
62e jaargang no 30 dinsdag 27 juli 1993 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

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

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steen deren,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha.

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Schouder- Runder
karbonade Verse Worst

£i*/v 500 gram Oi\/J500 gram
(max 2 kg per klant)

Malse Mager
Varkensrollade Runder Gehakt

500 gram DiVV 1 kg */•*/%)
met de hand geknoopt

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram 4*9%)

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 4.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7- Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

ZOMERTIJD-VAKANTIETIJDÜ
Er op uit met uw windmolenbakker.

Tiroler kletzenbrot 3.95
Deense krakelingen 1.25
Italiaanse bollen 1.10

Bakkerij

H. Hekkelman

Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

\NlMDk410LENMKKERS Te|. 05753-1200

UITZOEKEN

Een wand vol met koopjes

50% 60% 70%
KORTING

Schröder mode
Hengelo Gld

WIMBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

GLADIOLEN 2 bossen 6.00

KALANCHOë

div. kleuren 3 voor 5.95

Wijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

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

L

TE KOOP
Opel Kadett "Life" l.41

1991, rood, 18.799 km ƒ 19.800,--

Mazda 323 Diesel Estate

5 drs, wit, 118.000 km, 1990 ƒ 18.500,--

Toyota Starlet 1.5 Diesel

grijs, 89.000 km, 1988 ƒ 10.900,--

Nissan Sunny 1.4

1991, grijs, 43.400 km ƒ20.500,--

Autobedrijf Bertus Eugelink
Z.-E. weg 113 - Baak - Tel. 05754-1448

IJsver. „Steintjesweide"

Avondfietsweek

van maandag 9 t/m
vrijdag 13 augustus

Inschrijving maandag- en dinsdagvond tus-

sen 18.00 en 19.00 uur bij sporthal „de Kamp".

Kinderen t/m 14 jaar ƒ 3,-

Vanaf 15 jaar ƒ 6,--

Keuze routes 20 en 30 km.

Nu nog vakantie, maar een
nieuw schooljaar wacht, schaf
daarom tijdig aan

School-Agenda
Leuk assortiment voorradig

WOLTERS
Kerkstraat 17 • Hengelo Gld

WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN

KENNISGEVING VAN DE BESCHIKKING

NAAR AANLEIDING VAN EEN AANVRAAG

OM EEN VERGUNNING

Bij beschikking d.d. 13 juli 1993 van de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
is de gemeente Hengelo (Gld) een vergunning verleend
voor het bewaren van chemische afvalstoffen en afge-
werkte olie, op het terrein gelegen aan Zelhemseweg 38
te Hengelo (Gld). Aan de beschikking zijn voorschriften
en beperkingen verbonden.

De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen
vanaf 23 juli 1993 ter inzage bij de afdeling Grondge-
biedszaken van de gemeente Hengelo, Raadhuisstraat
20, op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 14.00-
16.00 uur, alsmede in de bibliotheek, Sterreweg 14, op
vrijdag van 17.00-20.00 uur.

Tegen de beschikking kan tot en met 30 augustus 1993
beroep worden ingesteld door de aanvrager, de betrok-
ken adviseurs, degenen die tegen de aanvraag en/of het
ontwerp van de beschikking bezwaren hebben inge-
bracht en enige andere belanghebbende die aantoont
dat hij redelijkerwijs geen bezwaren kon inbrengen
tegen de aanvraag of het ontwerp van de beschikking.
Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Raad
van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur,
Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage.
Indien beroep wordt ingesteld kan eveneens een ver-
zoek worden gedaan tot schorsing van de beschikking
of het treffen van een voorlopige voorziening. Een der-
gelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter
van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de
Raad van State.

Wegens vakantie gesloten

van 26 juli t/m 14 augustus

DISBERGEN
babympde
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

Wij zijn wegens

vakantie gesloten van

31 juli t/m 7 augustus

Regelink Schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld • tel. 05753-1655

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

wereld)

IS NOG STEEDS

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1484

SEEGERS DREMPT ZomerwegSI

Het skelterhuis van de Achterhoek

heeft grote keuze in: kindBrtföD-

skelters in
alle maten

Telefoon

08334-72722

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.

