en zorgzaamheid geven wij u ken--

nis, dat voorzien van het H. Sacrament der

Zieken, is overleden onze lieve moeder en oma

CHRISTINA (TIA) TIJDINK

weduwe van Antonius Aloisius Winters

op de leeftijd van 86 jaar.

Blaricum, A. R. V. Tijdink-Winters

J. L. Tijdink

Nijmegen, G. H. W. Tijdink-Winters

Odijk, W. H. Goossens-Winters

J. Ph. M. Goossens

Hengelo (Gld.), A. W. H. Winters

V. E. M. Winters-Kohier

Hoenderloo, J. W. H. Winters
A. W. M. Winters^ Winkelman

Epe, R. C. M. B. Winters

M. J. C. Winters-van Son

klein- en achterkleinkinderen

Keijenborg, 5 juli 1992

„St. Maria Poste!"

Correspondentie-adres: A. W. H. Winters,

Spalstraat 8,
7255 AC Hengelo (Gld.)

De begrafenis heeft donderdag 9 juli inmiddels

plaats gehad op het R.K. Kerkhof te Hengelo

(Gld.).

FAMILIE WINTERS

bedankt de directie en personeel voor de lief-

devolle verzorging van moeder tijdens haar

verblijf in „Maria Poste!".

AFWEZIG VAN 18-7 lot 3-8

Diëtiste
H. ZWEERINK

(zie rubriek: diensten)

Te koop: zilveren pennin^
gen, 67 stuks in Mahonie-
houten ladenkist, zeer
mooi. Onderwerp: schil-
derstukken van Peter Paul
Rubens. Vr. pr. n.o.t.k.
Heel goedkoop. Uitgifte-
prijs (100 stuks) ca.
t 10.000,—. M. G. Bosman,
Hogenkampweg 34-36, tel.
05753-1216, Hengelo Gld.

Gezocht met spoed woon-
ruimte voor 2 pers. Tel.
UÖ345-2483, na 17.00 uur.

Te huur gevraagd p.o.:
woonruimie in Hengelo
Gld., Keijenborg, Zelhem
of directe omgeving. Ik
heb heimwee naar de ge-
moedelijke mensen in deze
streek. Tevens ben ik op
zoek naar een administra-

tieve functie binnen dit
gebied. Bep Elshof, tel.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

OLAS-VffV-MHMG

Te koop: Veirguld zilveren
penningen, 100 stuks in 2
boeken, zeer mooi (blad-
goud opgelegd). Onder-
werp: Nederlandse Ge-
schiedenis. Vr. pr. n.o.t.k.
Heel goedkoop. Uitgifte-
prijs f 10.000,—.
M. G. Bosman. Hogen-
kampweg 34-36, tel. 05753-
1216. Hengelo Gld.

Zondag 19 juli
GROTE BINGO

met maximum f 2000.—

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

„D'n Olde Kriel"
Wichmond. Tel 05754-1285

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Te koop: bruin leren bank-
stel 2-3 zits, los of hoek
Vraagprijs f400,—, tel.nr.
08344-1372.

OP DE FIETS LANGS VEELZIJDIG

AGRARISCH HENGELO EN OMGEVING

Per fiets van zeer nabij de land- en tuinbouw in
Hengelo (Gld.) en omgeving leren kennen. Dat kan
op zaterdag 25 juli. Op die dag heeft de Contact-
groep Agrarische Vrouwen Hengelo een 27 kilometer

lange fietsroute uitgezet langs een keur van agrari-

sche bedrijven. Er kan gestart worden tussen 10.00

en 12.00 uur bij Hotel Langeler aan de Spalstraat

fn Hengelo en bij het Lindese Proathuus aan de Lin-

desweg 23 in Vorden. Daar zijn ook de routebeschrij-

vingen verkrijgbaar. De tocht voert langs veehoude»-

rijbedrijven met zoogkoeien, jongvee, melk- en

vleesvee. Bij een varkensfokbedrijf worden behalve

varkens ook schapen gehouden. Bij dit bedrijf wordt

ook uitgelegd welk voer de dieren krijgen en wat een

varkensstamboek is. Een tamelijk nieuwe tak van de

landbouw is het kweken van wormen. Hoe dat in

zijn werk gaat, kan de bezoeker eveneens ervaren.

Een loonbedrijf laat zien welke werktuigen er op

een agrarisch bedrijf zoal aan te pas komen. Te zien

zijn onder andere zaaimachines, oogstmachines en

een mestinjecteur. De laatste wordt gebruikt om op

een milieuvriendelijke wijze mest uit te rijden.

Bij een paardefokkerijbedrijf kan de bezoeker zich

te goed doen aan koffie, fris en pannekoeken. Hier

worden onder andere demonstraties mosterd maken

en manden vlechten gegeven. Een harmonicaspeler

zorgt voor een vrolijke noot.

RIB- en HAASKARBONADE
500 gr. 5.45

BOTERHAMWORST 100 gr. 1.00
SLAGERSHAM 100 gr. 1.60
Wij zijn wegens vakantie gesloten

van maandag 20 juli t.e.m.
zaterdag 1 augustus

Maandag 3 aug. staan wij weer voor u klaar

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

ZONDAG 19 JULI

KERKCONCERTEN
Amerikaans jeugdkoor
KEIJENBORG - H. Johannes de Doperkerk,

11.30 uur

HENGELO - Remigiuskerk, 19.30 ur

SLAAPZAKKEN
met kleine schoonheidsfoutjes

„SPANNEVOGEL"

POLITIE-INFORMATIE der

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

POLITIE-INFORMATIE DER RIJKSPOLITIE

HENGELO GLD.

6e jaargang nr. 25

Periode van 30 juni 1992 te.m. 6 juli 1992
Naar aanleiding van een recherche-onderzoek is er
een onderzoek ingesteld in de Markerpias door mili-
taire duikers.

