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UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regclinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

Telefoon 05753-1455, b g.g. 2771

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Stecnderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vicrakker

en omstreken

FRUITEN kg 0.4
Magere
Speklappen

2.95500 gram

Spare ribs

Verse
Kippenpoten

4.951kg

500 gram 3.95
Runder
Verse Worst

5.95500 gram

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

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

HEROPENING

OE BIESENSHOf

19 JANUARI
van onze geheel vernieuwde

DIERENSHOP

Doe gedurende de 1e openingsweek
mee aan onze grandioze prijsvraag

en maak kans op:

1e prijs 10 1/5 staatsloten

2e prijs 5 1/5 staatsloten

3e tot 35e prijs 1/5 staatslot

Kinderen kunnen meedoen met een
kleurwedstrijd.

Spalstraat 12 - Hengelo Gld.
's Maandags gesloten

Voor alle chauffeurs, die veel op de weg
zijn en dus met zon en witte wolken te
doen hebben, maar ook vooral voor hen
die gaan skiën of aan watersport doen

bij ons DE ZONNEBRIL

vanaf ƒ 324,-

voor uren lang prettig en veilig kijken.

Ook in Bifocal (halve maan) te leveren
hiervoor is de levertijd ± 6 weken

GROOT KORMELINK
» brillen en contactlenzen
Hengelo G. Spalstraat 27 -Telefoon 05753 1771

NOG MEER
LEKKERE
AANBIEDINGEN:

* Slank met KORENRIJK

ook deze week nog 1.75

Het lekkerste broodje van Nederland

* VLAAIPUNTEN met slagroom

slechts 1.50

Weekaanbieding

* SKITAARTJE 6-8 pers 12.50

heerlijk origineel versierd taartje

TEL. 05753-1474
De zaak voor mensen met smaak.

Toneelgroep
Vierakker-Wichmond

Vrijdag 22 en
Zaterdag 23 januari a.s.

Jaarlijkse uitvoering
in het Ludgerusgebouw te

Vierakker, aanvang 19.45 uur

Opgevoerd wordt het blijspel in 3 bedrijven:

„Streupers"
geschreven door G. Hulshof

echt ---- je proeft 't - echt je proeft 't

Weekaanbiedin l

o Heerlijke Appeltaart
•̂» m

9

. met verse appels bereid -3

6.'M'
~ gesorteerde Roomboterkoekjes «
o A OCS 2

250 gram van 4.95 voor •+•& W ;
a
•2. henk ,. ,
; masselmk

£
O

1.

h. addinkstraat 3 -telefoon 1337- steenderen

af moa - \t uaojd af • • • •

SATé SNITSELS
per stuk 2.00
MAGERE RUNDERLAPPEN

500 gram 9.60

BOTERHAMWORST

100 gram

RAUWE HAM
100 gram

1.25

2.60

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

GRANDIOZE OPRUIMING
Wij maken ruimte voor de nieuwe kollektie 1993.

Verrassende aanbiedingen met
GROTE KORTINGEN op

GOUD - ZILVER - HORLOGES - KLOKKEN enz.

Op alle niet afgeprijsde artikelen krijgt
U 10% korting tijdens deze opruiming.

Zie onze etalages • Zie onze etalages - Zie onze etalages

A.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

^ Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 057534036

voor

STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

SPORT GOED

met SPORTGOEb
van

RoozegaardeSporl
13. RenrHo Old

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

VOLLE PRIMULA'S
3 in een mandje

3 LOSSE PRIMULA'S

6.96

4.95

Wijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

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

BETALEN IS 'N VOORRECHT

Belasting betalen, op maat voor U gesneden,
is echter we! belangrijk. Dit met behulp van een
goede informatie, via uw belastingadviseur of
een goede BELASTING-GIDS!

• KLUWER BELASTING-GIDS
• ELSEVIERS BELASTING-ALMANAK
• ELSEVIERS BELASTING-KRANT
• ELSEVIERS AANGIFTE-HULD
Op aanvraag ook bijbehorende
diskettes te leveren !!