TE KOOP

Wrangier Jeep 2,5 Laredo Hardtop
11-89, wit , 44.098 km, L.M. velgen, stuur-

bekrachtiging, verstelbaar stuur, /omer- en winter-

kap, verchroomde bumpers, bullbar, side-bar set,

treeplankset, trekhaak, grijs kenteken

ƒ 28.500,--

Autobedrijf Bertus Eugelink
Z.-E. weg 113 - Baak - Tel. 05754-1448

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

• f f f
Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

RIBLAPPEN
500 gram 8.95
RUNDERVINKEN

per stuk 1.75

BOERENLEVERWORST

100 gram 1.O5

BOTERHAMWORST

100 gram 1.25

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

KERKSTRAAT b

Groente en fruit

BOSPEEN per bos 0.98

Speciale PERS Brazil

extra zoet en veel sap
20 stuks 4.98

Rauwkost uit eigen keuken,

kers vers

BROCCOLI MIX '/2kilo 4.98

KOMKOMMERSALADE

'/2kilo 4.98

Kaasreklame:

JONG BELEGEN KAAS kilo 9.98

POLDERKAAS ft kilo 7.49

HOLLANDSE

ANANAS- of GEMBERKAAS

100 gram 1.98

TOT ZIENS

bij ons in de zaak

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

info |0
lijn §070-614 614



Geboren te Doetinchem op 14 juli 1993 ons doch-
tertje en zusje

RIAN

Maria, Rob, Mart en Tijs Noevers

Snethlageweg 18
7255 CE Hengelo Gld.
tel. 05753-1751

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

WUNAND

Jos en Reini Roëling-Eskes
Rutger

17 juli 1993

Akkermansstraat 14
7021 LWZelhem

Dankbaar en heel blij zijn wij met de geboorte van

onze dochter

CELINE

Zij is geboren op 19 juli 1993.

Tonny en Ina Burghardt-Huurnink

Koningsweg 28a
7255 KR Hengelo Gld.

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van on/.e

dochter en zusje

CORINE WILHERMINA

Wij noemen haar CORINE

Anton, Gerda en Ton Groot Roessink

20 juli 1993

Winkelsweg 3
7255 PN Hengelo Gld.

G€M€€NT€ HENGGLO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN

Volgens het collecterooster 1993 worden Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf heden op het Buro Welzijn van
tot en met 21 augustus geen collectes de gemeente Hengelo ter inzage ligt het:
gehouden. CONCEPT-PLAN VOLWASSENENEDUCATIE 1994
•̂•••••••••̂ ••••i Eventuele reaktjes dienen uiterlijk 1 september a.s. te worden gezonden aan:

Dagelijks Bestuur Bestuurscommissie VE, t.a.v. dhr. T.P.W. Gudden, p/a Postbus 9020. 7000 HA DOETINCHEM

>Vij willen nogmaals iedereen bedanken voor de

reacties, bloemen en kado's.

Het was voor ons, ondanks de regen, een on-

vergetelijke trouwdag.

HESSEL LUBBERS

PETRA LUBBERS-GROOT WASSINK

Raadhuisstraat 47,

7255 BL Hengelo Gld.

Wij zijn wegens vakantie gesloten

van 2 te.m. 18 augustus
Vanaf donderdag 19 augustus staan wij weer

voor u klaar.

SLAGERIJ DRIEVER
BAAK - TEL. 05754-1262

Wij zijn met vakantie van

van 2 t.e.m. 14 aug.

Drukkerij UITERWEERD
Kampstraat 13 - HENGELO GLD

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

Doorgaan....met de

OPRUIMING
legpuzzels, badminton rackets,
oude school-agenda's, kook-
boeken, knikkers enz.

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 1253

Te koop jonge hennen aan de
leg en jonge kalkoenen.
Goossens, Voortseweg (•>.

Toldijk. Tel. 05753-1670.

Tekoopdieselolietank, 1 2 ( M )
Itr, bovengronds, t.e.a.b. Tel.
05755-1684.

Caravanstalling.
Tel. 05753-1236

Te koop pauwen, zijde-
hoenders en baardkrielen.
Tel. 05754-1779.

Te koop prachtige wortel-
noten eethoek, barokstijl,

houtsnijwerk. 05753-1013

HKM roert
de trom!!

Familiedrukwerk? WOLTFRS!

POLITIE-INFORMATIEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Periode van 13 t.e.m. 19 juli 1993

strafrecht:

Aan de Nysslnckkampstraat te Keijenborg werd een
radiio-casseiterecoreü en eiekmscn gereedschap oat-

weemd in de nacht maandag 12 op dinsdag 13 juli.

Aan de Waarieskamp weraen een 2-tal auto-moraken

gepieegd, waar DIJ eieic.risch gere'edscnap werd

oiuvretiuu. Dit gebeurde in de nacht van woensdag
14 op donderdag 15 juli; diezelfde donderdag werd
dit gereedschap aan de Hoge u;s achter een woning
in ongeschonden staat aangetroffen en aan de be-
nadeelden teruggegeven.

Ook werd Oie nacht in de Prunusstraat getracht een
auto te ontvreemden, door het portier- en komakt-

siot te verbreken. De diefstal is niet gelukt.

Tijdens de kermismarkt werd in de Spaistraat een
poriemonnaie ontvreemd (gerold).

Tijdens de kernusdagen werden 9 aangiftes opge-
nomen terzake fietsendiefstallen; lopen schijnt
schijnt het nog enige veilige middel van vervoer
te zijn.

