
62e jaargang no 31 dinsdag 3 augustus 1993 KTGAVI:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Old

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

Gepaneerde
Snitzeis

1.40100 gram

Hollandse
Biefstuk

250 gram

Champignon of
Kerriegehakt

4.95500 gram

6.95

Verse
Kippenpoten

4.951kg

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 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 uw warme belangstelling, getoond tij-

dens de opening van ons autobedrijf, willen

wij u hierbij hartelijk danken.

Wij hopen met u nog eens zaken te kunnen

doen.

U kunt bij ons terecht voor:
- in- en verkoop alle merken nieuwe

en gebruikte auto's

- APK keuring

- grote en kleine onderhousbeurten

- reparaties van alle merken auto's en

lichte bedrijfswagens

- inbouw LPG-installaties

- verder voor accu's, banden, uitlaten,

autoradio's enz.

met en zonder afspraak

////AUTOBEDRIJF Bffü/L////
Zelhemseweg 19 - 7255 PS Hengelo Gld.

Tel. 05753-4793 - privé 08344-1486

Paarden-
en
ponymarkt

„KNOLLENMARKT"
op woensdag 11 augustus te Hengelo (Gld.)
met grote WARENMARKT.

Tevens

PREMIEKEURING
van het

FJORDENPAARDEN

STAMBOEK
Terrein ,,De Hietmaat"
Aanvang 9 uur

Zaterdag 14 augustus

NATIONALE FOKDAG VAN

1. Basispaarden
Aanvang 9 uur

2. Ver. Het Groninger Paard
Aanvang 10 uur

3. Dartmoor pony's
Aanvang 10 uur
Terrein „De Hietmaat"

PSDICURf
(GfDIPL)

WOHMEAMIMK
HOOGSTRAAT 13 TOLDIJK

VOOK AfSWAKmiEN 05755 • 1386

ZOMERTIJD • VAKANTIETIJD!!
Er op uit met uw windmolenbakker

in eigen dorp.

Hengelse wegge 7.50

zak Bolussen 6.00

Hekkeltjes 1.25
De f ruitigste bakker staat ook op de Hengelose

Braderie met een ruim assortiment vruchten-

gebak en nog vele andere lekkere produkten.

Aanbiedingen gelden ook op de Braderie.

Bakkerij

H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld
Tel. 05753-1200NNINQ/MOLENMKKERS

***

Hotel - Café ~ De§t$irant
Zalencentrum

De Kruisberg
Zaal l van 50 t/m 350 personen
Zaal 2 van 10 t/m 80 personen

Koude en warme buffetten

Div. diners - Gelderse koffietafels

Barbeque voor ± 60 personen

Zalen beschikbaar voor bruiloften en partijen

Zaal l met een complete luchtbehandeling

Klootschietparcours

Diverse Hollandse spelen

Gratis bruidsauto Rolls-Bently

u wordt gehaald en thuis gebracht

Ruime parkeergelegenheid

Prijsafspraak vooraf

Eric en Mieke Jansen
Kruisbergseweg 172
7009 BT Doetinchem
Tel. 08340 - 24123
Fax 08340 - 63821

Grand café

woensdag
4 augustus

na afloop van de Braderie presenteren wij

Rockabilly van de bovenste planken.

aanvang 21.30 uur

gratis entree

Spalstraat 44 - 7255 AD Hengelo Gld. - tel. 05753-3778

Marktver.

Hengelo Gld.

Ook wij staan op de Braderie op 4 augustus

met de verkoop van de bekende Hengelose

MARKTLOTEN.

Tevens zoeken wij nog enkele enthousiaste

WEDERVERKOPERS
voor de verkoop van de loten van de Markt-
vereniging.

Aanmelden bij: F. Mullink,

Prunusstraat 2a, tel. 1607.

OP DE

BRADERIE

NIEUW

PIZZABROODJES NU 1.50

BAKKERIJ KREUNEN
Tel. 05753-1474

De zaak voor een braderie met smaak.