Wolters Kerkstraat 17
Hengelo Gld

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

f^ ^*

Bakkerij Bruggink i
RAADHUISSTRAAT U - TEL. 13$»

Deze week

KOFF1EBROODJES |
ROOMBROODJES ;

CHOCOLADEBROODJES J
van 1.50 voor 1,25 -

OAT BRAN BOLLEN jj
van 0.60 voor Q^g ™

aa KV A - uraxva
N

aa MVA

Om alvast te onthouden

zaterdag 13 februari
toneelopvoering

door supporters van Crescendo
in „Ons Huis" te Hengelo Gld.

KERKSTRAAT 6

STUNTPRIJZEN
bij Klein Westland
Zolang de voorraad strekt

KARMIJN
hand- en moesappel 3 kilo

3.98
RAUWKOST
Alle soorten RAUWKOST

'/2 kilo voor slechts 4.98

KAAS

Alle KAASSOORTEN
van jong tot extra

kilo voor slechts

n

9.98
De deur staat altijd voor U open

TOT ZIENS

£N TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK
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Accountantskantoor Th. J. Sloot bv
Tramstraat 4 - 7255 XB Hengelo Gld - 05753-1391

UITNODIGING
In verband met haar vervroegde pensionering stellen wij U in de ge-

legenheid om op 28 januari 1993 tijdens een receptie afscheid te

nemen van

mevr. H. J. Wechgelaer-v.d. Hoef

De receptie zal worden gehouden op dondterdag 28 januari a.s. 's mid-

dags van 16.00-17.30 uur in Hotel-Restaurant „Langeler", Spalstraat 5

te Hengelo Gld.

Tevens delen wij U medte dat het kantoor aan de Tramstra it 4 's mid-

dags gesloten zal zijn.

Dirketie

Accountantskantoor Th. J. Sloot bv

Hiep

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrfjf
Rondweg 2a - Hengelo G.

Tel. 05753-1424

Hiep

CAFÉ MEEZEN

\ Tapijt vuil?
Haal dan de
TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag,
verbluffend resultaat

MARKTPLEIN 5 - STEENDEREN - TEL. 05755-1204

Zaterdag 23 januari

DE HENGELOSE ROGKFORMATIE

TOCUS
Aanvang 22.00 uur

GLAS-VERF-BEHANG

Met wie kan ik meerijden naar
Zutphen.
Werktijden (ma. t/m vrijdag)
8 tot 5 uur. Tel. 05753-1338.

Te koop jonge hennen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk. Tel. 05753-1670.

Weggelopen onze hond, luis-
tert naar de naam Nora. Wie
hem vindt of gevonden heeft,
graag telefonisch kontakt:
08344-1770, W. Maalderink.
Velswijk.

Deze week

Elfzaden vruchten bolletjes

6 halen, 5 betalen
Kruidkoek 3.95

vrijdag - zaterdag

Chipolatapudding 7.95

Appelrondjes 4 voor 5.50

Bakkerij
H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo GldNNIND/VIOLENB/1KKERS

•••̂ •••••̂ •••••i Hoera!!!! Meer pret met
een bruidstaart of taarten-

Wie wil er na school op buffet.

onze kinderen van 8 en Bakkerij Kreuner
10 jaar passen? Combinatie De zaak voor meiisen met
met huish. werk is moge- smaak (Zie vrijblijvend
lijk. Inl.: 05753-3710 ons ,taarten info-bo'ek)

Pouly's
crème - rood - bruin - beige - rose

groen - paars - lila - grijs - zwart

van 69.- 45.- 39.- nu

29.95

Schröder

Riblappen 500 gr 8.95

Geld. worst 100 gr 1.40

Gek. rundertong 100 gr 2.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

EMH
Onze openingstijden zijn vanaf

maandag 18 januari gewijzigd:

maandags: 70.00 tot 18.00 uur

dinsdags f.e.m. donderdags:

8.30 tot 78.00 uur

vrijdags: 8.30 tot 27.00 uur

zaterdags: 8.30 tot 76.00 uur

Hengelo G

MAN
VROUW50-PLUSSERS

worden uitgenodigd voor de

kennismakingsmiddag
op woensdag 20 januari a.s. om
14.00 uur in zaal Wolbrink

Tevens voor onze leden

nieuwjaarsbijeenkomst
TE OUD?

HOEZO?

Inleiding door Gewestelijk
Bestuurder dhr. A. CLOO.

TONEEL: Door spelers uit
Ruurlo wordt een speciaal
voor de ANBO geschreven
eenakter opgevoerd.