Er werd een geweer opgedoken dat in 1982 in Hen-
gelo uit een woning gestolen was.

l juli: Een inwoonster van Hengelo Gld. deed aan-
gifte van doorrijden na een aanrijding. Haar rode
personenauto had, staande aan het lekink, schade
opgelopen aan de rechterzijde. De veroorzaker is on-
bekend gebleven.

1 juli: Radarcontrole op de Ruurloseweg binnen de
kom. Van de 74 passerende automobilisten werd er
22 op kenteken bekeurd in vefoand met een snel-
heidsovertreding. De snelste reed 84 km pei uur.

2 juli: Een niet van een postcode voorzien zwarte
herenfiets verblijft aan het bureau. De eigenaar is
voor ons onvindbaar.

2 juli: Een oplettende inwoonster van Hengelo zag
hoe een automobilist in de Spalstraat een Amster-
dammertje of zo u wilt een Hengeltje omver reed
en doorreed. Zij noteerde het kenteken. Kort daarna
meldde de bestuurder zich vrijwillig, zodat de scha-
de met de gemeente geregeld kon worden.

4 juli: Een jeugdige bromfietser die onverzekerd
rondreed werd van de weg gehaald. Een proces-
verbaal is het logische gevolg.

4 juli: Naar aanleiding van klachten over loslopende
honden aan het lekink een onderzoek ingesteld. Er
#erd bemiddeld. Nu maar afwachten of het blijvend
gedaan is met de overlast.

4 juli: Een gevonden fiets, die wel voorzien was van
een postcode kon terug naar een gedupeerde Doe-
tinchemer.

4 juli: Dezelfde dag tevens een fiets zonder post-
code aangetroffen. Deze weer met logies en ontbijt
onderdak verleend.

4 juli: Aan de Markerpias is een groepje jeugdige
recreanten aangetroffen. De namen zijn genoteerd
en ze kwamen er deze keer nog met een waarschu-

wing af.

Bij de controle van de visserij-bepalingen zijn 2

personen bekeurd die visten met 3 hengels. 2 zijn

er maximaal toegestaan in het binnenwater. Overal.

Beide een bekeuring van f 100,—.

4 juli: Onbekenden vlogen met hun auto uit de bocht

bij het Zelle en ramden een brievenbus. De post

werd door de politie verzameld en afgegeven aan

het postkantoor. Deze heeft zijn bestemming kunnen

bereiken. De bestuurder inzittenden gingen er tus-

senuit. Niet zo verwonderlijk, want de auto bleek in

Enschede gestolen te zijn. De zaak is nog in onder-

zoek.

6 juli: Een inwoner van Hengelo raakte zijn fiets

kwijt. Deze werd ontvreemd aan de Riefelderdijk.

6 juli: Bij snelheidscontroles tussen 18.00 uur en

21.00 21.00 uur op de Varsselseweg en Kruisbergse-

weg werden in totaal 47 automobilisten bekeurd.

Hoogste snelheid was 128 km per uur in plaats van

80 km per uur.

B. J. Eijsink

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

****************************************************************************

INFORMATIERUBRIEK

****************************************************************************

COLLECTEN
Volgens het collecterooster 1992 wor-

den tot 22 augustus 1992 geen collec-

tes gehouden.

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is geopend van maan-

dag tot en met vrijdag van 08.30 tot

12.00 uur.

De hinderwetstukken liggen in het ge-

meentehuis, afdeling grondgebiedsza-

ken. ter inzage op werkdagen van 8.30

tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Tevens liggen de stukken elke vrijdag

van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage in de

bibliotheek, Sterreweg 14.

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot

bovengenoemde afdeling, telefoon 1541,

toestel 26.

PUBLIKATIE WET AROB
Publikatie van beschikkingen genomen

in de periode van 1 t/m 7 juli 1992

waartegen op basis van de Wet AROB

een bezwaarschrift kan worden inge-

diend.

Door burgemeester en wethouders af-

gegeven beschikkingen,

aan:

J. H. Sloot. Geltinkweg 3, Keijenborg.

ten behoeve van: het oprichten van een

garage/carport
M. Geurts, resp. J. Leenen ten behoeve

van het oprichten van een woning (helft

van een dubbel) aan de Geltinkweg 5

resp. Geltinkweg 7

A. Zweers, Hummeloseweg 5. Hengelo

Gld. ten behoeve van het plaatsen van

een dakkapel.

Een bezwaarschrift moet binnen 30 da-

gen, na deze bekendmaking worden in-

gediend bij het bestuurscollege dat de

beslissing heeft genomen.

Terzake kunnen nadere inlichtingen

worden gevraagd ter gemeentesecreta-

rie, afdeling grondgebiedszaken.

AKTIE TANKSLAG
Laatste mogelijkheid voor aanmelding!!

Voor deelneming aan de Aktie Tankslag

zijn inmiddels zo'n 140 ondergrondse en

gemeld. Een aardig aantal. Als uiterste

bovengrondse olietanks definitief aan-

datum voor aanmelding gold 22 juni

1992. Tot nu toe hebben wij van een

aantal mensen met een ondergrondse

tank buiten gebruik geen reactie ont-

vangen. Wij kunnen ons voorstellen dat

aanmelding vóór deze datum niet is ge-

lukt door bijvoorbeeld afwezigheid in

verband met vakantie. Daarom herinne-

ren wij u aan de Aktie.

Deelname aan de aktie is uiteraard ge-

heel vrijwillig, maar wij wijzen op het

eenmalige financiële voordeel. De ge-

meente verstrekt namelijk een bijdrage

van f 400.— voor elke gesaneerde on-

dergrondse olietank. Voor het verwij-

deren van tanks gelegen in de grond-

waterbeschermingsgebieden 't Klooster

of Olde Kaste geldt zelfs een bijdrage

van f1.000,—.