25% KORTING BOVENOP DE KORTING

BIJ

TACX SCHOENMODE
T.E.M. ZATERDAG 14 AUGUSTUS 1993 VERKOPEN WIJ EEN GROOT

GEDEELTE VAN ONZE AFGEPRIJSDE SCHOENEN MET

25% EXTRA KORTING. DEZE SCHOENEN HERKENT u
AAN DE RODE RONDE STIP ONDER DE LAAGSTE PRIJS.

TOT ZIENS bij TACX SCHOENMODE
t.o. gemeentehuis - Hengelo (Gld.)

tel. 05753-2547 - 's maandags gesloten



Magere RUNDERLAPPEN
500 gram 9.60
COTELETTO'S
per stuk 1.50

ROLPENS UIT 'T ZUUR
100 gram 1.40

FIJNE LEVERWORST
100 gram 0.90

P.S. Wij zijn ook aanwezig op
de Hengelose Braderie

SLAGERIJ

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

WUNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

VOLOP GROENE PLANTEN
per stuk 4.95

3 halen, 2 betalen

DIVERSE SOORTEN

o.a. SCHEFFLERA, VARENS, FICUS,

DRACAENA, CROTON etc.

Wijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

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

Tijdens de

HENGELOSE BRADERIE

op 4 augustus

Relevox
bij

CAFÉ 't HOEKJE
Spalstraal l 7255 AA Hengelo GId

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

r%

\ RUNDER BRAADWORST
l 500 gram

l ROLLADESCHIJVEN
i per «tuk

j 100 gram

7.60

1.15

2,

LAMSVLEES voorradig

Deze aanbiedingen zijn 14 dagen
geldig

Hummeloseweg 3 - Hengelo Old - Tel. 1258

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit

Grote hagelwitte BLOEMKOOL
per stuk 1.

Sappige GYOT HANDPEREN
2 kilo 3.98

Rauwkost uit eigen keuken

OOSTERSE SALADE
500 gr 4.98

HAWAÏI SALADE
500 gr 4.98

Kaasreklame:
JONGE KAAS kilo 8.98

MOSTERDKAAS 500 gr 7.90

ROOMBRIE 60+ 100 gr 1.69

TOT ZIENS
bij ons in de zaak

Kapsalon
Memelink

Dames en heren V»
x_^

Vordenseweg 5 - Hengelo Gid - Tel. 05753-1278

Ook zonder afspraak

Voor een zonnebankkuur uw adres!

VOOR ALLE CHAUFFEURS DIE VEEL OP DE

WEG ZIJN EN DUS MET ZON EN WITTE

WOLKEN TE DOEN HEBBEN.

BlJ ONS DE ZONNEBRIL

„SERENGETr
VOOR UREN LANG PRETTIG RIJDEN.

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

GEDIPLOMEERD OPTICIEN
's maandags gesloten

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN
Volgens het collecterooster 1993 worden tot en met 21 augustus

geen collectes gehouden.

POLITIE

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat

er in de week van 19 juli 1993 tot 26 juli 1993 een aanvraag om

vergunning ingevolge de Woningwet is ingekomen van:

1. W. Bouwmeester en A. Abbink, p/a Veldhoekseweg 6 te

Hengelo, voor het oprichten van een woning met garage aan

de Kapelweg te Hengelo;

2. J. Klem, Spalstraat 17b te Hengelo, voor het bouwen van een

serre aan de woning;

3. M. Menkhorst, Zelhemseweg 46a te Hengelo, voor het bou-

wen van een schuilgelegenheid voor dieren nabij de woning;

4. S.A. Fluit, Hengelosestraat 14 te Keijenborg, voorde verbouw

en uitbreiding van een bedrijfspand;

5. V.o.f. Bouwbedrijf A. en G. Gerritsen te Zelhem, voor de bouw

van een dubbele woning aan de Dreef 22 en 24 te Hengelo.

Hengelo, 3 augustus 1993.

Automatische Telefonische Doorschakeling (ATP).

Sedert enige tijd bestaat de mogelijkheid om via de ATD van het

politiebureau te Hengelo door te schakelen naar het politiebu-

reau in Terborg.

Dit geschiedt alleen in dagsituaties als het bureau in Hengelo

niet bezet is.

Hierdoor kunt u in contact komen met de receptioniste van het

politiebureau in Terborg, waarvan Hengelo deel uitmaakt.

