
62e jaargang iito 22 woensdag 2 juni 1993 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Heugelo Gld
Telefoon 05753-1455, b g.g. 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vicrakker
en omstreken

ZATERDAG 5 JUNI ROMMELMARKT HENGELO GLD
AANVANG VERKOOP 10.30 UUR NABIJ WELKOOP WINKEL ORG. CHR. MUZIEKVER. CRESCENDO

Mager
Varkenspoulet

500 gram
dTi

Mager
Gezouten Spek

4.95

Runder
Verse Worst

500 gram

Bieflappen

500 gram 9.95
500 gram

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.y O

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram

SCHOUDERKARBONADE
500 gram O.

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1 269

Schutterij

Eendracht Maakt Macht

Opgave nieuwe leden!

Dit jaar vindt de opgave voor nieuwe

leden plaats op vrijdag 4 juni a.s.

van 19.00 tot 20.00 uur.

Na deze datum is het voor nieuwe leden niet
meer mogelijk deel te nemen aan het vogel-
schieten tijdens de kermis 1993.

U kunt zich opgeven ten huize van de secreta-
ris: R. Buyting, Julianalaan 21, Hengelo Gld.

Namens het bestuur,
R. Buyting (secretaris).

EUGELINK ZONWERING

Hof straat 21 - Hengelo Gld.
tel. 05753-12 W - fax 05753-1000

Leverancier van Zonwering, Rolluiken

Bij ons kunt
u zeven jaar

lang voor niks
maaien

Als u dit jaar
een Honda gazonmaaier koopt, krijgt u over zeven jaar
als u 'm inruilt, het aanschafbedrag terug! Voor meer
informatie en een actiefolder,
bent u van harte welkom in
onze showroom. WE'VE GOT THE POWER

Branderhorstweg 5
Keijenborg
Tel. 05753-2026

SERVICE
Lenzen die irriteren,

een scheve bril?
Kom direct langs, want inzake ogen

kunnen kleine oorzaken
grote gevolgen hebben.

En is de sterkte nog wel optimaal?

Of zou U toch ook wel eens zo'n

leuk charmant klein brilletje

willen hebben?

OOG VOOR DETAIL

de optiek speciaalzaak

GROOT KORMELINK
** brillen en contactlenzen
Hengelo G. Spalstraat 27 Telefoon OS7S3 -1771

's maandags gesloten

Voorjaarshartewens
bij de juwelier # \

Elegante 14-karaats
gouden schakelarmband,
18 7: cm lang niet solide

karabijn-sluiting. Verrassend
cadeau in luxe geschenkverpakking

A.GROOTKORMELINK
horlogerie goud & zilver

Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 05753-4036

Zaterdag 5 juni
Bij gelegenheid van festiviteit onthulling
paardenstandbeeld in Hengelo organiseren
wij in de nabijheid van het hotel zeer gezellige

PIEK-uurtjes

Piekfijn in orde en aangenaam

van 16.00-18.00 uur

• Hotel
LEEMREIS
Spalstraat 40 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1274

Gelegen in een pas voltooide Spalstraat (2e
fase herinrichting).

CAFETARIA „LAKCELER"
Spalstraat 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1212

GEVRAAGD een

medewerkster
voor 2 avonden per week

van 18.30 tot 24.00 uur

Positieve instelling

Leeftijd vanaf 20 jaar

Na een tnwerkperiode zelfstandig kunnende
werken

Wij bieden u een leuke, afwisselende baan meit
een goed salaris
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1.50 $

zaterdag 5 juni

Het gesprek

van de dag.

Hengelo Gld.

Het paardenstandbeeld blijft gesprek van uren,
dagen, maanden, tot in lengte van jaren
Ook ons assortiment paardeboeken, een ge-
sprek van de dag, dat langzaam weer wordt
opgebouwd!