Bij het buurtfeest van „de Moabers" werd uit enkele

wusseig'eiddozen voor een bedrag van f 350.— ver-
misiyontvreemd; misschien een waarschuwing voor

de organisatie van de komende buurtfeesten om
waakzaam te zijn en te blijven.

In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 juli werd
aan de St. M.chielsstraat een ruit van een personen-
auto vernield.

Van de telefoonautomata in „de Bleijke" werd de

kas door onbevoegden gelegdigd en het geld uiter-
aard meegenomen.

Bij een bewoner aan de Ruurloseweg werd de
groene PTT-brievenbus ontvreemd, doch deze werd
later ongeschonden aangetroffen en geretourneerd.

Aan d'e Bleekstraat werd door een (nog) onbekende
persoon met een (vuur)wapen geschoten in de rich-

ting van een nietsvermoedende burger. E.e.a. vond
plaats n.a.v. enige fricties tussen een 2-tal groepen
op de kermisavond van woensdag 14 juli, onderzoek
in dezen volgt.

Tevens krijgen wij info dat een inwon'ers uit Hen-

gelo Gld met een (vur)wapen op het kermisterrein
had gelopen; ook dit wordt nader onderzocht.

Een kermisbezoekr vond het nodig om 's nachts
met een winkelwagen van de Vezo aan de haal te

gaan. Toen deze daarop werd aangesproken, ont-
stonden er problemen en verzette deze persoon
zich bij zijn aanhouding. Persoon is naderhand over-
gebracht naar het bureau en terzake verhoord.
Proces-verbaal wordt opgemaakt.

Wij kregen melding van overlast van een persoon,
die meisjes zou lastig vallen, vernielingen zou plegen
en iemand zou hebben mishandeld. Achteraf ble'ek
e.e.a. mee te vallen, doch betreffende persoon wel
over zijn gedrag aangesproken.

Verkeer:

Een tweetal klachten van crossende voertuigen ont-
vangen; in het ene geval blijkt men regelmatig met
auto's om en nabij het gebouw van de WOG op het
Klooster te scheuren en in het andere geval maakt
de jeugd veelvuldig gebruik van de wandelpaden

van de nieuw aangelegde Bleijke d.m.v. (brom)
fietsen. Door ons zal erop worden toegezien om
deze vorm van baldadigheid trachten aan te pakken.

Aan de Kastanjelaan vond op woensdag 14 juli een

aanrijding tussen een 2-tal personenauto's plaats.

Door een van de bestuurders werd geen voorrang

verleend. Echter deze bestuurder wilde/kon de komst

van de politie niet afwachten en ging er vandoor
zonder zijn identiteit bekend te maken aan de bena-
deelde. Via het nodige speurwerk kon de dader

worden achterhaald. Betrokkene krijgt een proces-
baal terzake doorrijding na aanrijding en het niet
verlenen van voorrang.

Op de Varsselseweg belandde op donderdag 15 juli
een auto in het weiland. Betrokkene nam de binnen

bocht, schrok van een tegemoetkomende tractor
ioog het weiland in.

up ue bierreweg werd een geparkeerde auto aan
1
-

gereden door vermoedelijk een vrachtauto. Dit vond
in de vroege ochtenduren plaats v. donderdag 15 juli

Overig:

Aan de Kaadhuisslraat vunü nog een schoorsteen-

brandje plaats; geen noemenswaardige schadte.

Automatische Telefonische Doorschakeling (ATD):

bmüü kort bestaat de mogelijkheid om de ATD van
oas bureau door te schakelen naar het bureau te
Terborg. Dit gebeurt alleen in dagsituaües als het

bureau m Hengeio Gld niet bezet is. Hierdoor kunt
u dus in kon,aKt komen met de receptioniste van

het bureau te Terborg, waarvan Hengelo Gld politio-
neel ueei uitmaakt. Dit is gedaan om een betere
service aan het publiek tijdens kantooruren te kun-

nen verlenen, indien het plaatselijk politiebureau
niet bezet is. Dus mocht u overdag de politie Ter-
borg aan de lijn krijgen, denkt u dan niet dat

u verkeerd hebt gedraaid of verkeerd verbonden
bent. Buiten kantooruren wordt u, zoals altijd al,
doorgeschakeld naar de regionale meldkamer te
Apeldoorn. Dit ter informatie.

B. Koers

HENGELOSE KERMIS

Ondanks regenachtig weer toch geslaagd feest

De weersvoorspellingen dat het zou gaan regenen,
zijn vooral op de eerste dag van de Hengelose ker-
mis, meer dan uitgekomen.

De kermismarkt viel daardoor een klein beetje in
het water, de deelnemrs aan het standwerkersconcon
cours pakten al snel hun zaken in, want door de
regen was het een trieste bedoening.

Ook de kermis-attracties kwamen op deze dag niet
echt aan hun trekken. Later op de avond werd het
beter en trok de drukte wat aan.

Ondanks het slechte weer w'erden de bekende keurin
gen van de Hengelose marktver. druk bezocht.