Mocht u alsnog besluiten uw olietank

onschadelijk te laten maken in het kader

van de „Aktie Tankslag 1991", neemt u

dan voor 20 juli 1992 contact op met de

afdeling Grondgebiedszaken van het

meentehuis. tel. 05753-1541. Wij nemen

uw aanmelding dan nog in de planning

mee.

BESCHIKKINGEN
INGEVOLGE DE HINDERWET

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend: dat bij hen

een aanvraag is ingekomen van:

de heer M. Bretveld te Hengelo, voor een vergunning ingevolge de Hin-

derwet voor het uitbreiden en/of wijzigen van een melk-rundveehouderij

en varkensmesterij, op het perceel Beekstraat 14 te Hengelo;

De heer H. Kelholt te Hengelo, voor een vergunning ingevolge de Hin-

derwet voor het oprichten en in werking hebben van een plantenkwekerij

op het perceel Regelinklaan 1 te Hengelo.

De aanvragen liggen ter inzage van 15 juli 1992 tot 15 augustus 1992.

Na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, liggen de stukken

ter inzage.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 15 augustus 1992 schriftelijk bij ons

college worden ingebracht. Degene die een bezwaarschrift indient kan

verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Indien daarom telefonisch wordt verzocht kunnen tot één week voor bo-

vengenoemde datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij

dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over

de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aan-

wezigen.

Alleen degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bo-

venomschreven of aantonen, dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat

zijn geweest, zijn gerechtigd later bezwaren tegen de ontwerpbeschik-

king in te dienen.

dat zij voornemens zijn om op de aanvraag van:

de heer G. J. Bosman te Hengelo voor een vergunning ingevolge de

Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een hoveniers-

bedrijf en kwekerij annex tuincentrum op het perceel Kervelseweg 23

te Hengelo;

Lenselink B.V. te Hengek) voor een nieuwe de gehele inrichting omvat-

tende vergunning ingevolge de Hinderwet, voor een meubelfabriek op

het perceel Vordenseweg 50 te Hengelo;

de heer H. Vrogten te Hengelo voor een vergunning ingevolge de Hin-

derwet voor het oprichten en in werking hebben van een varkensmestenj

op het perceel Kloosterweg 1 te Hengelo;

positief te beschikken onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder

voor de omgeving te ondervangen.

De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde

stukken liggen van 15 juli 1992 tot 29 juli 1992. Na deze datum, tot het

einde van de beroepstermijn liggen de stukken ter inzage.

De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar

aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont dat hij daartoe

redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot bovengenoemde datum

gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de

ontwerp-bee =hikking.

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke

gegevens niet bekend te maken.

Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons college,

dat door hen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving redelijker-

wije voldoende te voorkomen of te beperken, op 30 juni 1992 onder

voorschriften een vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend aan:

de heer A. J. Eugelink te Hengelo, voor een nieuwe de gehele inrichting

omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet i.v.m. uitbreiding/wijziging

van een varkens-, rundvee- en konijnenhouderij. gelegen aan Varsselse-

weg 23 te Hengelo;

de beschikking ligt ter inzage van 15 juli 1992 tot 15 augustus 1992.

BEROEP tegen deze beschikking kan tot 15 augustus 1992 worden in-

gesteld door:

a. de aanvrager;

b. de betrokken adviseurs;

c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaar hebben ingediend;

d. andere belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in

staat zijn geweest eerder bezwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij d« Raad van

State. Postbus 20019. 2500 EA 's-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen om schorsing van o>

beschikking dan wel het treffen van een voorlopige voorziening. Dit ver-

zoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de Voor-

zitter van de Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State. De

beschiking wordt niet ven kracht voordat op dat verzoek is beslist

Hengelo. 14 juli 1992.

DE VROUW IN HET MIDDELPUNT VAN HET

ACHTERHOEKS BOERENLEVEN

Zou u niet ook eens gedurende een dag het boeren-
leven uit het begin van deze eeuw willen beleven?
Op zaterdag en zondag 18 en 19 juli a.s. van 11.00-
17.00 uur bestaat de mogelijkheid om in de authen-
tieke omgeving van Erve Kots, het openluchtmuseum
met herberg in Lievelde, het Achterhoeks boeren-
leven mee te maken. De organisatoren, de VVV
Lichtenvoorde, het Staringinstituut en de Bernard
Weeninkstichting hebben gekozen voor een thema-
tische aanpak. Voor hit jaar luidt het thema „vrouw-
leuwark".

Het interessante van een thematische aanpak voor
het publiek is dat het boeenleven elke keer vanuit
een andere hoek wordt belicht, waardoor er meer
afwisseling geboden wordt. Het thema „vrouwleu-
wark" is gekozen omdat de vrouw een centrale
plaats innam bij de werkzaamheden op de boerderij
in het begin van deze eeuw. Zij was niet alleen ver-

antwoordelijk voor het vele huishoudelijke werk,
maar ook behulpzaam bij andere activiteiten om en
op de boerderij. Gedurende de twee dagen is ook te
zien hoe de vrouw het eigen brood bakt in stenen

ovens, melk karnt om boter te maken, wast, bleekt
en droogt om het linnen vervolgens keurig in de kast
op te bergen. Daarnaast brengt zij de kleding van
het gezin in orde. Ook behoort de verzorging van het
vee tot haar taak, scuurt zij de klompen en helpt zij

bij het hooien. Volgens de toenmalige opvatting
moest dan ook een „een vrouwleuhand en een paer-
detand" steeds in beweging blijven.
Niet alleen voor volwassenen maar ook voor kinde-
ren zijn deze dagen zeker de moeite waard. De kin-

derdansgroepen uit Rekken en Markelo voeren dan-
sen op en demonstreren verschillende spelletjes van
vroeger. Bezoekers zullen regelmatig worden uit-
genodigd deel te nemen. Daarnaast is de

dracht uit die tijd te bewonderen. Dat deel van het
programma wordt verzorgd door de groep „Wat
voorbij geet en wat blif" uit Geesteren.
Het Achterhoeks boerenleven zal worden opgefleurd
door muziek en dans uit die tijd. Misschien komt u

tijdens uw tocht door het verleden ook de marskra-
mer nog tegen, de rondtrekkende winkelier met zijn
marse. U kunt zich voorstellen dat een vrouw, die
dag en nacht gekluisterd was aan huis en haard uit-
keek naar het bezoek van deze man die tevens de
laatste nieuwtjes uit de wijde omgeving wist te ver-
tellen.

