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Champignon of Kipfilet
Kerriegehakt 7 QC

f ivv

500 gram

Hollandse
Biefstuk

250 gram fiUi

500 gram

Gebraden
Rosbief

100 gram 9£•

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT
(half-om-half + krulden) 500 gram 4.90

donderdag, vrijdag en zaterdag:

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

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

Hoogglanzende lak
met kleur

P.P.P. 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

ZOMERTIJD-VAKANTIETIJDÜ

Er op uit met uw windmolenbakker.

Limburgse appel-abrikozen vlaai
11.95
1.25
5.95

Oberlander
Apfelstrudel

Speciale Kermis aanbieding:
Hengelse Wegge 7.5O
Vruchtenbollen 1.95
Zaterdag 17 juli zijn wij na 13.30 uur

gesloten.

Wij wensen u prettige kermisdagen.

Bakkerij

H. Hekkelman

Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld
Tel. Q5753-1200

dinsdag 13 juli 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-Vierakker

»• n omstreken

Ordelman & Dijkman
INSTALLATIETECHNIEK

Zelhemseweg 30
7255 PT Hengelo Gld
Tel. 05753-1285

GasservkeB

HULCO GAS SERVICE B.V.

Zelhemseweg 30
7255 PT Hengelo Gld
Tel. 05753-1249

l.v.m. de bouwvakvakantie zijn wij de zaterdagen:
17, 24 en 31 juli en 7 augustus GESLOTEN

In deze periode is ons magazijn en showroom GEOPEND van:

maandag t.e.m. vrijdag van 8.30-12.30 uur
Buiten genoemde tijden staan onze service-monteurs dag en nacht,
ook in het weekend, voor u klaar.

WIJ WENSEN U PRETTIGE VAKANTIE!

KERMISSTUNT- KERMISSTUNT- KERMISSTUNT- KERMISSTUNT- KERMIS

l Deze week' i
% »

[ Kermisaanbièding J
P l

T-shirts, Truien, Jacks, Colberts,

Bermuda's, Spijkerrokken, Sweaters. 5

K Levis T-shirts en Sweaters £i i
Zolang de voorraad pJtrekt.i " ?

i Alles voor de helft |
l van de normale prijs, l

KLEDING - nej even anders

WIDE FASHION
Spalstraat 32 - Hengelo Gld.

's maandags gesloten

's woensdags de hele dag geopend.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

IIMarktzicht
Bleekstraat 3 • HENGELO GLD
TREFCENTRUM PRETMAKERIJ
Vier de Hengelose kermis in onze geheel
vernieuwde zaal op 14 en 17 juli

Woensdag 14 juli

's morgens STEMMINGSMUZIEK in het
café met

Zaterdag 17 juli

na het vogelschieten en 's avonds gratis dansen met

CAFÉ • BAR•ZAAL

WOLBRINK
l Wij wensen u prettige kermisdagen

TE KOOP:
Peugeot 205 junior, wit

Peugeot 205 XR 1.4, blauw

Peugeot 205 GE 1.1, wit

Peugeot 205 XR 1.1 plus, blauw

Peugeot 205 XS 1.4, antr.grijs

Peugeot 205 XE accent, rood

Peugeot 309 XR 1.6 (LPG), blauw

Peugeot 309 XE score, wit

Peugeot 309 GL profil, blauw

Peugeot 309 XR 1.4, wit

Peugeot 309 XL comfort, rood

Peugeot 309 XL profil, rood

Peugeot 405 GLD 1.9, antr.grijs

Peugeot 405 GL 1.6, rood

Peugeot 405 GR 1.6, zilvergrijs

Peugeot 405 GLD 1.9, wit

Peugeot 405 Break GL 1.6 (LPG), wit

Citroen Visa, rood

Daihatsu Charade GT-TI, wit

Opel Kadett Caravan 1.6 D, rood

Ford Escort Estate 1300 L, beige

^fcf% AUTOMOBIELBEDRIJF

Stxiifoerfjof

4-1987

6-1988

5-1990

4-1991

8-1991

10-1991

6-1987

4-1988

7-1988

3-1989

4-1990

4-1991

5-1988

1-1989

1-1990

3-1990

1-1991

5-1985

10-1990

6-1985

6-1983

PEUGEOT
Bleekstraat 14, Hengelo Gld

Tel. 05753-1947
Plakhorstweg 8, Doetinchem

Tel. 08340-32851

VISHANDEL
„HENGEL"

Raadhuisstraat Sla

(Molenhoek)

Tel. 05753-3460

SPECIAAL voor de kermisweek

HOLLANDSE NIEUWE
geen 4 maar 5 voor lOiOO

Wij staan OOK op de kermismarkt.

Wij wensen U prettige kermisdagen.

BLIKVLEES
Wilt u verzekerd zijn van een goed stukje vlees voor
uw VAKANTIE in binnen- of buitenland.

INGEBLIKT VLEES
Door ons zelf gebraden, ingeblikt en gesterili-
seerd. Diverse soorten uit voorraad lever-
baar.

Vraag inlichtingen bij uw
AMBACHTELIJKE SLAGER:

B AAK, tel. 05754-1262.

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

Volop

Sla-, Andijvie- en Koolplanten.

Mooie bloeiende planten
keuze uit 5 soorten 3 voor

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat



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

Op vrijdag 23 juli a.s. hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

HENK GROOT WASSINK
MINE GROOT WASSINK-BESSELINK

Wilt u ons hiermede feliciteren, dan bent u van harte
welkom om 19.30 uur in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3
te Hengelo Gld.