De voor woensdagavond geplande straten motorraces
konden ook geen doorgang vinden. Het bestuur van

EMM besloot in samenspraak in verband met de
veiligheid deze races af te gelasten. Helaas, maar de
veiligheid staat voorop.

Donderdagavond vierden de kermis-ondernemers
hun onderlinge feest in zaal Wolbrink. Ditmaal had
dit feest een bijzonder karakter. De exploitanten van

de autobaan, de gebr. de Voer, vierden het feit dat
zij 20 jaar onafgebroken op de Hengelose kermis aan
wezig waren. Voor hen een reden om ook de buurt

uit te nodigen die dan ook prompt hun wagens in de
versiering stoken. Het was een gezellig feest, waar-

bij ook het gemeentebestuur acte de presence gaf en
loco-burgemetester H. Meurs hen een beeldje van
de gemeente overhandigde, daarmee tot uiting bren-
gende de dank voor het steeds naar Hengelo Gld
komen, het vakmanschap en kwaliteit en de ge-
zelligheid.

Het bestuur van EMM in de persoon van dhr. Ooster

huis sprak de beide jubilarissen ook toe en oveo>

handigde hen een kado. Namens de kermis-exploi-

tanten bracht de heer J. Steenbergen de felicitaties

over en kwam met een fraai kado voor d'e dag.

Een leuk intermezzo was de bloemenhulde namens

EMM voor mevr. Wolbrink. Van de kermis^êxploi-

tanten kreeg zij, omdat ze onlangs oma was ge-

worden voor haar kleinzoon een grote beer.

Bij de kinderspelen en ook de verdere dagen was

het gelukkig droog, op een enkele bui na. Fel werd

er door de jongelui gestreden om de prachtige

prijzen.

Het zaterdagprogramma van de Hengtelose kermis

begon met paardenkeuringen, viswedstrijden voor de

jeugd en het ringrijden per fiets voor dames en

heren. De deelname hieraan was verheugend en

voor de verschillende prijzen werd flink gestreden.

Hopenlijk kan d'e organisatie volgend jaar weer /o'n

deelname inschrijven.

Het Limburgs Toneel verzorgde op de van haar

bekende en enthousiaste wijze voor de kleinste

jeugd in zaal Langel'er het altijd weer mooie

sprookje de Gelaarsde Kat. Zeer ingespannen volgde

de volle zaal de ontwikkelingen.

Nadat eerst een vaandelhuldte plaatsvond voor hè',

gemeentebestuur en het koningspaar 1992 ging het

naar de Oude Varsselseweg waar met het vogel-

schieten werd begonnen.

In de 3e ronde lukte het Huub Kempers om met

een welgericht schot de vogel van zijn plaats te

kreeg en daardoor kreeg hij de titel schutterskoning

1^3 van de Hengelose kermis. Hij koos zijn vrouw

Diny als koningin. In optocht trok de stoet naar

zaal Wolbrink, waar de nieuwe koning en koningin

de huldiging onderging en de prijzen van de volks"-

spelen werden uitgereikt

's Avonds was het een enorme drukte op de kermis

en in de verschillend'e gelegenheden waar ieder op

zijn eigen manier kermis vierde. Tot diep in de

nachi was het een komen en gaan, waarbij het

pk/.ier de boventoon voerde.

Achter Hotel Leemreis werd zondagmorgen het niet

meer weg u denken frühschoppen gehouden. De

Weppel Kapel uit Hummelo en een conferenoier

zorgden ai snel voor een opperbeste stemming.

Een van de hoogtepunten van de kermis is onge

twij fe ld de optocht. De schutterij Eendracht Maakt

Macht had getracht veel deelnemers te bewegen

aan de optocht mee te doen en ze zijn nierin goed

geslaagd. De mooie optoch; trok door do volle

s t r a t e n van Hengelo Gld, waarbij de Raadhuisstraat-

Banninkst raa p r i j s in ae wr.chi sleepte.

De plaatseli jke horeca en uitgaansgelegenheden

hebben er mede toe 'oijgedragen dat het fi jn was

Hengelose kermis te vieren. Zij hadden ieder voor

zich een programma samengesteld naar ieders smaak

Hotel Langek-r bracht met de kermismarkt het

Goodwin Duo. In zaal Wolbrink zorgde het dans-

ork'est Assorti voor een opperbeste stemming, bij

't Hoekje zorgde het duo Sunshine voor de muzikale

klanken, bruin café en discotheek de Zwaan pakte

uit met het Hanska duo en tijdens het tuinfeest

met de Omega showband, die zondagsmiddags na de

optocht nog een spetterende show weggaf.

Grand café de Egelantier kwam met de Hengelose

hardrock band Tracé, de Jan Ottink band met z'n

mooie songs in het dialect en het bekende Hanska

duo.