Een bestseller voor de liefhebbers om ook te
bezitten:

RIJTUIGEN OP HET SPOOR

voor de prijs van slechts 95-OO

Kerkstraat 17
Hengelo Gld
Tegenover de
noordzijde van
RemigiuskerkWOLTERS BOEKHANDEL

VERSE WORST
500 gram
RUNDERVINKEN

per stuk

CORNED BEEF

100 gram

TONGEWORST

100 gram

5.45

1.75

1.70

1.43

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

ÏWHVM •« MYA - 1UHSVH XWHVM 3Q NV A

Heeft u nog materiaal voor
de Rommel markt op /
dag 5 j u n i van de chr .
mu/iekver. Crescendo, Bel
dan tel. 05753-17X2.
Ook 2e hands kleding is van
harte welkom (graag wel ge-
wassen).

Te koop helft van een dubbel
woonhuis met garage-berging
en tuin op zuiden.

GLAS-VERF-BEHANO A.B. Bergervoet, de Heurne
86, 7255 CL Hengelo Gld.
Tel. 05753-3458.

Onthulling van het grote
paardebeeld!

Dan maken wij natuurlijk weer
onze

Peerde bol deze week 4.95

En als eerbetoon aan diegene
die dit gerealiseerd heeft ma-
ken wij alleen deze week de

Dick Maalderink bollen 0.60

vrijdag en zaterdag

Aardbeien snit 7.50

Bakkerij

H. Hekkelman

Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

NNINCVVIOLENB/IKKERS Te|. 05753-1200

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

Wegens enorm succes:

GERANIUMS en FUCHSIA'S

5 voor 10.»

Mooie aardewerk POTTEN

voor buiten
5-delige nesten in de kleuren

groen en blauw nu 33,95

Wijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

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

Café Meezen
Steenderen

Tel. 05755-1204

Te huur:

Partytent
en

biercaroussel

Justus
3 kg 10.00

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten
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ZATERDAG 5 JUNI ROMMELMARKT HENGELO GLD
AANVANG VERKOOP 10.30 UUR NABIJ WELKOOP WINKEL ORG. CHR. MUZIEKVER. CRESCENDO

ONTHULLING PAARDENSTANDBEELD

In het kader van de culturele verfraaiing van de
gemeenschap heeft de PR Hengelo Gld een aktie op
touw ge/et ter verwezenlijking van de komst van
een groot paardenstandbeeld, als een duidelijk sym-
bool van Hengelo als paar dendorp.
In overleg met de PR Hengelo en de gemeente Hen-
gelo is de datum van 5 juni officeel bestempeld als
de dag van onthulling. De dienst gemeentewerken
is inmiddels begonnen met het optrekken van de sok-
kel, waarop het beeld wordt geplaatst-
De aanleg van de sokkel is gesponsored door de
HCI te Hengelo Gld.
In het kader van de komst van dit paardenstand-
beeld is een grote verloting op touw gezet. Aan de
verloting hebben naast particulieren ook vele be-
drijven meegewerkt.
Het standbeeld is ontworpen door het kunstenaars-
ec'htpaar Bremer uit Helvoirt, die ook het beeld van
de Vendelier in Keijenborg ontwierpen.
Om met name de heer D. Maalderink die als anima-
tor van de verloting namens de P RHengelo veel
werk heeft gedaan die dag van de organisatie
ontlasten, werd met de spontane medewerking van
diverse zijden een comité ad hoc onthulling paarden
standbeeld gevormd.
Aan diverse groeperingen, zowel paarden verenigin-
gen en muziekgezelschappen werd de medewerking
gevraagd. Vanwege andere verplichtingen moesten
enkelen voor deelname afzeggen.
Met begeleiding van de Hengelose Majorettever.,
de Kon. Harm. Concordia, de vendeliers van de
schutterij St Jan en de boerendansgroep Concordia,
zullen de genodigden o.a. het college van burge-
meester en wethouders van Hengelo Gld, per koets
van het gemeentehuis naar de plaats van onthulling
worden vervoerd.
De koetsen worden bemand door leden van de ver.
het aangespannen paar In Stap en Draf.
In de onthullingsceremonie is ook een optreden van
de majorëttes, de boerendansgroep, de Kon. Harm.
Concordia en d vendeliers van St Jan opgenomen.
Na de onthulling trekt er rond 12.00 uur een optocht
door Hengelo o.a. met een bierpronkwagen en een
paardengroep van manege de Gompert.
De route van de optocht is: de Hietmaat, Berkenlaan,
Hummeloseweg, Spalstraat, Raadhuisstraat, Kerk-
straat, Ruurloseweg, Beukenlaan, Oude Varssesle-
weg, Bleekstraat, Spalstraat, Hummeloseweg, Ber-
kenlaan, de Hietmaat.
Rond 13.00 uur vertrekken er regelmatig huifkarren
voor een rondrit door Hengelo Gld.
Tezelfdertijd vindt in de Tramstraat het ringsteken
met paardewagen plaats.