ZANG door het
Seniorenkoor uit Groenlo.

Toegang GRATIS.
De ANBO wenst U een gelukkig 1993.

TTV BEKVELD 25 JAAR

Dit jaar bestaat d*e vereniging 25 jaar! Voor TTV Bek
veld een jaar om terug te zien, maar natuurlijk ook
om vooruit te kijken. Al menig jaar is TTV Bekveld
in staat om in de touwtreksport opmerkelijk te scoren
Wist u dat Bekveld in 1970 op het E.K. een 2e plaats
heeft behaald als afgevaardigde van Nederland? Dat
ze in 1990 2e zijn geworden tijdens de clubkam
kampioenschappen op het W.K. te Slagharen? Maar
liefst 18x Nederlands kampioen zijn gewest? De ere
medaille van de gemeente Hengelo Gld hebben ge-
kregen voor de verdiensten op sportgebied? Wist u
dat het een sport voor het gehele gezin is?
Dames, heren, jeugd, iedereen komt aan zijn trekken!
Als u dit jubileumjaar en de volgende 25 jaar samen
met ons de touwtjes in handen wilt hebben, kom
dan gerust eens kijken. Wij trainen op dinsdag- en
donderdagavond bij ons cubgebouw aan de Wich-
mondseweg 41 te Hengelo Gld en hebben de eerste
stappen naar een betere conditie inmiddels weer
gezet. Wilt u meer informatie bel dan gerust Peter
Berenpas, 05753-1555 of Thea Hiddink, 05753-1531
TTV Bekevld, een vereniging met karakter!

G€M€ENT€ HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld
Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN
Volgens het collecterooster worden tot 27
februari 1993 geen collectes gehouden.

PUBLIKATIE WET AROB

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

P.ublikatie van beschikkingen genomen in de periode van 6 t/m 12 januari 1993
waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.
aan: ten behoeve van:

het oprichten van een garage

het veranderen van de woning

R.G.H. Berentsen, Kerkstraat 23,
Keijenborg

B.W.M. Thuss, Bleekstraat 4.
Hengelo Gld

G. Weustenenk. Lankhorsterstraat 8. het oprichten van een varkensstal
Hengelo Gld

Een bezwaarschrift moet binnen 30 dagen, na deze bekendmaking, worden ingediend
bij het bestuurscollege dat de beslissing heeft genomen.
Terzake kunnen nadere inlichtingen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afde-
ling Grondgebiedszaken.

| HINDERWET
Burgemeester en wathouders van Hengelo maken bekend:

dat bij hen een aan «raag is ingekomen van :

Maatschap H. en KW. Ellenkamp te Hengelo, voor een vergunning ingevolge de
Hinderwet voor het cprichten en in werking hebben van een loonbedrijf en het verrichten
van bosbouwactivitciten, op het perceel Kremersdijk 8 te Hengelo;
de heer A.B. Hilferink te Hengelo, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het
oprichten en in werking hebben van een loonbedrijf, op het perceel Sletterinkdijk 1 te
Hengelo;
mevrouw A. Withaar en mevrouw M. van de Bunt te Hengelo, voor een nieuwe de
gehele inrichting omvattende hinderwetvergunning, i.v.m. uitbreiding/wijziging van een
paarden- en ponyfokkerij, op het perceel Vierblokkenweg 2 te Hengelo.
De aanvragen liggen ter inzage vao 20 januari 1993 tot 20 februari 1993. Na deze
datum, tot het einde van de beroepstermijn liggen de stukken ter inzage.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 20 februari 1993 schriftelijk bij ons college worden

gene die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ gegevens niet bekend te maken.
Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen tot één week voor bovengenoemde 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 aanwezigen.
Alleen degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven of aantonen, dat zij daartoe redelijkerwijs niet
in staat zijn geweest, zijn gerechtigd later bezwaren tegen de ontwerpbeschikking in te dienen.

dat door hen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving redelijkerwijs voldoende te voorkomen of te beperken, op 12 januari
1993 onder voorschriften een vergunning is verleend aan:
Maatschap G.J.H, en J.H.J. Haggeman, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende hinderwetvergunning, ..v.rn. uitbreiding/
wijziging van een kippenhouderij, op het perceel Riefelerdijk 9 te Hengelo Gld.
De beschikking ligt ter inzage van 20 januari 1993 tot 20 februari 1993.
BEROEP tegen deze beschikking kan tot 20 februari 1993 worden ingesteld 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 de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling geschillen van
bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Hengelo, 19 januari 1993.