4 dagen Hengelose kermis, menigeen ziet al ver-
langend uit naar 1994.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN
TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK

«r geboorte- en huwelijkskaarten
**• jubileum- en gelegenheidskaarten
Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,
huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen
om thuis uw kaart uit te zoeken

«* visitekaarten
•&- rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
«• rekeningen, briefpapier
*r circulaires, folders, prijslijsten
&• enveloppen, briefkaarten, sets
«• ketting formulieren enz. enz.

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

"Ik wil er best eens
over praten

maar met wie T

Het Integraal Kankercentrum weet raad
bij vragen van patiënten, hun familie en vrienden

NIJMEGEN 080 - 23 QQ V)



Sterkste man van Hengelo 1993
DINSDAG 3 AUGUSTUS A.S.

TERREIN WICMONDSEWEG 41

Aanvang 19.30 uur - Parkeren en entree GRATIS

Beide evenementen zijn organisaties van de 25-jarige TTV Bekveld

Touwtrekken 1993
OM HET KAMPIOENSCHAP VAN HENGELO

DONDERDAG 5 AUGUSTUS A.S.
TERREIN WICMONDSEWEG 41

Aanvang 19.30 uur - Parkeren en entree GRATIS

GESLAAGD

Te Arnhem slaagde voor het diploma middenstands
onderwijs Ineke Oortgiesen te Hengelo Gld.

STRIJD OM DE TITEL STERKSTE MAN VAN

HENGELO 1993

Voor de zevende maal zal dinsdag 3 augustus in Hen
gelo Gld de wedstrijd Sterkste man van Hengelo
worden gehouden.

De krachtmetingen zullen plaatsvinden op het ter-
rein van de touwtrekvereniging Bekveld aan de
Wichmondseweg 41 te Hengelo Gld, ongeveer l km
buiten de kom.

Dat dit evenement geweldig aanslaat bij het publiek

blijkt wel uit de enorme belangstelling van voor-
gaande jaren.

Voor de titel Sterkste man van Hengelo heeft de
organisatie TTV Bekveld een programma samenge-
steld met o.a. d<e volgende onderdelen: koelkast
slingeren, gewicht tillen, caravan stoeien, gewicht
dragen d.m.v. juk, de rode draad, de cocktail exclu--
sief, hooi rollen.

Sterkste man van Hengelo 1992 W. Jeurissen zal de
strijd moeten aanbinden met bekende namen uit de
jaren daarvoor zoals J. Groot Rotessink, B. Wissels,

B. te Slaa, H. Poelman, H. Barink, R. Oldenhave,
H. Steenblik, F. Kok.

Een strijd tussen Hengelose mannen waar u zelf
persoonlijk getuige van moet en kunt zijn.
De huldiging is na afloop in of bij de tent op het
terrein. Er is ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Op hetzelfde terrein organiseert de dit jaar 25 jaar
bestaande touwtrekvereniging Bekveld ook het jaar-
lijkse tournooi om het touwtrek kampioenschap van
Hengelo Gld op donderdagavond 5 augustus.
Voor nadere informatie zie men de advertentie
elders in dit blad.

GENIETEN IN ZEELAND

Steeds meer ouderen maken gebruik van een vakan-
tieweek, georganiseerd door de UW afd. Hengelo.
Deze keer ging het naar Zeeland. Het was een verre
reis helemaal vanuit de Achterhoek naar het eiland
Walcheren.

Op 25 juni werd men met de bus gehaald en een
wetekje later weer allemaal gezond en gebruind door

de zeewind, thuis gebracht.

Een geheel verzorgde vakantie met vol pension

en een programma, waar men ook volop van heeft

genoten.

Het prachtige weer in die week, de zee, maar op zijn

tijd ook bossen op het eiland.

Velen hadden de zee nog nooit van zo dichtbij mee-

gemaakt.

Daarnaast tochtjes met de bus naar Poppendamme

met zijn bijencultuur, een bezoek aan het Rien Poort

vliet museum en rijden over het eiland Walcheren

met zijn wereldvermaarde Oosterscheldewerken en

de 5 km lange Zeelandbrug, verbazend en indruk-

wekkend.

Al met al een vakantie om niet te vergeten.

Wij staan ook weer op de Hengelose Braderie op woensdag 4 aug.

in de Kerkstraat.

Komt U eens een kijkje nemen in onze kollekties

geboorte-, huwelijks-, jubileum- en gelegenheidskaarten

Graag tot ziens
DRUKKERIJ WOLTERS

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

Wielrennen
Zwemmen
Voetballen
Tennis
Windsurfen

Q
Q
J
Q

nee
J
J
J
J
Q

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 TEGENAANVAL OP HET
ONVERWACHTE!