HAMLAPPEN 500 gr 6.95

TOKGEWCRST 100 gr 1.30

BOTERHAMWORST 100 gr 1.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

HALFMAN B.V. '
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo G.
Tel. 05753-1424

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo G.

REIS ROEMENIë
De commissie Oost Europa Hengelo Gld is voor-
nemens om medio juni a.s. opnieuw een reis naar
Roemenië te maken. Deze reis wordt gemaakt door
Joop Heijink en zal mede in het teken staan van
het inwinnen van informatie m.b.t. het opzetten van
enkele landbouwprojekten (o.a. een zuivelfabriek
in Ocna Mures en enkele kaasfabriekjes in de om-
geving van Covasna).
Tevens worden uiteraard weer diverse hulpgoede-
ren meegenomen, doch enkele gevraagde goederen
ontbreken nog. Mogelijk kunt u ons helpen aan dé
navolgende artikelen: een stofzuiger, speelgoed, een
centrifug'e, een valhelm, een fietspomp en een 6-tal
T L-balken.
Ook landbouwtractoren zijn welkom, doch worden
dan later in het jaar getransporteerd (indien moge-
lijk).
Bovenstaande goederen m.u.v. de tractoren, kunnen
t.e.m. 8 juni worden ingeleverd bij S. R. Disbergen,
Ruurloseweg 17 te Hengelo Gld, tel 1425.
Alvast bedankt.

KRUIDENTUIN 't ZUNNEHÖFKEN

Na de winter begint ook in de kruidentuin alles
weer te groeien en te bloeien.
Steeds meer mensen weten d'e weg naar de kruiden
tuin te vinden.
In de maanden juni, juli enaugustus zijn er weer
open morgens.
De dames van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
afdeling Zelhem, die ook de tuin verzorgen, zijn dan
aanwezig.
Iedereen wordt dan de gelegenheid geboden om ge-
rechten met kruiden te proeven en kruiden mee te
nemen.
De open morgens worden gehouden op: 10 en 24 juni,
8 en 29 juli en 12 augustus.
U bent van harte welkom tussen 10.00 en 11.30 uur.
De kruidentuin 't Zunnehöfken is gelegen aan de
Hengeloseweg hoek Rooswëg bij het verzorgings-
centrum de Zonnekamp te Zelhem.

voor

STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandag? gesloten

tevens Toto

Toto Select
fr Lotto

Winnerstip
Score

rm

KWALITEIT EN
KWANTITEIT

voor betaalbare prijzen

Gelegen zijweg
Zelhem-Ruurlo.

Var s selse straat 11
Tel 08342-3750
7021 MV Zelhem

De nieuwste Intercard kollektie geboortekaartjes is uit!
Stap eens bij ons binnen.
Wij tonen u graag vrijblijvend de uitgebreide kollektie.
Ook de tekst kunnen wij met u samenstellen.

DRUKKERIJ WOLTERS
•Lüintcrcaril

Help het Nationaal Revalidatie Fonds helpen
EN AL DIE ANDERE GEOFFREYS?

Kent u hem nog, Geoffrey? Die aardige jongen die op zo 'n afschu-
welijke manier z 'n rechterhand verloor. Heel Nederland heeft dat vlak voor
de jaarwisseling op tv kunnen zien. In een vuurwerkpreventiefilm die met
financiële steun van het Nationaal Revalidatie Fonds (NRF)
is gemaakt. Met Geoffrey gaat het goed. Binnenkort hegint hij aan een
beroepsopleiding in Hoensoroek. Helemaal op hem en z 'n handicap afgestemd.
Hoe net hem daar vergaat en bevalt kunt u trouwens binnenkort
ook op tv zien. In een speciale, korte film van het NRF.