Meidoornstraat 2,
7255 XK Hengelo Gld.

Wij vinden bloemen fijn,

maar ons huis is zo klein.

WIM en GEERTJE

bedanken iedereen voor de kaarten, de cadeau's, de
bloemen, het geld en vooral de aanwezigheid.
Dankzij jullie is het een fantastische dag geworden.

Wim en Geertje Luesink

„'t Heerink", Elferinkdijk 3,
7255 PW Hengelo Gld.

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit

RODE en GROENE PAPRIKA
kilo 2.50

NECTARINES 20 voor 5.98

RODE GRAPE FRUIT
10 voor 4.98

Rauwkost aanbieding:

PITTIGE RAUWKOST
'/2kg 4.98

BROCCOLI MIX </2kg 4.98

KOOLRABI-HAM fc kg 4,98

Kaasreklame:

Nu nog 1 week lang: van jonge
graskaas t.e.m. extra belegen

nu per kilo slechts 9.98

Met de „kermiskraam" staan wij
voor onze winkel

Prettige vakantie en
TOT ZIENS

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

tf f fZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

U

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week

M
H OAT BRAN BOLLEN |

van 0.55 voor Q.45 "

i GEVULDE KOEKEN 2
ti Z
g per stuk van 1.45 voor 1.25e

H

o l.v.m. de kermis zijn wij zate r- <
* dag 17 juli na 1.30 uur GESLOTEN '

aiMHVA\ aa MVA - uaxxva

3
M

aa NVA

Riblappen 500 gr 8.95

Slagersham 100 gr 1.60

Gelderse worst 100 gr 1.20

VAKANTIEVLEES
in blik voorradig

Wij zijn met vakantie
19 te.m 31 juli

SLAGERIJ

1FUWEKHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

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

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

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

EUGELINK ZONWERING

Hof straat 21 - Hengelo Gld.
tel. 05753-1210-fax 05753-1000

Leverancier van Zonwering, Rolluiken

G€M€€NT€ HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN
Volgens het collecterooster 1993 worden
tot en met 21 augustus geen collectes
gehouden.

3 [ PUBLIKATIE WET AROB

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 30 juni t/m 6 juli 1993
waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

A.J.A. Wolbert, Banninkstraat 21,
Hengelo Gld

het oprichten van een woning met kantoor-
ruimte op het adres Rozenstraat 16

Het gemeentehuis is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot
12.00 uur.
De milieuvergunningen en -meldingen
liggen in het gemeentehuis, 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.

GEMEENTEDAG

GEMEJNTEDAG
O O K W I J H O U D E N O P E N H U I S

Op zaterdag 25 september 1993 zal de
landelijke gemeentedag worden gehou-
den met als thema "ouderenbeleid".
Ook de gemeente Hengelo zal dit jaar
deelnemen aan deze gemeentedag. Deze
dag is bedoeld voor jong en oud.
Behalve dat er veel ouderen zijn in ons
land, die geïnteresseerd zijn in het onder-
werp, gebeurt er zoveel voor en door
ouderen, dat het voor mensen van alle
leeftijden interessant is om daarvan ken-
nis te nemen.
De eerste oriënterende gesprekken, om
tot een goede invulling en uitvoering te
komen, zijn inmiddels gevoerd met di-
verse plaatselijke verenigingen, instellin-
gen e.d.
Te zijner tijd zullen wij u meer informatie
verstrekken over het programma voor
deze dag.
Wij houden u op de hoogte.

P.H. Jansen, Asterstraat 27, Hengelo Gld het oprichten van een woning met garage
aan de Berkenlaan 21

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.

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat door hen om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving redelijkerwijs voldoende te voorkomen of te
beperken, op 6 juli 1993 onder voorschriften een vergunning is verleend aan:
Stichting Elia te Hengelo, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het
oprichten en in werking hebben van een hotel, congres-, evangelisatie- en gezond-
heidscentrum, op het perceel Kervelseweg 36-38 te Hengelo Gld.
De beschikking ligt ter inzage van 14 juli 1993 tot 14 augustus 1993.
BEROEP tegen deze beschikking kan tot 14 augustus 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 bovenge-
noemde 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, 13 juli 1993.

| WONINGWET l
Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat er in de week van 5 juli
1993 tot 12 juli 1993 een aanvraag ingevolge de Woningwet is ingekomen van:
de heer M. W. J.N. Essing, voor het oprichten van een woning, gelegen aan Middenweg
7 te Hengelo;
de heer M.G.M. Nijenhuis, voor het oprichten van een woning, gelegen aan Middenweg
5 te Hengelo;
N.V. Waterleidingsmij. Oostelijk Gelderland, voor het plaatsen van een container t.b.v.
noodstroomaggregaat met bijbehorende ondergrondse opslagruimte voor dieselolie,
gelegen aan Kloosterweg7 te Hengelo;
de heer G.J. Hulshof, voor het oprichten van een woning met garage, gelegen aan
Vloed 1 te Hengelo.

Hengelo, 13 juli 1993.

Lastig die MUGGEN...
Handig, dat wij daar een
perfecte oplossing voor
hebben....
Werkelijk alle soorten en
maten HORREN...
voor ramen, deuren etc.
en vergeet de caravan
vooral niet...
Bij wie?....
HARMSEN IJZER WAREN
HengeloGld, tel. 05753-1220

Te koop krielkippen. Tel.
05755-1675, Toldijk.