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
•
UU intercanl

In hoger sferen?
.... komt u zeker als u bij ons binnen stapt

Want daar ligt de nieuwste Intercard-huwelijkskollektie
Keuze ruimer dan ooit.
En.... wij helpen u graag met de tekst

L ~

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld. - Tel. 06753-1455



Wil je écht het nieuwste van het nieuwste? Neem dan een

City Hybride van Gazelle. Want kies je voor da/elle, dan kies

je voor absolute topkwaliteit: 21 versnellingen, zwarte a lumi -

n ium velgen, een ijzersterk frame en prachtige kleuren. Cïa

snel ki jken bij je Gazelle-dealer. Die heeft ze allemaal in hui

GAZELLEC^Gazelle fietsen rijden op Vredestem banden Kleftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. - Tel. 05753-7278

BESCHERMD
OF VOGE LVRIJ VliRKILAARlD?

Zondag 1 augustus

GROTE BINGO
met maximum ƒ 2.000,-

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

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

Te koop mooie boerenkool-,

prei-, sla- en andij vieplanten.

G. J. Janssen, Zuivelweg 17,

Zelhem. Tel. 08342-1781.

Wegens verbouwing te koop

eiken inbouwkeuken, i.z.g.st.

Tevens te koop 10 kubieke

mtr. open haard hout. Tel.

05753-2414, Berkenlaan 22,

Hengelo Gld.

Te koop verschillende soorten

pruimen. Liefst 's middags.

D. Cortumme, Voortseweg 11,

Toldijk. Tel. 05753-1558.

Te koop aanhanger, i.z.g.st.,

afm. 40x100x200 cm, ƒ 500,—

Regentonnen 50x 100 cm, mooi

als bloemtonnen ƒ 22,50. Sala-

manderkacheltje ƒ 225,—.

Afzuigkap, wit ƒ 40,—. Tel.

05754-1900.

Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

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

QLAS-VERF-BEHAMO

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo G.

TeL 05753-1424

voor

STAATSLOTEN

DEDIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandag? qesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo G.

NATIONALE COLLECTE EPILEPSIK-

BESTRUDING
De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds - De Macht

van het Kleine - die van 28 juni tot en met 3 ju l i 1993

plaatsvond, heeft in de gemeente Hengelo Gld het bedrag

van ƒ 7268,60 opgebracht.

Met de opbrengst van deze collecte kan daadwerkelijk aan

de toekomst van kinderen met epilepsie worden gewerkt.

Op wetenschappelijk gebied kunnen zaken nader worden

onderzocht. Extra voorlichtingsmateriaal, speciaal gericht

op kinderen, kan worden ontwikkeld en bijgedragen kan

worden aan zaken als ontspanning en recreatie, kinder-

vakanties en speciaal onderwijs.

Namens deze kinderen, hartelijk dank aan alle gevers en

collectanten!

OPEN MORGEN "KRUIDENTUIN" EEN GROOT

SUCCES!
Velen hebben reeds de open morgens bezocht. Een be-

zoekje aan de Kruidentuin 't Zunnehöfken is gezien de

positieve reakties dan ook zeker de moeite waard.

Voor informatie en gratis proeven, bent U weer van harte

welkom op 29 juli van 10.00-11.30 uur en tijdens de

Braderie op 7 augustus van 14.00 tot 18.00 uur.

De dames van de Nederlandse Bond van Plattelands-

vrouwen, die deze kruidentuin runnen, zijn dan uiteraard

weer aanwezig.

Graag tot ziens in de tuin, die is gelegen bij het verzorgings-

huis, "de Zonnekamp", hoek Hengelosewcg-Roosweg te

Zelhem.

FIETSEND DE BOER OP

Zaterdag 31 juli zetten 3 agrarische bedrijven en een

kruidentuin in Zelhem en Halle van 10.00 tot 17.00 uur hun

deuren open. Iedereen die eens wil zien hoe het er op een

agrarisch bedrijf aan toe gaat is van harte uitgenodigd te

komen kijken.

Langs de bedrijven is een fietsroute uitgezet met een lengte

van ongeveer 25 kilometer. Deze fietstocht start tussen

10.00 en 12.00 uur bij het V V V-kantoor, Stationsstraat te

Zelhem. De deelname is gratis. De fietsers krijgen een

routebeschrijving. Onderweg worden consumpties ver-

strekt.

De fietsroute voert langs een kruidentuin. Hier krijgen de

fietsers uitleg over de namen en werking van allerlei

verschillende kruiden. Verder kunnen de fietsers een ma-

nege bezoeken. Hier zullen ook een aantal zoogkoeien te

zien zijn. Verder is een bezichtiging van een veevoeder-

fabriek in de route opgenomen. Tot slot is een rund-

veehouderijbedrijf opengesteld, die bezichtigd kan wor-

den.

Deze open dag van agrarische bedrijven wordt georgani-

seerd door de gezamenlijke landbouworganisaties en de

Vereniging voor Bedrijfsvoorlichters in Zelhem en Halle.