Indien u na een bezoek honger of dors4, hebt ge-
kregen dan. is in de herberg van Erve Kots alles van
uw gading te verkrijgen. Misschien kiest u dan wel
voor een echte Achterhoekse pannekoek met een
flink stuk spek, zodat u meteen weet hoe zoiets
vroeger werd maar ook nu nog wordt gebakken.
Ook bij slech*, weer is het toch mogelijk een bezoek

aan Erve Kots te brengen, aangezien de meeste de-
monstraties overdekt kunnen plaatsvinden.
Voor jong en oud is het een leerzaam en ontspannend
evenement.

Verdere informatie verleent de VVV Ldch*.envoorde,
Markt l la, tel. 05443-75775, alsmede de meeste Ach-
terhoekse VVV's.

NATIONALE COLLECTE

EPILEPSIEBESTRIJDING

De collecte voor het Nationaal Epilepsie Fonds-De
Macht van het Kleine, die van 29 juni tot en met 4
juli gehouden werd, heeft in de gemeente Hengelo
f7.747,10 opgebracht
Dankzij deze collecte kan veel gedaan worden aan
wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en activi-
teiten voor mensen met epilepsie.
Aan alle gevers en collectanten hartelijk dank.



Straks gezellig barbecuen?
Met deze tips gaat het perfekL
l

Wat is er's zomers gezelliger dan samen met vrienden en
kennissen heerlijk te barbecuen? Lekker urenlang met elkaar
eten; genieten van uiterst smakelijke zelfgeroosterde
gerechten. Bij zo'n barbecue mag pluimveevlees natuurlijk
niet ontbreken. Malse stukjes kip en kalkoen laten zich
immers uitstekend roosteren. Maar het is verstandig om bij
het barbecuen een aantal spelregels goed in acht te nemen.

Zokrijgtukip
door-en-aoor gaar.

Om verbranding van de gerechten te
voorkomen mag het rooster niet te
dicht op het vuur liggen en is het
noodzakelijk de produkten regelmatig
te keren. Ook is het handig om uit-
einden van kippevleugels en
drumsticks met aluminiumfolie te
omwikkelen. Dikke kipdelen, zoals
kippepoten, -bouten en drumsticks
moeten even voorgekookt worden
omdat ze anders na het roosteren van
binnen nog rauw zijn. En dat levert
het gevaar op van voedselvergiftiging.

Kip houdt van koel
Maar niet te lang.

Verse kipprodukten zijn een smake-
lijke aanrader voor elke barbecue.
Ze zijn echter maar beperkt houdbaar.
Bewaar vers vlees en gevogelte dan
ook hooguit twee dagen in de
koelkast. Alle onnodige risico's wor-
den vermeden als de produkten zo
kort mogelijk aan de buitenlucht
worden blootgesteld. Haal daarom
alleen uit de koelkast wat direct
gebruikt wordt en dek de produkten
altijd af met plastic- of aluminium-
folie. Houd er ook rekening mee dat
de produkten nooit in de zon mogen
staan. Vermijd kontakt tussen rauw en
bereid voedsel, ook via borden, snij-
planken, messen, etc.

t Kip. Meer variatie op
de barbecue.

Alk kipdelen zijn geschikt voor de
barbecue. Bouten, drumsticks,
vleugels, schnitzels en ga zo maar
door. Bovendien heeft uw poelier ook
heerlijk kip- en kalkoengehakt.
Hiermee maakt u in een handomdraai
de lekkerste gehaktballetjes, hambur-
gertjes of worstjes. Probeer ook eens
zo'n heerlijke spies met blokjes kip-
of kalkoenfilet, mini-tomaatjes, zilver-
uitjes of ananaspartjes. Maakt u de
spiesjes zelf, leg dan de houten stokjes
voor u ze vol rijgt eerst in ruim koud
water, het geroosterde vlees laat dan
makkelijker los en de stokjes verbran-
den niet. Zeker niet te versmaden zijn
gemarineerde kipdelen. Wel even
laten uitlekken voor u ze op de barbe-
cue legt. U ziet het met kip op de
barbecue kunt u echt alle kanten op.

Door ze vóór te koken ofte pocheren
voorkomt u dit risico. Reken daarbij
een voorkooktijd van ± l O minuten
voor drumsticks, ± 15 minuten voor
kippepoten en ± 20 minuten voor
kippebouten.
Dunne wild- en gevogeltedelen zoals
kipfilct, kipschnitzel, kalkoenfilet en
vlugklaar-produkten als kip cordon
bleu en kipburger kunnen zo op de
barbecue; ze hoeven dus niet voorge-
gaard te worden. De specifieke smaak
van deze produkten kunt u eenvoudig
versterken door ze even in te kwasten
met een mengsel van olie, grill- of
wildkruiden.

Voorkomen blijft beter.
Het meest voorkomende ongeluk bij
barbecuen is een barbecue die omvalt.
Zorg er daarom altijd voor dat het
barbecue-apparaat stevig staat.
Zet hem bij voorkeur op een harde
vlakke ondergrond en met de achter-
kant tegen een muur. Dit voorkomt
dat de barbecue door al te enthousias-
te eters wordt omgestoten.