Pruiken & Toupets
Kaal worden kan vele oorzaken hebben. Dit kan

gevolgen hebben voor uw zelfvertrouwen. Met

een toupet, pruik of haarstukje van Geert Reint jes

voelt u zich als herboren. U kent uzelf

weer. In onze haarboetiek advi-

seren wij u op diskrete wijze

over vacuüm haarwerk zon-
Haarwerkboetiek

Z-E weg 6, Toldijk
Reintjes

der plakken of klemmen en de merken Top Head,

Pierre Balmain, Free World en Arcos. Alle moder-

ne kapsels z i jn mogelijk, zowel voor dames, heren

en kinderen. Voor een vri jbl i jvend advies

kunt u langs komen of bellen

voor een afspraak

Telefoon 05755-2524

Aan de weg Zutphen - Doetinchem

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

Bij een

oribe/orgcle vakantie

hoort een goede

voorbereiding.

GLAS- VERF -BEHANO

voor
STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandag? qesloten
tevens Toto

Toto Select
Lotto
Winnerstlp
Score

Een welverdiende vakantie

moet ook een onbezorgde vakantie

worden. Kom daarom eerst naar de

Rabobank voor een goed advies.

De Rabobank

helpt u graag op

weg met het ge-

mak van de Euro-

pas met pincode

voor gebruik in 60.000 geldauto-

maten in Europa, of het wereldwijd

betaaigemak van de Rabocard. Maar

ook voor buitenlands geld, reis-

Rabobank.

• K l M M l l r ( |

• Krisvrr /rk

cheques en een passende reisverze-

kering bent u natuurlijk aan het

goede adres.

En bent u toch bij de bank, ver-

geet dan vooral

niet te vragen om

het boekje "Rabo-

Kompas", een han-

dige reiswijzer in

het buitenland. U krijgt het gratis

van de Rabobank.

U bent van harte welkom.

Rabobank Q

Aangenaam.

Raadhuisstraat21 - HengeloGld
SL Janstraat 44 - Keijenborg

Tel. 05753 - 8400



POLITIE-INFORMATIEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e jaargang no 20 - Periode van 22 juni tot 6 juli 1993.
Dinsdag 22 juni: Een aanrijding op de kruising Hogen-
kampweg-Steenderenseweg. De bestuurder van een motor
rijdend op de Hogenkampweg verleende geen voorrang
aan een van rechts over de Steenderenseweg komende
personenauto. Het bleef gelukkig bij blikschade.
Tevens deze dag schade geregeld terzake het doodbijten
van diverse konijnen door twee bouvierachtige honden die
waren "losgebroken".
Woensdag 23 juni: 's Nachts werd een Opel Kadett 16i door
4 donkere type's gestolen. Een buurvrouw zag alles gebeu-
ren.
Hen transaktie uitgereikt ƒ 400,00 terzake het onverzekerd
rond rijden met een personenauto.
Op het Zand werd een Opel Kadett 16i aangetroffen. Dat
bleek niet de Opel Kadett te zijn, die in Hengelo ontvreemd
was. Het betrof een auto die 15 juni 1993 te Eindhoven
ontvreemd was. Wel bestond er (uiteraard) een verband. Te
Utrecht werd een persoon aangehouden die aan de beschrij-
ving van de voornoemde buurvrouw voldeed. Er wordt
hard aan de zaak gewerkt.
Donderdag 24 juni: Er duikt weer een bekend sociaal
probleem op waar deze dagen vanwege herhaalde meldin-
gen veel tijd aan besteed gaat worden. Het betreft een
liefde/slaan verhouding. Vandaag wel binnen laten, mor-
gen niet en overmorgen weer wel. De hulpverlenende
instantie 's hebben het moeilijk, wij ook. Er gebeuren dan
ook niet veel praktische zaken.
Vrijdag 25 juni: Sociaal probleem: De zoon gaat van
moeder naar de vader elders, afwachten maar.
Tevens duikt het probleem van donderdag weer op.
Zaterdag 26 juni: In de Veldhoek wordt met een bierglas
een ruit van een auto vernield.
Een verliefd manspersoon wilde 's nachts om 3.30 uur de
woning van zijn stille liefde binnen dringen. Deze oogap-
pel deelde die liefde niet. Wij moesten er aan te pas komen.
Terzake de sociale problemen op donderdag vandaag de
man maar weer eens buiten gezet. Een uur later de man daar
weer weg moeten halen.
Aan de Markerpias viste iemand met drie hengels, dat mag
nog steeds niet, transaktie ƒ 100,—.
Zondag 27 juni: Op de kermis Keijenborg sloeg jeugd
elkaar voor het hoofd. Zaak "gescheiden" en een raddraaier
mee naar het bureau genomen.
Maandag 28 juni: Een aanrijding, voorrangskwestie (van
rechts) kruising Steenderenseweg-Hengelosestraat.
Tevens werden deze week (veelal op de Keijenborgse
kermis) diverse fietsen gestolen.
Dinsdag 29 juni: Aangifte opgenomen, tijdens kermis
Keijenborg werd met een bierglas een ruit van een woning
ingegooid.
Tevens aangifte inbraak vakantiewoning in het "Klooster".
Men nam de telefoon mee.
Wederom het sociale probleem van donderdag. Er komt
geen (blijvende) oplossing.
Woensdag 30 juni: Aangifte diefstal groene postbus aan de
Vordenseweg. Verder wordt hemel en aarde bewogen om
liet soeiale probleem van donderdag op te lossen. De
betrokken instantie's schuiven het probleem terug naar ons.
Vrijdag 2 jul i : Een bestuurster verleende rijdend op de
Kerkstraat, geen vooraang aan een van links over de
Hengelosestraat komende personenauto.
Aangifte opgenomen terzake verduistering van gereed-
schappen e.d.
Ken voortdurend burenprobleem komt weer aan de orde.
Adviserend opgetreden.
Zondag 3 juli: Wederom terzake het sociale probleem
bemiddeld.
Verdachte terzake diefstal Opel Kadett te Hengelo bekend.
Maandag 5 juli: Aangifte dat er zondagssnachts putdeksels
uit het trottoir worden getrokken, dat was aan de Bleek-
siraat en aan de Heurne/Hofstraat gebeurd. De (jeugdige)
daders realiseren zich kennelijk niet wat voor gevolgen dat
kan hebben.
GEVONDEN: l gecastreerde zwarte kater met witte bef,
witte halsband met bel. (mist wat van z'n staart)
l wieldop met Nissan
1 tietssleutel ASSA
l achterdeursleutel no 21