Zij willen door het openstellen van agrarische bedrijven

laten zien wat er in de agrarische sector speelt. Boer en

boerin staan u graag te woord om te vertellen over hun werk

en hun bedrijf. U bent van harte welkom.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

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 jaren.ang 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.

Kerk- en andere diensten
l AUGUSTUS 1993

Remigiuskerk

10.00 uur ds. P. F. de Vries Kindemevendienst

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. J. J. van Thiel, Amstelveen

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 31 juli 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag l augustus 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het

gemengd koor

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-

gevallen.

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

spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

30 J U L I - 2 AUGUSTUS

Dr. Eyck (praktijk dr. Hanrath), tel. 1277

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, iel.

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.

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.

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-IJssel - tel. 05750-

16463.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk

Zutphen

Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.

- Gezins-/bejaardenverzorging voorde gemeenten Hengelo (Gld),

Vorden en Steenderen: Zutphenseweg l c, Vorden,

tel. 05752-2148.

- Maatschappelijk werk voor de gemeente Hengelo (Gld):

Zutphenseweg l c, Vorden, tel. 05753-2345.

- Maatschappelijk werk voor de gemeente Steenderen:

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

- Gezins-/bejaardenverzorging en maatschappelijk werk Zelhem:

Stationsplein 12, Zelhem, tel. 08342-2151.

- Alpha-hulpverlening: hoofdkantoorZutphen, tel. 05750-43800.

Bezoek-adres: Hogestraatje 3, Zutphen.

Correspondentie-adres: Postbus 4012, 7200 BA Zutphen.

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 KJ Baak, tel.

05754-1809. Voorafspraken 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.

HOMEOPATHISCHE MIDDELEN SINDS l JULI

1993 NIET MEER VERGOED

Sinds l juli 1993 worden homeopathische en antroposo-

fische middelen die op recept zijn voorgeschreven niet

meer vergoed. Deze overheidsmaatregel houdt in dat in de

apotheek voortaan betaald dient te worden voor dergelijke

middelen, tenzij men een aanvullende verzekering heeft

waarin de vergoeding voor dergelijke middelen is opgeno-

men. In dat geval kan men - na betaald te hebben in de

apotheek - de kwitantie vereffenen met de verzekeraar.

Overigens zijn de apothekers in gesprek met de verzeke-

raars om het betalen in de apotheek te voorkomen. De

overheid heeft tot deze maatregel besloten uit oogpunt van

bezuinigingen, maar daar blijft het niet bij. Staatssecretaris

drs. H.J. Simons van Volksgezondheid is ook van plan om

bepaalde geneesmiddelen die op recept worden voorge-

schreven maar die ook zonder recept in de apotheek ver-

krijgbaar zijn, uit het vergoedingenpakket te halen. Wan-

neer dat gaat gebeuren is nog onbekend. In elk geval - zo

denkt de staatssecretaris - zal dat voor l januari 1994

gebeuren.

In de apotheek is veel consumenten-informatie over

homeopathie en zelfmedicatiemiddelen beschikbaar.

Zelfdokteren met advies van de apotheek.

Zelfdokteren is in. Elk medicijnkastje bevat wel een pijn-

stiller of een middel tegen diarree dat "gewoon" te koop is

in de apotheek of bij de drogisterij. In toenemende mate

schaffen mensen hun zogeheten zelfmedicatiemiddelen in

de apotheek aan omdat men weet dat hier deskundige

adviezen worden gegeven. Gebruikt een cliënt al genees-

middelen die hij op recept kreeg voorgeschreven dan kan

de apotheker desgevraagd bekijken of het zelfmedicatie-

middel wel of niet tegelijk gebruikt mag worden met het

recept-medicijn. Immers, geneesmiddelen kunnen soms

eikaars werking beïnvloeden en dat kan weer vervelende

bijwerkingen tot gevolg hebben. Vraag dus gerust of de

apotheker dit controleert.

Door steeds te wijzen op het belang van een verantwoord

geneesmiddelengebruik verwachten de apothekers dat de

consument in de toekomst zijn zelfmedicatiemiddelen nog

uitsluitend in de apotheek koopt. En hier kan meteen een

hardnekkig misverstand uit de weg worden geholpen:

zelfmedicatiemiddelen zijn in de apotheek hetzelfde ge-

prijsd als in de drogisterij. Met andere woorden: een

bepaalde pijnstiller die in de drogisterij ƒ 2,65 kost krijgt de

consument voor hetzelfde bedrag in de apotheek.

Serie info-folders.

De apotheken beschikken over een serie zelfmedicatie-

folders die gratis voor de consument beschikbaar zijn. Deze

folders zijn geproduceerd door de Koninklijke Neder-

landse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, de

beroepsorganisatie van apothekers. De inhoud van de fol-

ders is objectief en deskundig, net als de apotheker. In het

kort zetten we deze folders op rij.