HOEZO HANDICAP?
Maar er zijn in Nederland
duizenden Geoffreys.
Duizenden mensen met een
aangeboren of later gekregen
handicap. En dan loop je al
snel het risico in een isole-
ment te raken. Je kunt niet
alles meer, je bent afhanke-
lijk van anderen en sommige
zaken zijn letterlijk onbereik-
baar. En dat alleen omdat je
een handicap hebt. Soms
lijkt het wel of de maat-
schappij meer met je handi-
cap zit dan jezelf. Terwijl je
alleen maar een normaal
leven wilt leiden. Mag dat
misschien?

WE KUNNEN DOEN

HET NRF SPRINGT
FINANCIEEL BIJ

Het Nationaal Revalidatie
Fonds probeert mensen met
een handicap weer een eigen
plaats in de maatschappij te
geven. Niet meer, maar ook
niet minder. Daarom steunen
we financieel projecten waar-
bij dat met name geprobeerd
wordt. Maar ook aan preven-
tie- en revalidatieprojecten
geveg we geld. Van kano-
varen voor mensen met een
handicap tot aangepast
vervoer, van begeleidings-
projekten voor een beroep
tot speciale therapieën.

GELD MAAKT
VAAK
GELUKKIG
Voor al die
projecten is geld nodig.
Veel geld zelfs. Dan alleen
kunnen we ons werk doen
en GeofTrey en al die andere
mensen met een handicap
een volwaardig bestaan
geven. En blijven geven.
Voor dat geld doen we nu
een dringend beroep op u.
Geef hun het recht op een
normaal bestaan. Geef daar-
om met gulle hand. Zij heb-
ben het nodig. En daarom
hebben wij het nodig.

GEOFFREY NOGMAALS
INBEELD

N a t i o n a a l R e v a l i d a t i e F o n d s
Het Nationaal Revalidatie Fonds, Van Rondwijckloon l OA, 3814 AL Amersfoort. Tel. 033 • 758050, Fax. 033 • 757715

Opruiming restant

zonweringen

120—
68-

55—

72—

48—

65—
48—

135—

90.--

35."

ROLGORDIJN beige, breed 255y2, hoog 124 van 301.40 voor

ROLGORDIJN beige, breed 102, hoog 107 van 168.70 voor

3x ROLGORDIJN met zijgeleiding beige, breed 58, hoog 119
van 136.— per stuk

ROLGORDIJN bloemstof, breed 77y2, hoog 155
van 176.— voor

VERDUISTERINGSGORDIJN groen, breed 64, hoog 100
van 118.40 voor

ROLGORDIJN met zijgeleiding wit, breed 103, hoog 68
van 160.— voor

ROLGORDIJN grijs, breed 144, hoog 122 van 118.20 voor

ALUMINIUM JALOUZIE wit, breed 207, hoog 124
van 333.50 voor

ALUMINIUM JALOUZIE beige, breed 109y2, hoog 141
van 223.30 voor

ALUMINIUM BUITENJALOUZIE met zijgelelding en
binnenbediening, breed 66'/2, hoog 50'/2 van 210.— voor

VERTlfcAJ„E LAMELLEN, 89 mm, beige
breed 197 , hoog 164
breed 117y2, hoog 175y2

breed 125 , hoog 122
breed 310 , hoog 112

van 648.30 voor
van 476.10 voor
van 446.80 voor
van 809.60 voor

260—
190—
178—
325—

Deze zonweringen zijn eventueel door ons op maat te

maken!

Verder natuurlijk bij ons verkrijgbaar:

rolluiken, zonneschermen, screens e.d.
GRAAG TOT ZIENS IN DE

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

ALS JE EPILEPSIE
HEBT, KUN JE
DAN TOCH EEN
VAN DEZE
SPORTEN
BEOEFENEN?