Het gemeentehuis is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot
12.00 uur.
De hinderwetstukken liggen in het ge-
meentehuis, afdeling grondgebiedszaken,
sectie VROM, ter inzage op werkdagen
van 08.30 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.

| WONINGWET ]

Burgemeester en wethouders van
Hengelo maken bekend, dat bij hen op 8
januari 1993 een aanvraag is ingekomen
van:
de heer D.W. Bierman, Ruurloseweg 36
te Hengelo, voor een vergunning inge-
volge de Woningwet voor het oprichten
van een garage, op het perceel
Ruurloseweg 36 te Hengelo.

Hengelo, 19 januari 1993.
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Restanten in huishoudelijke
en kado-artïkelen

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

•*>

•

D E W I N T E R H E E F T Z O Z ' N V O O R D E L E N

OP KARPETTEN
GEVEN WIJ

KORTING
Alle Voorkeur karpetten die een korting-
sticker dragen, zijn nu stukken goedkoper
U betaalt daarvoor namelijk 20% minder
dan normaal. En da's een korting die er

;wezen mag! Verwen uw huis en kies voor
decoratieve mode op de vloer. Karpetten-
met-korting zijn er in alle interieurstijlen
waar Nederland van houdt!

IMING IN KAMERBREED
Voorkeur boude tapijt
van sterke, 100% synthetische
garens. 8 moderne kleuren.
Foam of jute rug. 400 cm breed.

NU

89

Zwaar frisé tapijt,
een exclusieve Voorkeur kwaliteit.
100% synthetisch, op stabilon rug.
13 kleuren. 400 cm breed

NUVOORKEUR

179

Exclusief shag tapijt
met levendige structuur. Polyamide
garens. 19 kleuren. Jute rug. Alléén
bij Voorkeur. 400 cm breed.

NU

Met Voorkejr Garantie. Vakkundig meten en leggen.

r
VOORKEUR LUBBERS WOONWINKEL

iPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286



Wij drukken niet alleen „De Reclame

Ook verzorgen wij al vele jaren

familie- en handelsdrukwerk
oals geboortekaarten, huwelijkskaarten, jubileumkaarten,

gelegenheidskaarten en nog veel meer

Bij het opstellen van de tekst zijn wij u gaarne behulpzaam

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1455

SOMS ZOU JE ER GEEN
STUIVER MEER VOOR GEVEN

'Soms denk je wel eens waar

zijn we mee bezig, als zo 'n hoopje

verdriet wordt binnengebracht.

Uitgeput, uitgehongerd én

dood- en doodziek.

Je weet wel degelijk v aar je mee

bezig bent, als je z,o'n zeehondje een

paar weken later ziet.

Behandeld, verzorgd én weer

redelijk op eigen krachten".

Door donateur te worden van
de Zeehondencrèche in Pieterburen
steunt u het werk en geeft u zee-
honden een herkansing op overleven
in ons waddengebied.

Uw bijdrage is onmisbaar.

ja, ik red een zeehondeleven!
Maak mij donateur en stuur een accept-
giro ter waarde van f.

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Zonder postzegel opsturen naar
Stichting Zeehondencrèche, Antwoordnummer 9SO.

• 9950 WL Pieterburen. Giro 8020

z e e h o n d e n c r è c h e p i e t e r b u r e n

BESCHERMD
OF VOGE LVRIJ VliRKILAARD?

De eidereenden in het Waddengebied zijn op dit

moment hun leven niet zeker. Mosselvissers hebben de

regering om een afschotvergunning gevraagd, omdat de

eenden mosselen van hun kweekbanken eten. Maar de

eenden hebben geen keus:'door de intensieve visserij

zijn ze beroofd van hun voedsel.

Natuurlijk, visserij in de Waddenzee moet

mogelijk zijn. Maar niet ten koste van de eidereenden.

Want het gaat hier om een beschermde vogelsoort in

een natuurgebied.

De Waddenvereniging vecht al jareniang vooi

het behoud van de Waddenzee. Dit keer nemen we de

eidereenden in bescherming door met klem te protes-

teren tegen het afschieten. U kunt ons steunen door nu

lid te worden. U geeft daarmee de eidereenden een kans

op overleven.