"Pijnstillers" begint met een uitleg over wat pijn is en

daarna komen kiespijn, hoofdpijn, maagpijn en gewricht-

spijn aan de orde. De drie bekendste pijnstiller-stoffen, te

weten acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium, paracetamol

en ibuprofen, worden besproken en voorzien van een

advies. Voorts wordt nog een aantal tips gegeven zoals

"Geef kinderen jonger dan l jaar pijnstillers alleen op

doktersadvies" en "Pijnstillers voor kiespijn, hoofdpijn,

griep of menstruatiepijn hebben dezelfde werking. Het is

dus voldoende één soort pijnstiller in huis te hebben".

Bovendien bevatten veel merkgeneesmiddelen alleen deze

stoffen of een combinatie daarvan. Vraag de apotheker dus

gerust om een goedkoper, identiek preparaat.

Elke zelf medicatiefolder eindigt met een conclusie. Voor

pijnstillers is dat: "Soms kan het nodig zijn bij pijn een

pijnstiller te gebruiken. De ernst van de pijn moet u afwe-

gen tegen de nadelen van het gebruik van pijnstillers. Wilt

u een pijnstiller gebruiken, kies dan acetylsalicylzuur- of

paracetamoltabletten. Dit zijn goede en goedkope midde-

len".

In de folder "Hoestmiddelen" wordt uitgelegd wat hoest

is en worden verschillende soorten hoest besproken. Ver-

volgens worden suggesties gedaan hoe de hoest wellicht

zonder medicijnen kan worden verholpen. Lukt dat niet

dan kan worden gedacht aan een hoestmiddel. In de folder

is te lezen welk middel het beste bij welke soort hoest

gebruikt kan worden.

In "Laxeermiddelen" komen aan de orde zwelmiddelen,

glijmiddelen, darmprikkelende middelen en waterbindendc

middelen. De voor- en nadelen van deze soorten laxeermid-

delen worden uitgelegd nadat eerst is uitgelegd wat ver-

stopping is. Er wordt gewaarschuwd voor bijwerkingen als

een luie darm en buikpijn. In de folder wordt geadviseerd

om eerst te achterhalen hoe de verstopping is ontstaan.

Wellicht komt het door bepaalde voedingsgewoonten. Is de

verstopping ondanks het gebruik van een laxeermiddel na

enkele dagen niet verdwenen dan is het raadzaam de

huisarts te raadplegen.

De folder "Aambeimiddelen" legt uit wat aambeien zijn

en waardoor ze kunnen ontstaan. Onder het kopje "Voorko-

men en verhelpen zonder geneesmiddelen" worden met

name adviezen op het terrein van de voeding gegeven

(vezelrijk voedsel, bepaalde fruitsoortenetc). Vanzelfspre-

kend komen ook de aambeimiddelen aan de orde. Er wordt

geconcludeerd dat deze middelen aambeien niet genezen,

maar slechts verlichting van de klachten geven. Nadrukke-

lijk wordt gesteld dat bij bloedverlies altijd de huisarts

ingeschakeld moet worden.

De introductie van de folder "Kalmerende middelen" is

gewijd aan "Wat is nervositeit". Vervolgens wordt een

aantal oorzaken van nervositeit aangegeven (examen, sterf-

geval, ongeluk etc.) en wordt ingegaan op het wegnemen

van nervositeit zonder geneesmiddelen. Als de nervositeit

blijft kan een vrij verkrijgbaar kalmeringsmiddel in de

apotheek worden gekocht. Maar ook hier de verstandige

waarschuwing: "Bij ernstige spanningsklachten kunt u het

best advies vragen aan uw huisarts".

In de folder " Maagmiddelen" wordt aandacht besteed aan

de mogelijke redenen van maagpijn en "zuurbranden". En

ook in deze folder is weer een hoofdstuk gewijd aan het

voorkomen van de klachten, waarbij met name het veran-

deren van eet- en leefgewoonten wordt genoemd. Ook nu

weereen aantal adviezen over zelfmedicatiemiddelen met

daaraan gekoppeld het advies de huisarts te raadplegen als

de klachten niet overgaan of verergeren.

De laatste folder in de reeks is "Diareemiddelen". We

lezen: "Diarree kunt u het beste behandelen met dieet-

maatregelen. Let er op dat u voldoende drinkt. Wilt u toch

iets gebruiken dan zijn orale rehydratievloeistof of

loperamide-capsules, tabletten of-drank goede middelen".

Aangeraden wordt diareemiddelen niet langer dan 2 a 3

dagen te gebruiken. Is de kwaal dan niet verholpen, dan kan

beter de dokter worden ingeschakeld.

Kortom, een serie wetens- en lezenswaardige folders over

zelfmedicatie waarin de nadruk wordt gelegd op het sober

gebruik van geneesmiddelen. Maar ook over andere klach-

ten dan in deze folders behandeld worden kan de consu-

ment in de apotheek met zijn vragen terecht. Men vindt de

apotheek aan de Spalstraat 28 te Hengelo Gld.