Franke.

HENGELOSE KERMIS, EENS IN T JAAR

Bovenstaande titel, maar dan in het dialect: ,,Hen-
gelse kermse, ens in 't joar", staat te lezen in een
ar t ike l van „Bleikman" elders in deze krant.

Een fi jne gebeurtenis staat weer voor de deur. De
schutterij Eendracht Maak Macht heeft alle zeilen
bijgezet om een programma samen te stellen met
voor elk wat wils. Samenwerking met andere ver-
enigingen en organisaties is daarbij onontbeerlijk.

In „De Reclame" van dinsdag 6 juli stond het hele
programma afgedrukt en dat ziet er indrukwekkend
uit. Het begint dinsdagavonds met de trekking van
(u nummers voor de volgorde bij het vogelschieten,
om een vlot'e doorstroming te verkrijgen. De trek-
king van de jaarlijkse verloting van de majorette-
vereniging wordt eveneens gehouden. Voor beide
zaken moet u in café Wolbrink aan de Bleekstraat
zijn.

V\<u-nsdag opent het lunapark haar poorten en zal
de komende dagen volop spelen tot plezier van zeer
velen.

Op de jaarlijkse grote kermismarkt komen vele oude
bekenden elkaar tegen en worden de nodige herinne
ringen opgehaald. Tevens vindt een standwerkers-
concours plaats waar men de meest mooie verhalen
kan horen. Ook de plaatselijke marktvereniging is
a k t i e f met keuringen voor paarden en pony's,

's Avonds barst 'n de Spalstraat bij Hotel Leemrels
het motorgeweld los. Op verzoek van de EMM ver-
zorgen de mensen van Hamove de spectaculaire
straten motorraces. Dit is van 19.00 tot 21.00 uur

l ld parcours s t aa t vermeld in de kermisaclverten. ie
en de organisatie verzoekt aanwonenden en anderen
\ a n a f 16.00 uur aan dit parcours geen voertuigen te
parkeren, dit in verband met de veiligheid van de
races. Voor de bestrijding van dé kosten wordt een
klei ine bijdrage van f 1.— gevraagd.

Een be/oek aan de kermis na faloop van de races is
zeker op zijn plaats.

Donderdag hebben de kermisondernemers een vrije
dag en houden zij onder elkaar een klein feestje.

De kindespelen op vrijdagmiddag z i jn altijd zeer
leuk om aan te zien. Er wordt dan fel om de mooie
prijzen gestreden en daarna worden er gratis waar-
debonnen uitgereikt. Op het speelveld aan de Berken
laan is een grot kmderschare welkom voor deelname

Zaterdag begint het met een keuring van pony's
door de marktver. Vanaf 10.00 uur start bij café
Wolbrink het ringrijden voor dames en heren. Dit

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST'

OVEREENKOMST WOONRUIMTEVERDELING
GEMEENTE MET WONINGCORPORATIE
De gemeente Hengelo Gld en de woningbouwvereniging
Thuis Best hebben een overeenkomst gesloten over de
woonruimteverdeling van sociale huurwoningen in de ge-
meente. Deze overeenkomst houdt verband met de inwer-
kingtreding van de Huisvestingswet per l juli 1993.
Uitgangspunt van deze wet is dat direct betrokkenen op de
woningmarkt in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn
voor een goede huisvesting. Daarbij staat de zelfred-
zaamheid van de woningzoekende voorop. De lokale over-
heid kan daarbij ingrijpen, indien er een onevenwichtige of
onrechtvaardige verdeling van woonruimte is of dreigt te
ontstaan.
Hoewel de woonruimteverdeling van de corporatie tot
heden geschiedde op advies van een woning-advies-com-
missie (WAC), waarin de gemeente deelnemer was leek het
de partijen goed thans een ander in een overeenkomst vast
te leggen.
Juist met het oog op een evenwichtige en rechtvaardige
verdeling van woonruimte en gelet op het door de provincie
bepaalde ruimtelijk beleid waarbij maar geringe mogelijk-
heden tot uitbreiding van de woningvoorraad van huur-
woningen mogelijk zijn, is afgesproken met betrekking tot
de inschrijving en toewijzing van de huurwoningen te
g-ven aan de volgende categoriën:
1. ingezetenen van de gemeente (personen die 5 jaar

onafgebroken in de gemeente woonachtig zijn);
2. zij, die zich uit hoofde van hun beroep of onderneming

in de gemeente moeten vestigen (economische binding);
3. oud-ingezetenen van de gemeente (personen die tenmin-

ste 10 jaren onafgebroken in de gemeente woonachtig
zijn geweest);

4. personen met een sociale en/of medische indicatie;
5. doorstroming van goedkope naar duurdere woningen.
Bij de toewijzing van woningen wordt rekening gehouden
met de verhouding belastbaar inkomen - huurprijs zoals dat
is bepaald in het besluit beheer sociale-huursector (voor-
schriften voor de woningcorporatie).
De voorrang van genoemde personen is tot uitdrukking
gebracht in een puntensysteem.
Voor informatie omtrent dit puntensysteem kan men con-
tact opnemen met de woningbouwvereniging Thuis Best.