Stuur onderstaande bon op naar de Landelijke

Vereniging tot Behoud van de Waddenzee,

postbus 90, 8860 AB, Harlingen.

Inderdaad, de eidereenden verdienen onze bescher-
ming. Noteer mij als lid van de Waddenvereniging
voor f 27,50* per jaar.

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:.

Handtekening:

* Studenten en 65-plussers
betalen slechts f 17,50 per jaar.

M



KLEDING - nej even anders

WIDE FASHION

Spalstraat 32 - Hengelo Gld
's maandags gesloten

's woensdags de hele dag geopend

donderdag 21 jan.
VrJjCldCJ 22 jan.

i*» r*Ja II. \
DAMNIEUWS
Op de eerste speelavond van het nieuwe jaar werden slechts

zeven partijen gespeeld. Doch het ging hier en daar om

belangrijke punten. J. Vos, 2 verliespunten minder als zijn

broer verloor een punt aan H. Groene veld, omdat hij geen

initiatief nam in het middenspel. Hierdoor is het verschil

nog maar l verliespunt. H. Luimes kwam aan de kop door

W. Eijkelkamp te verslaan.
In de 2e groep behaalde G. Wentink een zeer verdienstelijk

punt van H. Dijkman die vorig jaar kamp. was van de 2e

groep.

Resterende uitslagen:
Groep A: G. Kreunen- J. Heijink l - l ; B. Harkink-D.

Walgemoet 2-0.
Groep B: E. Berendsen-H. Zonnenberg 0-2; J. Wentink-G.

Botterman 0-2.

Standen.

Finale groep A: l. H. Luimes 15-25; 2. H. Vos 14-24; 3. J.

Vos 12-21; 4. J. Heijink 14-21; 5. J. Luiten 13-16.

Finale groep B: l. H. Zonnenberg 13-18; 2. H. Dijkman 15-

14; 3. G. Botterman 12-13.

EVO WAARCSHUWT TEGEN ONJUISTE BTW-

VOORLICHTING
Er bestaan bij ondernemers nog veel vragen over de gevol-

gen van het opheffen van de fiscale grenzen. Bij de

verladersorganisatie EVO staat sinds de jaarwisseling de

telefoon "roodgloeiend" met vragen van ondernemers over

de nieuwe BTW-, statistiek- en accijnsregelingen. Veel

vragen worden gesteld door ondernemers die speciale

verzendinstructies van bijvoorbeeld vervoerders krijgen.

Het is de EVO gebleken dat daarover onjuiste informatie

aan verladers wordt gegeven over het bijvoegen van de

factuur. Sommige vervoerders geven hun klanten de in-

structie dat er vanaf l januari 1993 bij zendingen die binnen

de EG vervoerd worden een factuur verplicht bijgevoegd

moet worden. De EVO wijst er met klem op dat een

dergelijke instructie onjuist is. Bij intracommunautaire

zendingen hoeft geen factuur bij het transport aanwezig te

zijn. Het kan zelfs vooreen leverancier vanuit bij voorbeeld

concurrentie-overwegingen zeer nadelig zijn om een factuur

bij het vervoer mee te geven aan de vervoerder.

GEWICHT VAN LEVEND SCHAAP RADEN

De groep jongeren die deze zomer naar Ghana gaat om een

school te bouwen, heeft het de laatste tijd erg druk gehad.

Begin november is de groep begonnen met het maken van

kerstartikelen. Menig vrij uurtje is besteed aan zagen van

kerstmannen, wafels bakken en stoffen figuren naaien.

De eerste spullen werden op de kerstmarkt in Deventer

verkocht.
In Zutphen stond naast de gezellige kraam ook een levend

schaap. Men kon zijn gewicht raden. Wiljan, Zwanenvlot

18 in Zutphen zat er het dichtst bij. Hij won hiermee een

kerstpakket.
In Hengelo stond ook een kraam van de World Servants

groep, met een schaap erbij. Het trok veel bekijks. Een fam.

uit Zelhem, Kon. Julianalaan won ook een kerstpakket.

In de houtkamphal in Doetinchem kon men de groep

eveneens vinden tussen de vele kramen met kerstartikelen.