Dit is gedaan om een betere service aan het publiek, tijdens de

kantooruren, te kunnen verlenen indien het politiebureau te

Hengelo niet bezet is.

Dus mocht u overdag de politie Terborg aan de lijn krijgen, denkt

u dan niet, dat u verkeerd hebt gedraaid of verkeerd verbonden

bent.

Buiten de kantooruren wordt u, zoals altijd al, doorgeschakeld

naar de Regionale Meldkamer te Apeldoorn.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

OLAS - VEW - BEHANG

voor
STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo GId

's maandag? gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

BRADERIE ZELHEM

TUINFEEST bij

Disco-Danclng

De Paerdestal
Zelhem

ZATERDAGAVOND 7 AUGUSTUS

m.m.v. THE EVENING STARS
ZONDAGMIDDAG EN -AVOND

Haas en ribkarbonade 500 g 5 45
Slagersham 100 gr 1.60
Geld. worst 100 gr 1.20
VAKANTIEVLEES
in blik voorradig

SLAGERIJ

NfEOWENHUfS
Past. Thulsstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Zelhemse Zomerfeesten
7 augustus

* Hoogte punten

* Euregio Dansfestival

* Grote autobeurs

* S t rand volleybal

tV BokaGe Bigband

We starten weer onze

A P P E L V E R K O O P

NuiDiSCOVERY per kg vanaf 1.

Nieuwe AARDAPPELEN Santé
Maandag en woensdag gesloten

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengeio GId

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

Fruitbedrijf Horstink
Prinsenmaatweg 3

tel 05755-1643
b.g.g. 1243

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraat 13, Hengelo (GId.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

Leer succesvol autorijden!!

VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo GId

AUTORIJSCHOOL

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

©LIEB@LLEN
op de Braderie bij

BAKKERIJ KREUNEN
Tel. 05753-1474

De zaak voor oliebollen met smaak.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem



Bijzonder boeiend!

Achterhoek» museum

1940-1945

EXTRA geopend

van 8 t.e.m. 15 augustus

dagelijks van 14-17 uur

Verder t.e.m. 3 oktober

elke woensdag- en zondag

middag van 14-17 uur

Raadhuisstraat 4, Hengelo

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spuistraat 13, Hengelo G.

Te koop verschillende soor
ten pruimen. Liefst 's raid
dags. D. Cortumme, Voort
seweg 11, Toldijk,
tel. 05753-1558

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo G.
Tel 05753-1424

BORSTVOEDING GEVEN EN EEN BAAN

BUITENSHUIS

i-/cJ Wc^.ft. v cUi LOi a iitieic Ut' W tl'tiU Uc-

Ji fe^iiia^uu iOL ue Wtü'eiU iiui aiv OeUin^ö-
Uii,£eiu<-i>eu. iiei uit?uiu vuu uu jaar ^

vrouwen en nun uaan. Up uec eeiaic
iijKt Uit aeinu ancen aueressaiu voor ^.aau-

moeuers en werKers ai ut- ge£onuueiuszur&.
maar Ui 1'e.n.e wurcu ^evraagu om ue aanuacm van

ui ue sauienievni^. AI in iald weru in ae
gei'tfeUiU uai vueueuue DiOcueio ^u
uju en riumie, moeien Krijgen om nun

jviiiu ue OOiSt ie &eveu, tiiaU i. u uii van levoicn m^ >
ue werKgcvei iieuuen ovencgu. maar nog icetub
üiijKL, uat vfc.it:n ervan Uilgaan uaL een moeuer stopi
mei net. voeuen van naar uauy wanneer ^e uaar
werK üuuensnuiS weer oppaKi. i'acioreu van ouvten
ai uiijüen uan ae Keus am ue moeder gemaaKi neell
ueueiienue ue voeamg van naar Daoy siei'K te kun-
nen oemvioeden.

i>e iaaiüie iU jaar iS uoiUeiijKer aan oou g-c-oeKen cuu
ue iaeaie voeding voor baby s de borswoecüng is.