Wielrennen
Zwemmen
Voetballen
Tennis
Windsurfen

6
Q
J
Q
O

nee
O
J
J
J
J

Antwoord:
Sportieve inspanningen verhogen het concentratievermogen. Dat heeft

een gunstige uitwerking op iedereen, óók op mensen met epilepsie.
Bovengenoemde sporten kunnen doorgaans ook door hen worden
beoefend. Dankzij goede medicijnen. Zo ziet u maar dat sport en
epilepsie elkaar niet uitsluiten.

Onderzoek naar de oorzaken van epilepsie en bestrijding van de
gevolgen is ons werk. Help ons met uw gift op giro 222111 t.n.v. het
Nationaal Epilepsie Fonds, Utrecht.

Meer weten? Epilepsie Infolijn 06 - 8212411

Nationaal Epilepsie Fonds-
De Macht van het Kleine
Postbus 9587
3506 GN Utrecht

STEUN DE tfGfA/AANVAL OP HET
ONVERWACHTE!

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar
Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455
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je ouders / i ) n vast heel trots op je. )c hebt ook
Heel erg je best gedaan, heel hard geleerd en /o...
Als je slim bent, peuter je dus nu /o'n
schitterende (Ja/.elle bij je ouders los:
supersterk ...gaat jaren mee... een goede
inves te r ing ... je kent dat wel. Dan kun

straks lekker de hele zomer fietsen.

^^^M HENGELO GLO

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. • Tel. 05753-7278 GAZELLE(>^)

'fis
Hendriks
"de Timmerije"
Kruisbergseweg 10
Hengelo Gld
Tel. 05753-1448

1e kwaliteit hout voor

schuttingen en vlonders
Bangkiray gesch./gepr. palen
voorzien van punt en mooi recht

afm. 58x58 mm, lengte 275 cm 14,90/St

afm. 58x58 mm, lengte 305 cm 16,50/St

afm. 68x68 mm, lengte 305 cm 22,70/St

afm. 75x75 mm, lengte 275 cm 24,80/st

afm. 75x75 mm, lengte 305 cm 27,50/St

Bangkiray schuttingplanken

gesch./gepr. afm. 16x145 mm,

lengten 430 en 490 cm 4,60/ml

Bangkiray vloerdelen anti-siip prof.

geschikt voor aanleg bij vijvers
afm. 25x150 mm, lengten 305 en 490 cm 7,40/ml

Zweeds VUren groen geïmpregneerd gesch.

met ronde hoeken afm. 16x145 mm,
lengten 420-450-480 cm 2,60/ml

Zweeds rabat groen geïmpregneerd gez.

afm. 19x150 mm,
lengten 420-450-480-510 cm 3,15/ml

* Alle prijzen zijn incl. b.t.w.
* Alle prijzen zijn af "de Timmerije"
* Uw adres voor levering van

diverse plaat en timmerhout

Onbetwist is BOSMAN

uw groenspecialist
Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten

6JIJNI 1993

Remigiuskerk
10.00 uur ds. H. Buitje, Doetinchem Kindernevendienst

"Ons Huis"
10.00 uur Jeugdkerk voor 12 t/m 15-jarigen

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. P. F. de Vries

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 5 juni 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het ge-
mengd koor
Zondag 6 juni 10.00 uur Eucharistieviering
Dinsdag 8 juni 19.00 uur Viering

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdagsom 19.00uur Weekendviering;
zondags om 10.00 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;
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!

4-7JUNI
Dr. Hanrath, tel 1277

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. 05753-1420
A.R.J. van Ingen, H. J. Ormel, H. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00
uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en volgens afspraak.
Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altiid doorverbonden

3 bestsellers
VOOR OP REIS

• SPOORBOEKJE N.S.

• BUSBOEKJE G.V.M.

• ER OP UIT

Kerkstraat 17

HENGELO GLD

Tel. 05753-1253

Verkoopunt N.S.WOLTERS BOEKHANDEL

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.