Malse kip verdient de beste
behandeling.

Koop uw barbecue-pakket, met name
gevogelte, altijd bij een betrouwbare
en goede leverancier. Die besteedt alle
zorg aan de produkten, wat u de
zekerheid geeft dat u een hygiënisch
behandeld en vers produkt krijgt.
Bovendien leveren veel leveranciers de
dikke kipdelen zoals drumsticks en
poten al voorgegaard. Kunt u ze niet
voorgegaard krijgen, zorg dan dat u ze
zelf door-en-door voorkookt
(drumsticks ± 10 minuten, poten ± 15
minuten, bouten ± 20 minuten).

Zorg er ook voor dat de verse produk-
ten na aankoop snel thuis in de koel-
kast komen. Doe deze boodschappen
dus altijd het laatst. Het is daarbij aan
te raden om gebruik te maken van een
koelbox in plaats van een gewone
boodschappentas. Zeker op erg
warme dagen of als het wat langer
duurt voor u thuis bent. Door de
bewaartemperatuur laag te houden,
remt u de groei van eventueel aanwe-
zige bacteriën. Zo voorkomt u bederf.

Brandt ie al?
Het is een vraag die vaak honderd keer
gesteld wordt. Het aansteken van de
barbecue is dan ook een kunst apart.
Gebruik hiervoor bij voorkeur aan-
maakblokjes, want die zijn veilig te
gebruiken. Belangrijk is dat het vuur
voldoende zuurstof krijgt. Door boven
een beginnend vuur te wapperen met
een stuk karton voert u meer zuurstof
toe en zal de barbecue snel gloeiend
heet worden. De barbecue is echter
pas gereed voor gebruik als er een
mooie, witte aslaag op de gloeiende
houtskool ligt. Begin daarom on-
geveer een uur van tevoren met het
aansteken. Probeer nooit een bran-
dende of gloeiende barbecue verder op
te stoken met een scheut spiritus of
aanmaakvloeistof. De steekvlam die

Houd gaar en rauw
altijd gescheiden.

Bij het barbecuen zelf is het belangrijk
dat gaar vlees nooit wordt teruggelegd
op een bord waarop rauw vlees heeft
gelegen. De mogelijk in het rauwe
vlees aanwezige bacteriën komen dan
ook op bestek, borden, snijplanken,
etc. die hiermee in aanraking zijn
geweest. Komt het bereide vlees, waar-
in de bacteriën gedood zijn, met dit
keukengereedschap in contact dan
wordt het opnieuw besmet. Voorkom
dus de zgn. kruisbesmetting.
Al deze voorzorgsmaatregelen lijken
misschien ingewikkeld, maar zijn het
zeker niet. Het is gewoon een kwestie

dan kan ontstaan, is levensgevaarlijk
en zal vrijwel zeker ten vroegtijdig
einde maken aan uw gezellige avond.

van hygiënisch en verantwoord
omgaan met voedsel. Dat geldt niet
alleen voor kip, maar ook voor ander
vlees en groente. Veel problemen kun-
nen zo worden voorkomen en u kunt
veilig genieten van uw barbecue en
van die heerlijke kipgerechten die
daarbij horen.

Barbecue smultip: kipsaté.
Wij kennen het allemaal uit de
Indische keuken: die malse saté ajam
oftewel kipsaté. U kunt saté ajam vaak
kant-en-klaar bij de poelier kopen,
maar het is ook heel makkelijk zelf te
maken. Dit heeft u nodig: 500 g kip-
filets, 2 dl ketjap benteng manis, l tl
knoflooksap, l tl sambal oelek, l el
bruine basterdsuiker, l el olie en saté-
prikkers.
Meng alle ingrediënten en voeg hier-
aan de kleingesneden kipfilets toe.
Marineer de kip gedurende ± 12 uur
en laat deze vervolgens goed uitlekken.
Steek nu de kip aan de stokjes. I^g de
stokjes voor u de kip eraan steekt even
in ruim koud water. Hierdoor laat het
vlees na het roosteren makkelijk los.
Uiteraard zorgt u voor een heerlijke
satésaus bij de saté ajam!
Tip: Gebruik ook eens een balletje
kipgehakt in langwerpige of ronde
vorm, kippelevers, stukjes ui, stukjes
paprika, stukjes ananas en champig-
nons. Eet smakelijk!

Bij brand zand erover.
Zorg ervoor dat u voor noodgevallen
een emmer /and bij de hand heeft.
Zand heeft de voorkeur boven water '
omdat u bij het blussen geen stoom-
ontwikkeling krijgt en daardoor beter
ziet wat u doet.

Heerlijke marinades zorgen
voor veel variatie.

Kip en kalkoenvlees zijn uitstekend
geschikt om te marineren. De meeste
poeliers, slagers of supermarkten kun-
nen u kant-en-klaar gemarineerde
kipprodukten leveren.
Maar zelf kunt u uiteraard nog meer
variëren. Hier zijn wat heerlijke mari-
nade recepten:
* ƒ dl hotketchup, sap van l citroen,

peper en oregano.

* 2 dl ketjap benteng manis, 1/2 dl

sherry, l fijngehakte ui, l teentjc

knoflook (geperst of kleingesneden),

2 elgembersap en versgemalen peper.

* l dl olijfolie, l tl tijm, l tl marjoraan,

l el mosterd en versgemalen peper.

Maak een marinade van de ingrediën-
ten en laat de kip in reepjes of kleinge-
sneden kalkoenfilet hierin ± 12 uur
staan. Laat het vlees goed uitlekken
alvorens dit te roosteren.

Frisse salades geven kleur
aan de barbecue.