Ook in Doetinchem op de Veentjes stond een kraam met

een schaap erbij. Roeland Vugts, Meester Lovinklaan uit

Doetinchem won het derde pakket.

Het gewicht van het schaap was 33,68 kg.

De opbrengst van de kerstmarkten is om een school te

runnen bouwen in de zomer van 1993. Ghana een ontwik-

kelingsland dat veel armoede kent. Scholing is van groot

belang om de economie weer bergopwaarts te krijgen. Wilt

u nog meer informatie over het projekt, dan kunt u bellen

naar tel. 05755-1831.

VERSTOPPING EEN MAATSCHAPPELIJK PRO-

BLEEM
Voor ruim 360.000 Nederlanders vormt obstipatie of ver-

stopping een groot maatschappelijk probleem. De patiënt

lijdt niet alleen jarenlang aan de min of meer ernstige

gevolgen van obstipatie, maar ontvangt bovendien weinig

begrip vanuit de omgeving vanwege het taboe dat nog altijd

ten onrechte op dit onderwerp rust. Daarom heeft de

Nederlandse Lever Darm Stichting (NLDS) een brochure

over obstipatie uitgebracht.
Uit een onderzoek van de NLDS blijkt dat per jaar 72.000

mensen voor het eerst contact opnemen met hun huisarts

vanwege problemen met de ontlasting. Patiënten ouder dan

75 jaar, maar merkwaardigerwijs ook kinderen in de leef-

tijdsgroep tot 4 jaar, blijken meer dan anderen de hulp van

de huisarts nodig te hebben voor deze klachten.

Wat is obstipatie?
Een 'normale' stoelgang is voor iedereen anders, we spre-

ken pas van obstipatie, wanneer de ontlasting minder dan

drie maal per week of alleen met hard persen tot stand komt.

Voor velen is dit een chronisch, jarenlang voortslepend

probleem, waarbij men last heeft van pijnlijke buikkrampen,

een opgeblazen gevoel en winderigheid. Door langdurig en

hard persen kunnen bovendien aambeien en scheurtjes in

de anus ontstaan, die bijzonder veel klachten geven. Een

gevarieerde voeding met een hoog gehalte aan voedings-

vezels en veel drinken voorkomt een deel van de obstipatie-

problemen. Jarenlang behelpen met huismiddeltjes kan

schadelijk zijn, het is dan verstandiger een arts te bezoeken.

Meer informatie
Voor mensen die regelmatig last van verstopping hebben,

heeft de NLDS een brochure uitgebracht. Door op een

briefkaart ƒ 2,50 bij te plakken voor porto- en administratie-

kosten, kunt u de brochure 'obstipatie te voorkomen?'

bestellen bij de Nederlandse Lever Darm Stichting, Post-

bus 25, 3620 AA Breukelen.

VERSLAG AGRARISCHE COMM. KRING GRAAF-

SCHAP
Op 2 november j.1. kwam de agrarische commissie kring

Graafschap bijeen in zaal Den Bremer te Toldijk.

Voor deze avond was uitgenodigd dhr. Baars van Interpolis

verzekeringen met als thema "veiligheid in en rondom de

boerderij".

Na de gebruikelijke opening door de voorzitster, die allen

hartelijk welkom heette en een gedicht voorlas werd het

woord gegeven aan dhr. Baars.

Hij hield een boeiende lezing over alles wat de veiligheid

op de boerderij kan verhogen bijv. preventie, hoe veilig is

ons bedrijf? wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid?

dat er ± 28 doden te betreuren zijn elk jaar? gemiddeld zo'n

5000 verkeersongevallen gebeuren met landbouw-

voertuigen?

Onder het kijken naar een film over de veiligheid die werd

afgewisseld met dia's en met het verhaal dat hij erbij

vertelde werd het een zeer leerzame en boeiende avond

voor alle aanwezigen.

Na de Ie/ing bedankte de voorzitster dhr. Baars en overhan-

digde hem een aardige attentie. Daarna bedankte zij ieder-

een voor de komst en men ging tevreden huiswaarts.

voor
FAMILIE- EN

HANDELSDRUKWERK

Familiedrukwerk!!
Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,
en Gelegenheidskaarten bent U bij ons

op het juiste adres.

Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar

drukwerk
Kampstrut 13. 7256 XC Hengelo (GW.). Telefoon 05753 3818

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

STRAALBEDRÜF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren
l.v.m. nieuwe deklaag
Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. 05755--l 767

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

"Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel

Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook bi] u deel van het leven?
Praat mee. Word lid.