^eker ae eerste i tot b maanaen. wanneer we oni
ueperKen iOt eru&e lybioiogxscne ieiten, Kunnen we
a. enen aat moeaermeiK. meer u» aan een waaruevoi
voeojiigümiuuei. De meik bevat levenae ceüen aie
met aneen uesciiermen legen ziekten maar ook ueL
mimuunsysieem van ae baoy activeren, in ontwik -
keiiingsianaen bujkL bijzoriuer sterk noe/eer ae ge-

van kinaeren verueiert ais /:ij
uorsivoeumg krijgen, maar ook in Wes-

terse lanaen vera^eni moeaermeiK aiUju ae eerste
keus. Hoe goed men ook probeert moedermelk na
ie maken, hei bnjtt altijd een irm talie van het ori-
gineel.

Ook voor de gezonaheiu van de moeuer is borst-
voeding geven belangrijk. De kans op een nabloe-
dmg na de geboorte wordt verminderd en gebleken
is dat borstvoeding geven op lange termijn in wekere
male bescnermt tegen eiersiokkanker en de kans op
borstkanker verkleint.

Wanneer men beseft hoe waardevol borstvoeding
is voor de baby en de moeder, is net zeker u u - i
terecht dat men ervan uit gaat dat een moeder stopt
met borstvoeding geven zodra ze weer aan hè werk
gaat. (Stel je voor dat het omgekeerde zou worden
aanbevolen, waar blijft de vrije keus van de ouders
voor de wijze waarop ze hun kind willen ver-
zorgen?)

Er zijn voor een vrouw allerlei mogelijkheden om
met borstvoeding geven te kunnen doorgaan: hierbij
is het belangrijk dat de werkgever ziet waar zijn
pinten volgens de wet liggen. Hij/zij verwacht wel
üchi een lagere produküe en minder efficiënt werk
wanneer een werkneemster een kind aan de borst
heeft, maar op lange termijn zal men ondervinden
dat dit niet het geval is. Gebleken is dat een ade-
quaat ouderschapsverlof, flexiibele werktijden, deel-
tijdarbeid en kinderopvang op en dichtbij de werk-
plek wat de werkneemster betreft, resulteren in
meer voldoening en produktivitedt, minder ziekte-
verlof en meer loyaliteit t. a. v. haar werk (gever).

Begrijpelijk, want het ds bijzonder plezierig als een
ander iets wat belangrijk is voor jou, zoals in dat
geval het voeden van de baby, respecteert en er
iets voor over heeft.

Ook is belangrijk te beseffen dat het slechts een
periode betreft die te overzien is, de overlast is niet
van lange duur.

We willen niet suggereren dat borstvoeding geven
en een baan buitenshuis zaken zijn die een vrouw
moeiteloos combineert,, zeker niet zolang het in onze
samenleving niet gewoon is dat een (werkende)
moeder haar baby zelf voedt. Nog steeds staat de
zuigfles symbool voor het fenomeen baby.

Het is belangrijk ruim van te voren te onderzoeken
welke mogelijkheden en onmogelijkheden er in de
gegeven situatie zijn als een moeder ervoor kiest
haar baby borstvoeding te geven. Goede informatie
en steun van andere (werkende) moeders is hierbij
heel belangrijk, zeker wanneer zij op haar werk de
eerste is die dit plan in praktijk gaat brengen.

tfoor wie borstvoeding geven en een baan wil com-
bineren, is het wellicht een goed idee contact op te
nemen met een plaatselijk contactpersoon van een
borstvoedingsorganisatie, iemand die goed voorbe-
reid is en ervaringen kan delen met anderen, staat
sterker.

Voor vragen betreffendebo rstvoeding kan men bel-
len naar de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk,
03435-76626. De redactie van het verenigingsblad
BN, dat vijfmaal per jaar verschijnt, stelt dit na-
jaar een teemanummer samen rond het onderwerp
Borstvoeding en een baan. Wie lid wordt van de
VBN ontvangt dit nummer automatisch thuis, maar
hi- 1 blad is ook los te bestellen via telefoonnummer
01830-29917, di-vr 9 tot 11 uur.