Bij barbecuen denken we natuurlijk in
de eerste plaats aan heerlijk geroosterd
vlees. Maar natuurlijk mogen frisse
salades ook niet ontbreken. Niet alleen
omdat het lekker en gezond is, maar
ook omdat salades extra kleur aan het
barbecue-feest geven. En natuurlijk is
ook bij salades kip weer een voortref-
felijke basis! Kijk maar naar deze
recepten, geschikt voor 4 personen:

Kipsalade met bleekselderij.
300 g gerookt kippevlees of gare kip, 1/2

struik bleekselderij, 2 el gehakte noten,

100 g gewelde pruimen, 1/41 blik

mandarijntjes op sap, 2 fcnvi's, 4 el

fritessaus, 2 el yoghurt of Umer, 2 el

gemberstroop, 2 el gehakte gember,

zout en cayennepeper.

Blancheer de kleingesneden bleek-
selderij en laat deze afkoelen en
uitlekken. Maak een sausje van de
fritessaus, de yoghurt, de stroop, de
gember en cayennepeper.
Voeg dit toe aan de bleekselderij met
de kleingesneden kip, de verkleinde
pruimen, de uitgelekte mandarijntjes
en meng het geheel. Maak de salade
op smaak af met zout en peper.
Schep deze in een gla/en schaal en gar-
neer met de noten en de kiwischijfjes.

Hulpmiddelen voor revalidatie en thuiszorg in de Jaarbeurs
SUPPORT 92
Beurs voor Revalidatie en
Thuiszorg

Het is niet overdreven Sup-
port 92 aan te kondigen als
de eerste complete beurs in
ons land waar fabrikanten

en importeurs van hulpmid-
delen zich voornamelijk rich-

ten op de werkelijke gebrui-
kers van hun produkten. Het

is tevens een Europese beurs
en dat betekent een votle-

dig overzicht van de laatste
stand van zaken op dit
gebied in de ons omringen-

de landen. Dat is bij de ini-
tiatiefnemers, de Vereniging

van Nederlandse Fabrikan-
ten van Revalidatieproduk-
fen (VNFR) en de Vereniging

van Revalidatiehulpmtdde-

len Importeurs (VERIN) in ver-
trouwde handen.
Niet alleen het omvangrijke

aanbod op Support 92 Is het
bewijs dat crile aandacht is
gericht op de gebruikers
zelf Dat zal ook blijken uit

de entourage: of het nu

gaat om toegankelijkheid,

parkeermogelljkheden of de
horeca-voorzieningen bin-

nen de Jaarbeurshal, de
tentoonstelling is geheel

ingericht op de mensen die
zijn aangewezen op één of

ander hulpmiddel

AANPASSEN EN
KWALITEIT

Bij de voorbereiding is geko-
zen voor een brede opzet,
toch is deze beurs geen wil-
lekeurige verzameling van

allerlei produkten De

gemeenschappelijke noe-
mer is kwaliteit, en daarbij
gaat het niet uitsluitend om

functionaliteit en duurzaam-
heid, maar speelt ook de
(fraaie) uitvoering een rol
van betekenis Chronisch
zieken, ouderen, slachtoffers

van een verkeersongeval,
gehandicapte kinderen,

maar al te vaak nog
bestaat bij hen de indruk
dat er slechts één type aan-

gepaste, verstelbare keuken
verkrijgbaar is, één, mis-
schien twee wat al te een-

voudige rolwagentjes (rota's
of mobielen genoemd) voor
een kind dat niet kan lopen
of kruipen. Support 92 toont

dat het aanbod groter en
vooral aantrekkelijker is

DE EIGEN OMGEVING

Deze bijzondere beurs

beslaat een breed terrein. Er
is veel aandacht voor het

wonen. Dat ligt eigenlijk wel

voor de hand Immers thuis,

bij de alledaagse bezighe-
den, beleven we de hardste
confrontaties wanneer één
of meer functies uitvallen.

Die anders zo praktische
keukenkastjes blijken plotse-
ling onbereikbaar, de was-
tafel is niet meer te gebrui-
ken, toilet of bad zijn

ontoegankelijk geworden,

die handige grote werktafel
is met berekend op een rol-

stoel, een gebrekkige hond-
functie maakt de appara-
tuur op die tafel
onbruikbaar

OPLOSSINGEN

Support 92 laat zien dat voor

al deze zaken niet alleen
technisch bijzonder vernufti-

ge oplossingen werden
bedacht, maar dat ze ook

nog op een alleszins accep-
tabele manier zijn uitge-
voerd, zodat er met plezier
een plaats in de woning
voor kan worden gezocht

De bezoekers wordt duidelijk

gemaakt dat het aanpas-

sen van een keuken of bad-
kamer meer is dan het aan-

brengen van een aantal
handige scharniertjes of een

verstelbare spiegel. Maar al
te vaak nog verdwijnt de
kwaliteit van de directe leef-
omgeving naar de achter-

grond.
De fabrikanten en impor-

teurs die zich in de tweede
week van juni manifesteren,

halen met name dit element
weer naar voren

OPENINGSTIJDEN EN
TOEGANGSPRIJZEN

De tentoonstelling zal wor-
den gehouden in de Jaar-

beurs te Utrecht op donder-

dag 11. vrijdag 12 en

zaterdag 13 juni 1992. De
tentoonstelling zal donder-

dag en vrijdag geopend zijn
van 10.00 tot 2000 uur. op

zaterdag van 10.00 tot 17.00
uur

De entreeprijs voor de ten-
toonstelling bedraagt f. 10-

per persoon per bezoek incl.
BTW en catalogus.

Een toegangskaart voor 3
dagen is verkrijgbaar voor
f. 15,- per persoon incl. BTW

en catalogus.