KAPSALON WUESTENENK VOORTAAN VOOR-
ZIEN VAN ZACHT WATER
Roger van Alphen van de firma Van Alphen Water-
behandeling bv te Soesterberg overhandigde onlangs het
Rainsoft reclamebordje aan Henriëtte Wuestenenk, van
kapsalon Wuestenenk in de Spalstraat te Hengelo Gld.
De haren van de klanten worden in deze kapsalon nu
gewassen met geheel ontkalkt water. Dit heeft als gevolg
dat er na het wassen geen kalklaagje meer op het haar wordt
afgezet waardoor het meer glanst, terwijl er ook minder
.shampooresidu op de haren en de hoofdhuid achterblijft.
Het haar wordt hierdoor mooier en handelbaarder.
Verder heeft de kapper nu veel minder shampoo, waspoe-
der en overige zeepprodukten nodig zodat ook het milieu
wordt gespaard. Dit komt omdat het water nu niet meer
door de zeepprodukten behoeft te worden ontkalkt want dit
is vooraf al door de Rainsoft ontkalker gebeurd.
Al met al een zeer tevreden klant die veel plezier zal hebben
met het toegepaste systeem bij kapsaion Wuestenenk.

riuvgrijden is één van de tradities van de jaarlijkse
kermis en mag daarom niet verloren gaan. Er wordt
op uw aller komst gerekend en deelname. Doe mee,
het is altijd heel gezellig en u zult er geen spijt van
hebben.

Het Limburgs Jeugdtoneel, al vele jaren te gast m
Hengelo Gld, zal in zaal Langeler de kleinste jeugd
tracteren met de opvoering van het sprookje de
Gelaarsde kat.

De Hengelose jeugd die van vissen houdt, kan
U-recht bij de kermisviswedstrijden van HHV van
1U tot 11.30 uur.

Om plm. 13.30 uur zal bij het gemeentehuis een
vaandelhulde worden gehouden voor het colflege van
B. en W. en het koningspaar 1992. Hierna gaat het
in optocht naar het terrein aan de Oude Varssel&e-
weg, waar de houten vogel op zijn hoge post zit te
wachten om afgeschoten te warden. Zoais andere
jaren belooft het ook nu weer een gezellige happe-
ning te worden. Dames die niet meedoen aan het
vogelschieten kunnen tercht bij de stoelendans.

Hei. koningspaar 1993 wordt na het vogelschieten
gehuldigd bij zaal Wolbrink.

Een van de hoogtepunten uit het kermisprogramma
is wel de grote optocht van grote en kleine wagen^,
groepen, individuelen en muziekkorpsen. Vanaf
14.00 uur 's zondags trekt deze bonte stoet door het
dorp. Altijd weer een prachtig gezicht.

's Morgens echter houdt HHV viswedstrijden voor
senioren en om 11.00 uur start achier Hotel Leemreis
het oergezellige frühschoppen met de Weppel Kapel
u.t Hummelo, waarbij ook de conferencier niet zal
ontbreken.

De plaatselijke horeca heeft alles uit de kast ge-
haald om een programma te bieden voor jong en oud
van dans- en stemmingsmuziek, wat ongetwijfeld de
feestvreugde zal vergroten.

Hengelose kermis, een feest voor iedereen. Wij wen-
sen u veel plezier en alle medewerkers succes met
de organisatie.

OPENING AUTOBEDRIJF BRUIL

Met de opening van autobedrijf Brui! door wet-
houder Meurs van de gemeente Hengelo Gld, werd
het nieuwe industrieterrein Winkelskamp te Hen-
gelo Gld officieel geopend.

De heer Bruil is de eerste ondernemer die op dit
industrieterrein een bedrijf heeft gevestigd. Verder
wordt er druk gebouwd aan een nieuw pand van
Harmsen Vakschilders en is een bedrijfsverzamel-
gebouw gereed gekomen.

Voor de heer en mevr. Bruiil was vrijdag 2 juli een
heugelijke dag. Op die dag opende w'ethouder Meurs
hun gloednieuwe garagebedrijf.

Het was een komen en gaan van belangstellenden
die het echtpaar Bruil kwamen gelukwensen en het
mooie en praktisch ingerichte gebouw kwamen be-
kijken. Dhr. Bruil, van origine uit Zelhem, vestigde
zich in Hengelo Gld, omdat hier grond voor het
bouwen voorhanden was.