In de regio kan men tevens terecht bij Francy
Wicheririk, contactpersoon van de VBN. Zij is be-
reikbaar op telefoonnummer 05753-3467. Ook wor-
den er regelmatig gesprek-informatie-avonden ge-
organiseerd.

GROTE KLASSIEKER MOTOREN SHOW

OP DE HENGELOSE BRADERIE

Woensdag 4 augustus zal er van 16.00 tot 22.00 uur
een grote klassieker motoren show plaatsvinden
aan de Marktstraat tijdens d'e Hengeiose Braderie.

De organisaue van deze show is in handen van de
klassieker afdeling van de Hengeiose auto- en motor
verendgj'ng HAMOVE en er zal een keur van motoren
te zien zijn uit de periode 1940-1974.

Deze klassieker afdeling is onlangs opgericht en de
leden willen langs deze weg aan het publiek tonen
wat voor een fraaie motoren er in de afgelopen
uecenrua zijn gemaakt.

Er zullen motoren van diverse makelijk te zien zijn
zoals uit Engeland BSA Goldstar, Norton, Trmmph,
Velocette; Italië; Moto Guzzi, Moto Morini, Gilera;
Duitsland: BMW, DKW; Tsjechië: CZ, Jawa
en waarschijnlijk nog andere merken,

ledere moiorüefhebber die deze namen leest zal
zeker een kijkje komen nemen, waar tevens voor
geïnteresseerden nadere informatie verkregen kan
worden over de klassieker afdeling van Hamove.

Kortom een bezoekje aan deze klassieker show is
zeker de moeite waard en daarom tot ziens op
4 augustus in de Marklstraat te Hengelo Gld.

ZELHEMSE ZOMERFEESTEN

De tweede dag van de Zelhemse Zomerfeesten vindt
plaats op zatrdag 7 augustus a.s.

Ruim 125 standhouders zullen de straten van Zelhem

Een tiental terrasjes zorgen voor de sfeer binnen
het centrum.

Als speciale evenementen wordt er een groot strand
volleybaltournooi opgezet met prominente spelers
uit d'e hogere volleybal divisies.

Een strandgebeuren in het hart van het dorp. Het
Euregio dansfestival is het tweede hoogtepunt, dans
groepen uit Nederland en Duitsland geven in het
centrum demonstraties van de verschillende dansen.

Er zullen 3 Duitse en 5 Nederlandse groepen optreden

Op het Stationsplein vindt een grote openlucht
autobeurs plaats, met bijzondere en de nieuwste
auto's. Tevens zal de 175-jarige Zelhemse brand-
weer, samen met het Rode Kruis en d'e Lotusgroep
een demonsratie verzorgen van de redding en de
hulpverlening van slachtoffers, bij een in scène ge-
zet ongeluk.

Ook het promotieteam van de Survival-run uit
Zelhem zullen tussen en in de bomen hun sport
demonstreren. Ook het publiek wordt er bij be-
trokken. Met als prijzen een vir>-behandeling bij
de open Nederlandse kampioenschappen op zondag
10 oktober a.s. Deelname o.a. uit Nederland, België,
LJ.S.A.

Voor de muzikale noot zorgen o.a. de lokale om-
roep Radio Ideaal, de Hunters en als hoogtepunt
de Duitse Bigband BokaGe, met muziek waarop
gedanst kan worden.

Ook de tweede dag van de Zelhemse Zomerfeesten
betekenen sfeer in het groene hart van de Achter-
hoek, Zelhem.

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
<a* 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
«p rouwcirculaires, bidprentjes

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

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

Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel

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

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

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

TRENDSETTER
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende discotheek
NET FFFE GEZELLIGER

T A P P E R I J „ D E Z W A A N '
presenteert tijdens de Hengefose Broderie

woensdag 4 oug. in het café de formatie

Assorti
fn onze tuin met bar en barbecue

RODEO STIER EN KOP VAN JUT
Tevens is onze discotheek geopend

vanaf 20.30 uur

UIT, GOED VOOR U!

GEBOREN!
Mag ik even storen: Ik ben vandaag geboren,

en ik wil laten weten dat ik

W
zal heten.

Dit is slechts een voorbeeld uit de nieuwste kollektie
geboortekaartjes van Intercard. Stap eens bij

ons binnen. Wij helpen u ook graag met de tekst.