Voor nadere inlichtingen.
Events Services Centre B.V.
Burg. v. Reenensingel 101
2803 PA GOUDA

tel. 01820-38166
fax 01820-36867

CONGRESSEN

Tijdens de beurs Support 92
worden er een tweetal con-
gressen gehouden

-'Wie zorgt er voor goed
wonen?'
Dit congres wordt gehou-
den op donderdag 11 juni
1992 in het Jaarbeurscom-
plex. Initiatiefnemer is de

NWR (Nationale Woning-

raad)
Ondersteund door de infor-

matiemarkt van de beurs
Support 92 zullen vier gezag-

hebbende inleiders hun visie
geven op de perspectieven,

die zij zien weggelegd voor
het concept van de woon-

zorg

Daarmee kan dit congres
gezien worden als de 'state

of the art' op het terrein van
de woonzorg; waar kunnen
volkshuisvesting, gezond-

heidszorg en welzijnswerk
elkaar -met behoud van hun

eigen verantwoordelijkhe-
den- vinden, welke vormen
van samenwerking en op
welke terreinen zijn denk-

baar, welke zijn al beproefd
en welke instrumenten zijn

beschikbaar''

Voor nadere informatie;
Chr van der Schoot,

tel 03240-91911

-'Zorg... verzekerd?'

Dit congres wordt gehou-
den op vrijdag 12 juni 1992

De organisatie is in handen
van de FME verenigingen de
VNFR (Vereniging van

Nederlandse Fabrikanten
van Revalidatieprodukten)
en de VERIN (Vereniging

van Revalidatlehulpmidde-
len Importeurs in Neder-

land)
Het congres behandelt de

overheidsinvloed op thuis-
zorg en revalidatie

inleiders zijn: drs J.C. Blan-
ke*, mr AG. Vriethoff. drs. J
Bultman, dr W. Boersma en

mr G.J Bloemendal

Voor nadere informatie:

J W van Pagée,
tel. 079-531353

SPORT EN SPEL

Op een speciaal voor dit
doel op de beursvloer neer-

gelegde sportvloer, omringd
met gemakkelijk bereikbare

tribunes, worden tijdens de
beursdagen diverse sportde-
monstraties door minder
validen gegeven. De bezoe-

ker krijgt hiermee een indruk
welke mogelijkheden er op

het terrein van sportbeoefe-
ning door gehandicapten

zijn. De sporten die gede-
monstreerd zullen worden
zijn

- rolstoelbasketbal
- rolstoeltennis
- rolstoeldansen

- zitvolleybal

DEMONSTRATIEPLEIN

Op de beursvloer is een

demonstratieplein voor aan-
gepaste werkomstandighe-
den ingericht. Verschillende
exposanten zullen er pro-
dukten demonstreren die

het functioneren van een

gehandicapte werknemer
op een werkplek vergemak-
kelijken Gedacht moet wor-
den aan:

- aangepast meubilair

(bureaus, stoelen etc.)
- aangepaste computer-
apparatuur en computer -

s< ••«ware

- aci'-igepasre autocabines

- ee'i opzettafel als hulp-
middel voor mensen met

een korte kijkafstand

- aangepaste gereed-
schappen

- een aangepaste timmer-

manswerkbonk

AANGEPAST TUINIEREN

In sommige gevallen zijn bij
de uitoefening van groen-

activiteiten, denk daarbij

aan het tuinieren of recre-
èren, extra hulpmiddelen of
specifieke gereedschappen

nodig We spreken hier al

snel van "aangepast
gereedschap", een enigs-
zins beladen terminologie

aangezien vanuit de ergo-
nomie, elk goed gereed-
schap of hulpmiddel aange-
past is. Desondanks zijn er

min of meer aangepaste en
specifieke gereedschappen

voor bijvoorbeeld het tuinie-
ren vanuit de rolstoel, voor

het staand kunnen werken
of voor mensen die slecht-

ziend of blind zijn.
Momenteel kent Nederland
drie grotere model-demon-
stratietuinen van bovenre-

gionale betekenis, op het
gebied van aangepast tui-
nieren De oudste is gelegen

in Groesbeek op het terrein

van de Stichting Werkenro-
de. de tweede is gelegen in

het noorden van ons land in

Frederiksoord Deze is
gekoppeld aan het plaatse-
lijk Agrarisch Opleidings

Centrum De derde, met
een meer specifiek ergothe-
rapeutisch karakter, ligt in
het zuiden op het terrein

van de Lucas Kliniek voor

Revalidatie in Hoenstxoek

Aangepast tuinieren bij het

volkstuinieren is ook iets
waar lekenlng mee gehou-

den moet worden Alleen al
de bond van Volkstuinderj In
Amsterdam telt 6000 leden.

Dit zijn geen minder validen,
echter wel 63.4% van de

leden is ouder dan 50 jaar
en zelfs 41,5% is ouder dan
60 jaar Het volkstuinieren in

Nederland is populair, waar-
bij onderscheid wordt

gemaakt in dagrecreatieve
tuinen met en zonder
gebouw(en) en verblijfsre-
creatieve tuinen. Hierbij

gaat het om zo'n 190000
tuinen ofwel bijna 4000 ha

Ook natuur- en milieu edu-

catieve- activiteiten, bruik-
baar en toegankelijk voor
minder validen en ouderen

vragen om meer aandacht

Hierbi) moeten nog veel

drempels worden verwij-

derd "Drempels weg".
acties die veelal achteraf
moeten worden onderno-
men, maar die bij tijdige
inschakeling van gericht

deskundig advies en serieu-
ze studie hadden kunnen
worden voorkomen

Tijdens de beurs Support 92 is

een gedeelte van de beurs-
vloer ingericht waar de
bezoeker kan zien wat 'aan-
gepast tuinieren' inhoudt en

hoe bij het ontwerp van een
recreatieterrein rekening
gehouden kan worden met

minder validen



Vakantie!
Steeds meer mensen trekken er in de vakantie op uit met de

fiets. Geen wonder, ons land is een fietsland bij uitstek!
Wij kunnen u prima informeren over Gazelle fietsen en acces-

soires en de WV-kantoren weten alles over de routes.