Het .bedrijf doet de verkoop van nieuwe en gebruikte
auto's en reparaties van alle voorkomende merken.,

Beste luu van Hengel en umstreken.
Too de krantekeal van de wekke tegen mien zei:
„hej nog un stuksken veur 't ni'jsblad van Hen-
gel"?, hek um belaofd da'k wat zol instuum.
Dat geet natuurluk aover de kermse, dat köj toch
begriepen, neetwaor?
Naor 'k eheurd hebbe, wöd ut weer as vanolds en
veur „elck wat wils". Wat ston d'r veurige wekke un
groten gloeperd van un advertentie in dit blad.
Daorin köj leazen wat er in disse kermiswekke op
alle fronten te doone is, moj den advertentie maor
good bewaam!
Aj toch naogaot, wat is ut leste jaor gauw egaon, aj
un keer good diepe zucht, pffft weg is e.
Dat kump denk ik umdat d'r zovölle is, waor aw bie
betrokken bunt. D'r is in hengel ok volle gebeurd.
Nem maor de Spalstraote, ut is d'r toch arg opeknapt,
ons "nationale park" de Bleijke is prachtig mooi
ewodden, ut is un lust um daor te wandelen en te
genieten veur jong en old! Laow d'r zuunig op
wean!
Um nog effen weer op de kermse trugge te kommen,
ik kan mien now al veheugen op den altied olderwets,
gezclligen markt met alles dr'op, dr'an en ummehen.
Altied komp olde bekenden mekaar tegen, da's
mooi um te heuren en te zeene. Ik wet nog van
veurig jaor too d'r ene zei: „Val dood keal, leaf i'j
nog"? Samen stonnen ze te praoten en gingen
samen met de vrouwluu un köpken koffie en un
borreltjen drinken in un an de markt geleagen café.
Da's now zo fijn, um dat met te maken. Aj dan aover
't kermisterrein laop en i'j zeet hoo de allerkleinsten-
met zo'n verheerlijkt gezichjen op un peerd of in un
auto van het dreajschutjen zit, dan kriej zo'n warm
gevuul van binnen en denk i'j an de tied van vrogger,
too ow eigen kinder en kleinkinder d'r in zatten te
genieten.
"Hengelse Kermse", un gebeuren, ens in 't jaor!
Aj dat altied heb metemaakt, blif ow dat ow leaven
bie en zöj 't ow later herinneren as iets heel fijns!
Nog effen dit, zondag is d'r un groten optoch, dan
laop d'r wat luu met un emmer um un kleine bie-
drage in de echt wel hoge kosten.
Kont ze op uwluu allemaole rekkenen?
Un goeie kermse.

Bleikman.

Kom maar op!

FIETSEND DE BOER OP 1993

Op zaterdag 24 juli a.s. wordt een fietstocht geor-
ganiseerd in Hengelo Gld.

De tocht leidt langs vijf boerenbedrijven. Tussen
tien en twaalf uur kan er gestart worden. Er zijn
twee startplaatsen, namelijk bij Hotel Langeler,
Spalstraat 5 te Hengelo Gld en bij resturant 't Olde
Schot, Varsselsestraat 11 te Zelhem.

Bij de start ontvangt iedereen een routebeschrijving
De plm. 30 km lange route is op moeilijke punten aan
gegeven met pijlen. De deelname is gratis.

De fietsers bezoeken een akkerbouwbedrijf, een
varkenshouderij, een pluimveebedrijf, proefboerderij
„De Marke" voor melkveehouderij en milieu en een
stierenhouderij. In de middagpauze worden op een
boerendeel oude ambachten gedemonstreerd. Daar
kunnen de deelnemers ook genieten van panne-
koeken.

irganisatie is in handen van de contactgroep
agrarische vrouwen Hengelo Gld.

COMPETITIE-INDELING V. EN A.V. PAX

Voor het seizoen 1993-1994 is PAX ingedeeld in de
Ie klasse D van de KNVB.

Deze klasse bestaat uit de navolgende ploegen:
PAX, Achilles '12, De Bataven, Colmschate, DOS '19,
s.v. Epe, Germania, Hatert, Longa '30, Quack (N) ,
Rohda, De Zweef.

Als men al kan spreken van derb , zijn de wedstrijden
tegen het gepromoveerde Longa '30 uit Lichten-
voorde, de enige derbies. Verder zijn het ploegen
waar PAX al vaker tegen gevoetbald heeft.

SPECIALE HYPOTHEKEN BIJ UITSTEK
GESCHIKT VOOR OUDEREN

Mensen van pakweg 45 jaar en ouder hebben zo hun
eigen financiële wensen. Dat heeft te maken met
persoonlijke omstandigheden die veranderen. Zo is
er bijvoorbeeld extra geld nodig om studerende
kinderen te onderhouden. Ook steken verlangens
naar meer luxe, comfort en ontspanning de kop op.

De een wil een mooie reis maken, een ander wil een
vakantiehuisje kopen of een boot. De grote vraag is
natuurlijk: hoe moet dat worden betaald? Vooral
mensen met een eigen huis kunnen hiervoor een be-
roep doen op diverse financiële mogelijkheden die
ba/nken bieden.

De groep ouderen wordt steeds groter. Op allerlei
manieren wordt op deze groeiende doelgroep inge-
speeld. Denk bijvoorbeeld aan warenhuizen en rei®-
bureau's. Ook op het gebied van de woningbouw is
het te merken. Bij het vaststellen van bouw- en be-
stemmingsplannen besteden gemeentes in toe-
nemende mate aandacht aan de wensen van deze
oud'eren. De bouw van compact, comfortabele wonin-
gen neemt de laatste jaren sterk toe.

De vraag naar dergelijke nieuwbouw komt uit de
hoek van mensen die 20-25 jaar geleden een eigen
huis hebben gekocht, maar nu uüzien naar een
luxere woning. De hypotheek op het eigen huls is
voor een belangrijk deel afbetaald, maar voor de
nieuwe woning is het toch nodig dat er extra geld
op tafel komt. Een nieuwe lening afsluiten lijkt een
oplossi'mg, maar dat willen veel mensen niet omdat ze
de maandeijkse last niet te sterk willen verhogen.