Ook met kaartjes van
100% recycled papier

iiitercard

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld. • Tel. 05753-1455

SOMS ZOU JE ER GEEN
STUIVER MEER VOOR GEVEN

"Soms denk je wel eens waar

zijn we mee bezig, als zo 'n hoopje

verdriet wordt binnengebracht.

Uitgeput, uitgehongerd én

dood- en doodziek.

Je weet wel degelijk v> aar je mee

bezig bent, als je zo 'n zeehondje een

paar weken later ziet.

Behandeld, verzorgd én weer

redelijk op eigen krachten".

Door donateur te worden van

de Zeehondencrèche in Pieterburen

steunt u het werk en geeft u zee-

honden een herkansing op overleven

in ons waddengebied.

Uw bijdrage is onmisbaar.

•
• --•

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

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Zonder postzegel opsturen naar
Stichting Zeehondencrèche. Antwoordnun

s-w" ^^^
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• 9950 WL Pieterburen Giro 8020 l
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DRUKKERIJ WOLTERS



Gazelle fietsen zijn om verliefd op te worden. Zo mooi! Zi| gaat hele-
maal voor cl e Toer Populair en hij is weg van de Randstad. ( i een
wonder. Want het / i j n al lehei typisch (ia/ .el le fietsen:
keiharde en k l e u r r i j k e lak, soepele versnell ingen, supersterk frame.
Uw Ga/elle-dealer stelt de oogverblindende collectie graag aan u voor.

GAZELLEKieftendorp 11 • 7255 MG Hengelo Gld. • Tel. 05753-7278Gazelle fietsen rijden op Vredestem banden

Chr. muziekvereniging

Crescendo
Hengelo Gld.

wil in september weer
starten met een

blokfluitcursus
Opgave en inlichtingen:

tel. 05753-1467

GEDRAGS- en GEHOOR-
ZAAMHEIDSTRAINING

voor puppies, beginnende en
gevorderde honden. Start za-
terdag 21 augustus a.s. om
16.30 uur te Hengelo Gld.
Opgave na 18.00 uur bij na-
volgende telefoonnrs: 05753-
2042; 05752-2550: 08344-
1436.

Tijdelijk adres:
Henk en Betty

Wissels-Langeler

(Wissels Mechanisatie),
Wichmondseweg 22,

7255 KZ Hengelo Gld.
tel. 05753-3491.

Famüiedrukwerk!!

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. O5-755--I •767'

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

wereld)

IS NOG STEEDS

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

HUUB KEMPERS SCHUTTERSKONING VAN HENGELO GLD

Op de foto van links naar rechts: dhr. Oosterhuis, voorzitter van E.M.M., .schutterskoning Huub Kempers, zijn
vrouw Diny, dhr. Maalderink, penningmeester van E.M.M.

In de 3e ronde van het vogelschieten tijdens de Hengelose
kermis gelukte het Huub Kempers om met een goed gericht
schot de houten vogel van zijn plaats te krijgen en daardoor

Kerk- en andere diensten
8 AUGUSTUS 1993

Remigiuskerk

10.00 uur ds. P. F. de Vries Kindernevendienst

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

10.00 uur ds. J. A. Rietberg, Zelhem

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. C. van Dorp

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 7 augustus 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 8 augustus 10.00 uur Woord en Communieviering m.m. v.
het gemengd koor
Dinsdag 10 augustus 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekend viering;
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 uuren is uitsluitend bedoeld voor spoed-
gevallen.
Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij
spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

6 - 9 AUGUSTUS

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 altijd doorverbonden
met de dienstdoende dierenarts, ook in het weckend.

de titel schutterskoning van Hengelo Gld in de wacht te
slepen. Samen met zijn vrouw onderging hij daarna de
huldiging die hieraan verbonden is.

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 uw (woon)plaats hei
(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 Ie, 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: hoofdkantoor Zutphen, 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. 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.