-1

AMNKSTY INTERNATIONAL IN HKNGKLO GLD

Woensdag 2 jun i houden we weer on/e maandelijkse
schrijfavond van 19.00-20.30 uur in de Bleijkc.
De/e maand schrijven we alleen naar Tsjaad, omdat daar
op grote schaal mensenrechten worden geschonden. Wij
zorgen voorde voorbeeldbrieven, schri jfpapier , koffie etc.
De/e schrijfavond zal versterkt worden doordat er een
groot aantal afgevaardigden van de Interkerkel i jke contact-
commissie brieven komen schrijven. Hopenlijk komt u ook
schrijven.
I.v.m. de vakantieperiode /al er in de maanden jul i en
augus tus geen schrijfavond / i jn . Vanaf september hopen
wc weer on/e maandelijkse schr i j l avond te kunnen hou-
den.

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld
Maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar, tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
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 u w (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-IJssel - tel. 05750-
16463.

RegionaleStichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk
Zutphen
Spreekuurgezins-/bejaardenverzorging en maatschappelijk werk:
ma t/m vr van 8.30-9.30 uur.
Regio-kantoren:
- Hengelo Gld., Kastanjelaan 15, tel. 05753-2345:
- Steenderen, J. F. Oltmansstraat 7

maatschappelijk werk: tel. 05755-1659
gezinsYbejaardenverz.: tel. 05753-2345;

- Zelhem, Stationsplein 12, tel. 08342-2151.
Spreekuur alpha-hulpverlening:
ma t/m vr van 8.30-9.30 uur. hoofdkantoor Zutphen, Hoge-
straatje 3. tel. 05750-43800

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 uur en van 18.30-19.30 uur.

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

Diëtiste
H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 K J 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.

Leer succesvol autorijden!!

VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f
' Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengeio Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

"( RESCENDO" ORGANISEERT WEER EEN
ROMMELMARKT
Net zoals voorgaande jaren zal de chr. muziekver. "Cres-
cendo" uit HengeloGIdookdit jaarweereen Rommelmarkt
organiseren en wel op /aterdag 5 juni a.s.
De Rommelmarkt /al weer plaats vinden in de nabijheid
van de Welkoop winkel aan de Spalstraat te Hengelo Gld.
De aanvang van de verkoop is gepland om 10.30 uur.
Bij eventueel slecht weer zal de Rommelmarkt worden
gehouden op zaterdag 12 juni.
De supporters van "Crescendo" zullen weer aanwezig /ijn
met o.a. de bekende wate ls .

MUZIEKAVOND DOOR LEERLINGEN VAN DE
DOETINCHEMSE MUZIEKSCHOOL IN HENGELO
Op donderdag 10 juni a.s. wordt door leerlingen van de
Doetinchemse Muziekschool een muzikale kennismakings-
avond verzorgd in de zaal van gemeentecentrum "Ons
Huis" aan de Beukenlaan 30 te Hengelo.
Medewerking wordt verleend door de groep Algemene
Muzikale Vorming die in Hengelo les ontvangt en door
diverse instrumentale groepen en solisten. Het programma
geeft een indruk van de muzikale aktiviteiten van de
Doetinchemse Muziekschool, waar ook leerlingen uit
Hengelo muzieklessen volgen.
De avond begint om 19.00 uur, zodat ook jonge kinderen
het programma kunnen meemaken. De toegang is vrij. De
medewerkers van de Muziekschool hopen dat velen de/e
mu/iekavond zullen bijwonen.

TRIMZWEMMEN!
Net als vorig jaar kunt u in zwembad 't Elderink op de
dinsdagavond weer baantjes zwemmen.
Van 20.00 tot 20.45 uur hebben volwassenen dan de tijd om
hun conditie op peil te brengen/houden.
Tevens is dit een goede voorbereiding voorde triathlon van
Hengelo, die zondag 6 juni a.s. wordt gehouden.
Voor nadere informatie kan men kontakt opnemen met het
zwembad, tel. 05753-1743.