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

Voor alle Informatie:
(030) 52.35.78. Of EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ
schrijf naar: postbus 9587, 3506 GN Utrecht

POLITIE-INFORMATIEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e jaargang no l - week van 5 t/m 11 januari 1993.

Op de Raadhuisstraat vond op dinsdag 5 januari een kleine

aanrijding plaats. Een vrachtwagen reed tegen een beton-

nen paal. De schade zal onderling worden geregeld.

Woensdag 6 januari - Aangifte van een bedrijf opgenomen

terzake valsheid in geschrifte. De verdachte heeft verm.

met de facturen gerommeld. Dit zal nog verder worden

onderzocht.
Op de Hummeloseweg vond een doorrijden na een aanrij-

ding plaats. Een fietser reed tegen de achterzijde van een

personenauto welke plotseling stilstond. De fietser kwam

hierdoor ten val. Bestuurder van de personenauto is, nadat

hij snel gekeken had of hij schade had, doorgereden.

Donderdag 7 januari - In een sloot langs de Aaltenseweg is

een groene Nicor herenfiets gevonden. Fiets staat nu op het

politiebureau.

Bij de sporthal is een fiets gestolen. De aangever heeft de

fiets de volgende dag weer bij de sporthal zien staan en

heeft deze weer meegenomen.
Vrijdag 8 januari - Aan de Koldeweiweg t.h.v. Maria Postel

vond er een doorrijden na een aanrijding plaats. De aan-

gever had zijn auto geparkeerd op de rijbaan van de

Koldeweiweg. Na verloop van tijd kwam de aangever bij

zijn auto terug en zag dat deze was beschadigd. Indien ei

nog getuigen van deze aanrijding zijn kunnen zij zich ten

alle tijden bij de politie melden.
Op de Vordenseweg t.h.v. perceel 78 is een personenauto

over de kop geslagen. Verm. oorzaak gladheid. Geen

gewonden.
Tevens deze week nog een paar meldingen ontvangen van

vernielingen welke rond de jaarwisseling hadden plaatsge-

vonden.
Op zondag 10 januari omstreeks 23.20 uur verleende een

bromfietser die over de Banninkstraat reed geen voorrang

aan een bestelbusje welke over de Rondweg reed. Bromfiets-

bestuurder is met beenletsel opgenomen in het Slingeland.

Indien iemand van deze aanrijding getuige is geweest dan

gaarne contact opnemen met de politie.

Tevens afgelopen week bemiddeld bij vijf sociale proble-

Voorkom een hoop ongerustheid.

Veel mensen voelen zich ongerust. De laatste tijd wordt er

geregeld gebeld met mensen zonder dat iemand zich aan de

andere kant meldt. De verbinding wordt dan vervolgens

direct verbroken. Dit kan inhouden dat de andere kant

verkeerd heeft gedraaid of dat men aan het uitzoeken is of

iemand al dan niet thuis is. Om een hoop ongerustheid te

voorkomen kan men indien men verkeerd draait dit ge-

woon doorgeven aan degene die men aan de telefoon krijgt.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 24 JANUARI

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

10.00 uur ds. H. Alting

Remigiuskerk (zie ook R.K. Kerk)

10.00 uur ds. P. F. de Vries - pst. Lammers oec. dienst in de R.K.

Kerk!!

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. W. Timmer, Aalten - Jeugddienst

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 23 januari 19.00 uur Eucharistieviering met volkszang

Zondag 24 januari 10.00 uur oec. dienst; voorgangers ds. P. F. de

Vries en pastoor Lammers m.m.v. kerkkoor en cantorij

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 weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot

maandagmorgen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoed -

Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij

spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

22 - 25 JANUARI

Dr. Koning, tel. 1266

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.

Dierenartsenpraktijk Hengelo Gld, Koepelberg 2, tel. 05753-1421.

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

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00

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

^ Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonde i

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar tel. 05753-1230.

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.

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-LIssel - tel. 05750-

16463.

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", Stcphanotisweg 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-hulpvcrlening, Postbus 65, 7255 ZH Hengelo Gld.

Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij

problemen, bel (dagelijks van 19.00-20.00 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 uuren 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.