EUGEUNK ZONWERING

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

Leverancier van Zonwering, Rolluiken

ROMMELMARKT TE STEENDEREN
De zangvereniging "Sanclust" te Steenderen organiseert
dit jaar weer haar traditionele rorhmelmarkt in Bronkhorst
en wel op zaterdag 7 augustus van 13.00 tot 17.00 uur op het
plein naast de kapel.
Onder eeuwenoude bomen zullen de bezoekers de meest
uiteenlopende artikelen uitgestald zien en het motto is dan
ook: kom kijken, kiezen én kopen!
De leden van het koor hebben vele curiositeiten, boeken,
kleding, gebruiksvoorwerpen, meubels en speelgoed sa-
mengebracht. Kortom, voor elk wat wils.
Voor meer informatie (ook als u nog bruikbaar materiaal
hebt), tel. 05755-1782.

AGRARISCHE VROUWEN PROMOTEN DE LAND-

BOUW EN NATUUR IN HENGELO

Op zaterdag 24 juli jl. vond de jaarlijkse fietstocht plaats,
georganiseerd door de Contactgroep Agrarische Vrouwen
in Hengelo Gld.
Ze waren er weer in geslaagd een aantrekkelijke route uit
te zetten over paadjes, waar men normaal aan voorbij rijdt.
Op die manier leer je de omgeving pas goed kennen. Langs
de route werden diverse bedrijven aangedaan.
Bij de fam. Wullink aan de Banninkstraat kon men zien wat
er allemaal komt kijken voordat de aardappel op ons bord
ligt. Ter kennismaking kon men kiezen uit enkele producten
van de aardappelverwerkende industrie.
Aan de Wolsinkweg was het varkensfokbedrijf te bezich-
tigen van de fam. Rexwinkel. Het zag er zeer verzorgd uit
wat ook wel moet wil men 24 grootgebrachte biggen per
zeug per jaar halen.
Bij de fam. Hermans op Eiderink was gezorgd voor koffie
met pannekoek. Er werd maar liefst met 4 pannen tegelijk
gebakken. Op de deel kon men kennis maken met enkele
oude ambachten met op de achtergrond accordeonmuziek.
Het was hier gezellig vertoeven.
Een modern pluimveebedrijf was te bewonderen bij de
fam. Toonk aan de Groenendaalseweg. Een toastje met ei
liet men zich goed smaken.
Via een mooi bospad werd het proefbedrijf "De Marke"
aangedaan. De zuivelwagen van Coberco zorgde vooreen
verfrissend drankje.
Via het landgoed 't Zand ging het naar de Varsselse Molen,
waar een kleine tentoonstelling was van houtsnijwerk en
diverse soorten bomen.
Tenslotte kon men bij de fam. Luesink aan de Scharfdijk
kennis maken met de stierenmesterij. De Ruurlose pluim-
vee en konijnenvereniging had hier enkele hokken ge-
plaatst met fraaie dieren.
Samenvattend kan er gezegd worden dat het weer een
schitterende tocht was waar de Agrarische Vrouwen met
voldoening op terug mogen zien.

SPANDOEKEESTIVAL

De beroemde Achterhoekse formatie Boh Foi Toch met
Hans Keuper, Ferdi Joly, Willem te Molder en Jan Man-
schot, wiens eerste CD "Zeet de jongs" een geweldig succes
is geworden en thans bezig zijn met de opnamen voor een
2e CD, treden tijdens de stadsfeesten in Doetinchem op
zaterdag 4 september van 20.00 tot 24.00 uur op.
Om de feestvreugde tijdens dit optreden te verhogen kwam
Harry Bochting uit Hummelo op het idee een spandoek-
festival te houden, onder het motto: Dialect Achterhoek
mag niet verzaken, wrief tuus wat verf op uw beddelaken.
Iedereen die wil mag meedoen en in het opschrift wordt
men volkomen vrij gelaten.
Harry Bochting, die de organisatie i.s.m. de vrienden van
Boh Foi Toch heeft opgezet, hoopt op een grote deelname,
zodat het bij het optreden op het Simonsplein in Doetinchem
één zee van spandoeken is.
Wil men meer informatie dan kan men bellen tel. 08348-
1705.