BROODLE VERING MULDERSFLUTTE GROOT SUCCES
Hoewel er op Hemelvaartsdag overal in de Achterhoek van alles
te doen was bleek de Broodlevering op de Muldersfluite voor
velen een trekpleister van jewelste te zijn. Velen lieten zich door
"Stap en Draf' naar de Muldersfluite vervoeren.
Nadat de burgemeesters van Hengelo en Zelhem per koets waren
gearriveerd en door mevrouw Fokkink op een hartversterker! je
waren onthaald kon de heer F. Robben om klokslag 2 uur namens
de Voorbereidingscommissie dan ook enkele honderden belang-
stellenden welkom heten. Opvallend was het grote aantal
bezoekers dat voor het eerst dit aloude gebruik kwam meemaken.
De cijnsplichtigen hadden hun beste beentje voorgezet: op een
versierde boerenwagen werd maar liefst 1200 pond roggebrood
gele\ erd. Terwijl dit werd uitgeladen zorgde de boerenkapel De
Bloasköppe voor vrolijke muziek.
Burgemeester A. van Beeck Calkoen gaf een historisch overzicht
van het gebruik van de Broodlevering en vond een aandachtig
gehoor.
Het optreden van de boerendansgroep Wi'j eren 't Olde was weer
een feest voor oog en oor. Het toegestroomde publiek liet zich bij
de Driekusman niet onbetuigd en genoot met volle teugen.
Natuurlijk was iedereen benieuwd naar het gewicht van het
/waarste brood. Onder toezicht van wachtmeester J. Tijdink
werd vastgesteld, dat het exact 40 pond woog. Het was geleverd
door de familie Pelgrum van de boerderij Branderhorst. Uit
handen van Hengelo's eerste burger mochten zij de traditionele
beloning, twee flessen wijn, onder applaus van het publiek in
ontvangst nemen. Afslager Valentijn van Rooden uit Velswijk
slaagde erin dit brood voor ƒ 180.-- aan de man te brengen.
Tot genoegen van de notabelen, vertegenwoordigers van de
diakonieën van Hengelo en Zelhem en de P.C.I.'s van Hengelo en
Keijenborg, vond de rest van het aangevoerde roggebrood ook
gretig aftrek. De opbrengst, die dit jaar bestemd was voor de
financiële ondersteuning van asielzoekers, bleek na afloop
ƒ 2.702.50 te zijn.
Rond half vier was ook het laatste brood verkocht en trokken de
vele belangstellenden huiswaarts in het besef dat / i j getuige
waren geweest van een uniek gebeuren in ons land.

POLITIE-INFORMATIEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e jaargang no 16 - Periode van 9 t/m 24 mei 1993.
Strafrecht:
N.a.v. een diefstal van een lederen polit ie jas uit een politie-
voertuig is een onderzoek ingesteld, waarbij de daders
reeds ter/.ake /.ijn verhoord. PV wordt opgemaakt. De jas is
inmiddels terecht, doch er ontbreken nog enkele notitie-
boekjes.
4-tal aangiftes opgenomen terzake diefstallen van fietsen.
Een van de benadeelden kon later zijn fiets op het bureau
komen halen daar deze was voorzien van een postcode en
elders in de struiken werd aangetroffen.
Bij een bedrijf werd getracht in te breken, echter het is deze
keer bij een poging gebleven. Aangifte terzake opgeno-
men.
Aangifte opgenomen terzake vernieling (bekrassen) van
een personenauto aan de Spalstraat.
Bemiddelend opgetreden i.v.m. vernielingen/baldadigheid
gepleegd in de opslagruimte van een bedrijf, waarbij door
een aantal jeugdigen nogal wat schade was ontstaan. Schade
zal via de ouders worden vergoed aan de benadeelde.
Bij de VEZO werd getracht een vlag te ontvreemden. De
dader werd op een pv terzake poging tot diefstal getrak-
teerd.
Verkeer:
Op de Westerstraat vond een kop-staart aanrijding tussen 2