Gazelle maakt fietsen leuker!

VOOR BUITENWERK
Herfst- en helder verven

Standverven aflak

Noblet
Gronden en aflakken uit één bus

Dekkende kleurcopperant
Veel kleuren in voorraad
Nu ook in hoogglans

Transparant copperant

rioogglanzende lak
met kleur

P.RR 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

GESLOTEN wegens vakantie

van 1 t.e.m. ft aug.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 19 JULI

Remigiuskerk
10.00 uur ds. P. F. de Vries

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. R. J. ten Have

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 18 juli 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 19 juli 10.00 uur Woord en Communieviering m.m.v. het
gemengd koor
Dinsdag 21 juli 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravondmis; zon-
dag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en dagelijks
rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddienst loopt van vrijdagmiddag 14.00 uur tot
maandagmorgen 08.00 uuren is uitsluitend bedoeld voor spoed-
gevallen.
Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij
spreekuur: U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

18 -19 JULI
18 juli -» dr. Hanrath tel. 1277
19 juli -» dr. Eijkelkamp tel. 2262

Avond- en nachtdienst
Maandag: dr Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel.
2262.
Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 1277.
Woensdag: dr. Eyck, Kerkekamp 43, Hengelo Gld, tel. 3160
Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 1266.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 uuren 13.30-
18.00 uur, za., zo., feestdagen 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de
openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Weekenddienst dierenartsen
18 -19 JULI

A. R. J. van Ingen, tel. 2002
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld
Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar tel. 05753-1230. _. . - —

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld

telefoon 05753-1845

/
Wij lessen in Peugeot 205

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden

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

BIIENHOF STRATENMAKERSBEDRIIF

André Bijenhof
Muldershof 1
7221 EA Steenderen
Tel. 05755-1944

06-52939311

7/9

IK MET

MAAK EEN DEAL
ALS JE HOC MOET RUDEN

•n- Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11

Kruiswerk Oost-Gelderland
Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te bereiken via
telefoonnummer 06-8806 (bijna gratis, 3 cent per minuut). Via
dit telefoonummer hoort u ook wanneer er in uw (woon)plaats het
(uitleen)spreekuur is.

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Gld
Bereikbaar voor informatie: kantoor Hengelo Gld, Kerkekamp
23a, tel. 3690, iedere dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur.
Keijenborg in "de Horst", iedere laatste dinsdag van de maand
van 11.30 tot 12.30 uur.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en 12.00
uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel. 05751 -
1846.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Centraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo Gld.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld, tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: "Het Anker", J. F. Oltmansstraat 7, 7221
NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zelhem: "Dennenlust". Stephanotisweg 4, 7021 ZR
Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezins- en bejaardenverzorging en algemeen maat-
schappelijk werk: alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: di. en do. van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-
3948. Correspondentie-adres: Stichting "De Graafschap", t.a.v.
afd. Alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hengelo Gld.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld.

Ned. Patiënten ver. (afd. Oude Usselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging
in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij
problemen, bel (dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-
21025, 08340-41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.
Vrijwillige Thuiszorg, tel. 08340-35000, dagelijks van 9.00-
10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

Diëtiste
H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak, tel.
05754-1809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

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

Om u voor en na de vakantie-periode voor de volle 100 procent te kunnen be

dienen is tijdens de bouwvakvakantie (van 16/7 te.m 8/8) de

SHOWROOM GESLOTEN
Wel blijft de

AFHAALBALIE OPEN
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag

zaterdagmorgen

Tüdenc de vakantie v.a. 17 juli geen koopavond

In de vakantie-periode

wordt er niet bezorgd.

van 09.00 tot 12.00 uur

en van 13.00 tot 17.00 uur
van 09.00 tot 12.30 uur

H.C.I BOUWMAT.CENTRUM U.B.l
Kruisbergseweg 13, Hengelo Gld, tel. 05753-8181

Ettenseweg 39, Ulft, tel. 08356-83141

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f f fZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Voor Toyota is
afstand geen
probleem!

Een Toyota overbrugt moeiteloos de grootste af-
standen. Maak daarom eens kennis met z'n unieke
prestatie-vermogen. Daarvoor is afstand evenmin
een probleem. Hoegen Dijkhof Doetinchem is offi-
cieel Toyota dealer, ook voor Hengelo en omstreken.
Om u ervan te overtuigen dat afstand naar uw Toyota
dealer geen probleem is, bieden wij u speciale servi-
ce faciliteiten zoals:

• gratis leenauto indien uw auto toe is aan een
onderhoudsbeurt;

• of: eventueel halen we uw auto 's morgens op en
brengen hem 's avonds terug;

• alle onderhoud volgens vastgestelde tarieven;
• prijsopgave vooraf:
• alle faciliteiten voor uw auto

Bezoek onze showroom en maak eens kennis met
Toyota. Vraag vrijblijvend informatie over alle typen en
modellen met de daarbij behorende prijzen.

TOYOTA

GLADDE STALVLOEREN???
Uw probleem in 1 dag verholpen.

STRAALBEDRUF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren

i.v.m. nieuwe deklaag

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel.

DOE INCHEM
Keppelseweg 18-26 Doetinchem. Tel. 08340 - 22622

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN
TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK
csv geboorte- en huwelijkskaarten
' jubileum- en gelegenheidskaarten
Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,
huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen
om thuis uw kaart uit te zoeken

*s= visitekaarten
e*- rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
' rekeningen, briefpapier
« circulaires, folders, prijslijsten
' enveloppen, briefkaarten, sets
*3= kettingformulieren enz. enz.

Advertenties voor het weekblad
"DE RECLAME" kunt u hier ook opgeven.