Dat hoeft ook niet. Een hogere financiering is ook
te bereiken zonder dat de last teveel wordt ver-
zwaard.

De Rabobank biedt huiseigenaren diverse alterna-
t ieven. Zo is het mogelijk de afbetalingen op de be-
staande hypotheek stil te leggen, of een volledig
nieuwe lening af te sluiten die aflossingsvrij is. In
beide gevallen hoeft alleen rente te worden betaald.

En die rent is fiscaal aftrekbaar. Ook is het moge-
li jk om een extra kredietfaciliteit (Rabobank Hypo
theekkrediet) af te sluiten. Dit houdt In dat er t.ot
de afgesproken limiet (bijvoorbeeld 20.000 gulden)
vrijelijk geld kan worden opgenomen wanneer en
waarvoor u maar wilt.

Deze en nog andere hypotheekvarianten maken het
mogelijk zeer persoonlijke wensen te vervullen van
mensen op middelbare leeftijd. Voor meer Informatie
kunnen zij terecht bijelke Rabobank.

Krassen... 0\\e en vet.

Water en vuil... Reflectie...

Essilor Crizal® brilleglazen
kunnen ertegen.

Tot nu toe hebben kunststof brilleglazen

naast de vele voordelen het bezwaar dat

ze ondanks speciale behandelingen min-

der duurzaam zijn

Nu zijn er glazen die dit bezwaar niet

hebben; Essilor Cnzal. Ze zijn standaard

niet alleen voorzien van een perfecte ont-

spiegeling maar ook uitzonderlijk goed

bestand tegen krassen Bovendien zijn ze

vuil-, vet- en waterafstotend en heel

gemakkelijk te reinigen.

Kies nu voor kunststof brilleglazen met

een duurzame helderheid. Kies voor

Essilor Crizal. de brilleglazen die ertegen

kunnen. Maak bij ons kennis met deze

unieke glazen.

CSSI

Uw VAKM/U»OPTICJEN

Groot Kormelink
Optiek

Spalstraat 27
Hengelo Gld.

Tel. 05753-1771

Uw waterbedden-specialist
(met o a. het energiezuinigste waterbed ter

wereld)

IS NOG STEEDS

„DESPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1484

Hengelose kermis al jaren een begrip
dat heeft een notering met „stip".
Het brengt vele mensen op de been
het is af en aan en weer heen.
Zet dus maar het beste beentje voor
dan gaat niets van de feestvreugde teloor
Koningen, koninginnen, ze zijn er alemaal
wie gaat er nu met de koningstitel

aan de haal?
Het vogelschieten, een belangrijk deel

van het feest
is ieder jaar weer geschoeid op een

vrolijke leest.
Met plezier nemen we er gaarne aan deel.
Want het schutterskoning zijn is een

erenaam.
Het is niet zo maar een schot In de lucht
en slaat de vele schutters niet op de vlucht
Bij gelegenheid van dit volksfeest

op die dag
steken wij uit de vlag!

Onze zaak is zaterdag 17 juli
vanaf 12.30 uur gesloten.
Met dank voor uw begrip.

(D

IQ
ID
5
(O
9

X
(D

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - 05753-1253 W

ZWEVERINK
Uw fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

Wij zijn kermiszaterdag 17 juli
na 12.00 uur GESLOTEN

En wij wensen een ieder een pret-

tige kermis toe.

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo G.
Tel 05753-1424

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo G.

Te koop zuivere bijen-
honing. H. J. Winkel,
Kuilenburgerstraat 7,
Steenderen, tel. 05755-1498

Te koop grote partij
boerenkoolplanten D. Poor
terman, Voorts'eweg la,
Toldijk, tel. 05753-2631

KWALITEIT EN
KWANTITEIT

voor betaalbare prijzen

* Capaciteit tot
70 personen

* Maandag gesloten
* Groot terras

Gelegen zijweg
Zelhem-Ruurlo.

Varsselsestraat 11
Tel 08342-3750
7021 MV Zelhem

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK



FRANK NIESSINK KONING VAN KEIJENBORG

Tijdens de afgelopen kermis op de Keijenborg was er op
maandag weer het vogelschieten.
Onder ideale weersomstandigheden werde% de eerste scho-
ten gelost door burgemeester van Beeck Calkoen, pastoor
van Zanten, de oud-koning, de keizer en de ere-leden.
Daarna was het de beurt aan de ruim 200 schutters om de

vogel naar beneden te halen.
Na het 200e schot kwam de vogel naar beneden door een
gericht schot van Frank Nicssink, die hiermee de nieuwe
koning van de Keijenborg werd. Hij koos zijn vrouw Annie
tot koningin.

Ja, met een da/.ellc! Want Gazelle fietsen / i j n
nier alleen oersterk, maar /.e lopen ook nog
eens superlichr. En met 21 versnell ingen kom

je de Ardennen heus wel over. Zeker op een
Gazelle. De Gazelle-dealer heefr ze in hu i s : de
vakantie-fietsen van Gazelle.