personenauto's plaats. De schade was nihil .
Op de Banninkstraat vond een aanrijding plaats tussen 2
personenauto's waarbij de beide rechterbuitenspiegels el-
kaar raakten. Een van de betrokkenen reed door, doch werd
later ter/.ake onderhouden. Hierbij in de schade-afwikke-
ling getracht te bemiddelen.
Tevens vond op de Banninkstraat een tragisch (dodelijk)
ongeval plaats tussen een fietsster en een vrachtauto.
Op de Varsselsewcg werd een ree door een personenauto
frontaal aangereden, waarbij de auto aanzienlijke schade
opliep. De ree was naderhand onvindbaar.
Op de B leek straat ging een aanhangwagen aan de si inger en
belandde vervolgens op de kop in de sloot.
Op de LankhoTSterstraat vond een kop-staart aanrijding
tussen 2 personenauto's plaats. Hierbij was aanzienlijke
schade, doch geen persoonlijk letsel.
Op de T-splitsing Veldhoeksewcg-Varsselseweg vond een
forse aanrijding tussen een 2-tal auto's plaats. Dooreen van
de betrokkenen werd geen voorrang verleend. Er was
aanzienlijke schade, doch geen persoonlijk letsel.
Op de Steenderenseweg botste een personenauto tegen een
boom, nadat deze uit de bocht was gevlogen. De bestuurder
(+ inzittenden) waren echter "gevlogen" (vermoedelijk
vanwege het verkeren onder invloed). De auto was total
loss en werd afgesleept. Na technisch onderzoek bleken er

een 2-tal gladde banden op het voertuig te zitten. De
eigenaar van het voertuig krijgt hiervoor uiteraard een
bekeuring.
Op maandag 17 mei vond er een snelheidscontrole op de
Aaltenseweg en de Kruisbergseweg plaats. Hierbij werden
een 25-tal automobilisten bekeurd. Hoogste snelheid was
140 km/u.
Op de Varsselring worden weer regelmatig ronde-
wedstrijden gehouden met motoren. Hiervan diverse klach-
ten gehad van omwonenden. Getracht zal worden de "da-
ders" terzake te onderhouden en/of bekeuren.
Sociaal/Maatschappelijk:
In een woning aan de Asterstraat werd een bejaarde me-
vrouw aangetroffen, die qua hygiëne de zaak volledig uit de
hand had laten lopen. Hierin bemiddelend opgetreden,
zodat zowel voor betrokkene als omwonenden (volksge-
zondheid) de zaak weer aanvaardbaar was.
Op de Wichmondseweg werd een Duitse persoon onwel.
Deze per ambulance naar het z iekenhuis laten brengen,
waar betrokkene op verhaal kon komen. Man bleek vermist
te worden en als zodanig ook te Duitsland gesignaleerd te
staan.
3 x bemiddeld bij problematiek tussen verhuurder en huur-
der.
Bemiddeld bij problemen tussen buren (overlast woonom-
geving), waarbij tevens het RIAGG werd ingeschakeld.
Bemiddeld tussen agrariër en aan diens land grenzende
bewoners i.v.m. overlast van agrarische akt ivi te i ten.
Bemiddeld bij problematiek tussen golfers van 't Zelle en
Varsselse jeugd i.v.m. het veelvuldig "verdwijnen" van
golfballetjes op het oefenterrein.
Overig:
Assistentie verleend aan 2-tal ambtenaren van Dienst
Omroepbijdragen i.v.m. niet willende wanbetaler. Daarna
kwam men al speodig met het verschuldigde geld over de
brug.
In de Bleijke werd een bruine herenficts aangetroffen. Was
niet voorzien van postcode en derhalve in fietsenschuur
geplaatst.
Diverse inwoners bezocht i.v.m. zichtbaar aanwezig heb-
ben van één of meerdere autowrakken. Hen hierbij termijn
gesteld om de wrakken te laten "verdwijnen".
Een visser bekeurd i.v.m. het aanwezig hebben van een
katapult bij "de Markepias". Een derelijke ka tapul t wordt
gebruikt voor het voederen van de vissen, hetgeen bij "de
Markepias" verboden is.
I.v.m. het noodweer tijdens enkele dagen waren enkele
bomen over de weg gewaaid en werden er her en der door
blikseminslag diverse alarmen geaktiveerd.

B. Koers