OFFICIËLE OPENING NIEUWE VVV GEBOUW
RIJWIELEN - BROMFIETSEN
REPARATIE - INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Kiettendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. • Tel. 05753-7278 GAZELLE

Onder prima weersomstandigheden werd woensdag 30
juni jl. officieel het nieuwe VVV kantoor in Hengelo Gld
in gebruik genomen.
G.J. van Ochten, voorzitter van de plaatselijke VVV, sprak
in zijn openingswoord, wat er allemaal aan vooraf was
gegaan om tot deze feestelijke opening te komen. Hij sprak
van de vele en intensieve contacten met burgemeester en
wethouders en de raad, waarbij vooral de heer Siedsma,
secretaris van de VVV, heel veel werk had verzet.
Doordat het beleid bij de landelijke VVV door reorganisa-
tie was veranderd en de klanten steeds meer informatie
wensen, stond men voor de keuze op de oude voet verder
gaan of een echt kantoor openen. Dit laatste werd het en
toen de heer J. Hulshoff met een echt kantoor-gebouw op
de proppen kwam, ging alles in een stroomversnelling. Het
gebouw, afkomstig uit Eibergen werd in Hengelo Gld naast
de openbare bibliotheek gezet en de omgeving werd ver-
fraaid.
Van vele zijden kwamen positieve reacties en medewer-
king en dhr. van Ochten dankte dan ook iedereen voor alle
medewerking. Tot slot kwam hij met de onthulling dat de
VVV Hengelo Gld 60 jaar bestond, wat deze opening

Kerk- en andere diensten
18 JULI 1993

Remigiuskerk

10.00 uur ds. A. B. Elbert Kindernevendienst

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. R. Molemaker

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 17 juli 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 18 juli 10.00 uur Woord en Communieviering met zang
van het gemengd koor

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur 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!

16 -19 JULI

Dr. Eyck (praktijk 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.

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 altijd doorverbonden
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.

daarom een extra feestelijk tintje gaf.
In zijn inleiding gaf de heer Geurtsen van de provinciale
VVV ondermeer ook de reden van de nieuwe behuizing
aan. De klant gaat vaker op vakantie, wordt kritisch en wil
meer informatie. Ook de mogelijkheid om informatie over
de regio en landelijk te krijgen. Verder om hotel-reserve-
ringen te doen, theaterboekingen en boekingen voor pop-
concerten.
Het kantoor Hengelo Gld kan in samenwerking met het
grote VVV kantoor Doetinchem beter op al deze vragen
antwoord geven, aldus dhr. Geurtsen.
Burgemeester van Beeck Calkoen ging in zijn toespraak
nog weer in op de intensieve contacten tussen gemeentebe-
stuur en de VVV. Hij sprak over de open en eerlijke
discussies, die voorafgingen aan de opening. Hij wenste de
VVV veel succes en wees daarbij op het grote aantal
vrijwilligers. Als a f lu i t ing van zijn toespraak overhandigde
hij het huurcontract, waarbij de VVV een symbolisch
bedrag moest voldoen.
Onder grote belangstelling volgde hierna de onthulling
door de burgemeester en konden de genodigden de nieuwe
behuizing bewonderen.

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-Ussel - tel. 05750-
16463.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk

Zutphen

Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
-Gezins-/bejaardenverzorging voor de gemeenten Hengelo (Gld),

Vorden en Steenderen: Zutphenseweg l c. Vorden,
tel. 05752-2148.

- Maatschappelijk werk voor de gemeente Hengelo (Gld):
Zutphenseweg Ie, Vorden. tel. 05753-2345.

- Maatschappelijk werk voor do gemeente Steenderen:
J.F. Oltmansstraat 7, Steenderen, tel. 05755-1659.

- Gezins-/bejaardenverzorgingen maatschappelijk werk Zelhem:
Stationsplein 12, Zelhem, tel. 08342-2151.

-Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel. 05750-43X00.
Bezoek-adres: Hogestraatje 3, Zutphen.
Correspondentie-adres: Postbus 4012, 7200 BA Zutphen.

Ned. Patiëntenver. (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging opchr. 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 KJ Baak. tel.
05754-1809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst: 033-7250X3

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
bedienen is tijdens de bouwvakvakantie (van 17/7 t.e.m. 7/8) de

SHOWROOM GESLOTEN
Wel blijft de

AFHAALBALIE OPEN
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag

zaterdagmorgen

Tijdens de vakantie vanaf 16 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

Koffiezetapparaat

8

i
O)

Café Roma.
- 15-Kops luxe koffiezetter.
-Capaciteit 3-15 koppen (max. 1,5 liter).

• - Zwenkfilter met uitneemoare filterhouder.
- Doseerknop voor het zetten en warmhouden van

kleinere hoeveelheden.
- Speciale aroma-kan met inhoudsindicatie.
- Automatische druppelstop.
- Waterniveau-indicator.
-Teflon gecoate warmhoudplaat voor gemakkelijk

schoonmaken.
- Snoeropbergmogelijkheid.
- Anti-slip voorziening.
-Aan/uitschakelaar met indicatielampje.
-Kleur: wit.

Philipsprijs 109,- nu 89 j"

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

BIIENHOF STRATENMAKERSBEDRIIF

André Bijenhof
Tel. 05755-1944

05753-1136
06-52939311

SEEGERS DREMPT Zomerweg21
Het skelterhuis van de Achterhoek

heeft grote keuze in: kindertfRp-

skelters in
alle maten

Telefoon
08334-72722

V. V. V. en
Visverenigïng „De Brasem"

Steenderen

organiseren op

zondag 18 juli
van 9.00 tot 1 1 .30 uur een

Hengelaarswedstrijd
Opgave vanaf 8.00 uur bij de

Bronkhorster Molen.

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

STRAALBEDRIJF BRUMMELMAN

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

Tel. 05755--l "7&T