PROJECT MINERALENBOEKHOUDING VER-

BREED

Het project mineralenboekhouding veehouderij van de
gezamenlijke Gelderse standsorganisaties is verbreed. Ook
gespecialiseerde veehouderij bedrijven kunnen delnemen
om voor boekjaar 1992 alsnog een mineralenbalans van
hun bedrijf te laten opstellen. Zij kunnen zich daartoe
aanmelden bij hun boekhoudkantoor. In de provincie Utrecht
loopt een soortgelijk project. Ook daar kunnen veehouders
zich aanmelden.
Subsidie provincie Gelderland
Gelderse veehouders die nu aan dit project deelnemen,
krijgen een bijdrage in de kosten van ƒ 150,— van de
provincie Gelderland.
Huiskamerbijeenkomsten
Deelnemers aan het project kunnen ook de huiskamer-
bijeenkomsten bezoeken die op grote schaal gehouden
gaan worden in Gelderland. Tijdens deze bijeenkomsten
wordt nadere tekst en uitleg gegeven over de betekenis van
de mineralenboekhouding en informatie over maatregelen
om een mineralenoverschot op bedrijfsnivo tegen te gaan.
De AOC's en DL V-teams werken hieraan mee.

Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,
en Gelegenheidskaarten bent U bij ons
op het juiste adres.

Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar.
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drukwerk
Kampctraal 13. 7265 XC Hengelo (GW.). Telefoon 05753-3818

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspedalist

Telefoon 05753-2619

POLUIE-INFORMATIEder

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e jaargang no 23 - Periode van 20 t.e.m. 26 juli 1993.
Aanrijdingen:
Op 20 juli ontstond op de Kruisbergseweg thv de verkeers-
lichten een aanrijding tussen twee personenauto's. Beide
automobilisten moesten afremmen voor het rode verkeers-
licht. Daar de achterste bestuurder niet voldoende afstand
hield was een kop/staart aanrijding het gevolg.
Eveneens op 20 juli omstreeks 13.45 uur vond op de
Ruurloseweg ter hoogte van de vluchtheuvel een ongeval
plaats. Een automobilist uit de richting Hengelo moest
uitwijken voor een automobilist uit de richting Ruurlo
welke gedeeltelijk over het weggedeelte van de tegenl igger
reed. De bestuurder uit de richting Hengelo reed bij het
uitwijken tegen de betonrand. Daardoor ontstond behoor-
lijk wat schade. De tegenpartij (vermoedelijk een witte VW
golf) is doorgereden. Hopelijk leest de eigenaar van de Golf
dit stukje en meldt hij zich.
Op 22 juli vond een aanrijding plaats op de kruising
Veemarktstraat Spalstraat. Een automobilist reed
achterwaards uit de Veemarktstraat, daarbij reed hij tegen
een automobilist die op de Spalstraat reed.
Eveneens vond op 22 juli een aanrijding plaats op de
Banninkstraat. Een automobilist reed zonder voldoende uit
te kijken vanuit een uitrit de rijbaan op. Een automobilist
rijdend over de Banninkstraat werd daarbij aangereden.
Grote materiele schade was het gevolg alsmede drie licht
gewonden.
Op 26 ju l i werd een reebok doodgereden op de
Varsselseweg.
Wapenwet:
Kregen wij meerdere meldingen binnen dat tijdens de
Kennis een persoon had gelopen met een vuurwapen bij
zich. Deze persoon is door ons benaderd. Hij toonde ons het
wapen. Dit betrof een speelgoed vuurwapen dat nagenoeg
niet van echt is te onderscheiden. Betrokkene zou het
machogedrag volgende keer achterwege laten.
Diefstallen:
Over fietsdiefstallen kunnen we blijven schrijven. Enkele
aangiftes zijn weer bij ons binnen gekomen en enkele
fietsen zijn weer aangetroffen. Het is van groot belang dat
een ieder toch wat meer op hun eigendom gaat letten.
FIETS OP SLOT EN (de juiste) POSTCODE.
Naar aanleiding van een aanhouding te Groenlo van een
aantal personen die bezig waren met een inbraak op een
camping, werd een recherche team gestart. O.a. werden een
drietal inbraken/diefstallen te Keijenborg tijdens het on-
derzoek tot klaarheid gebracht.
Bedreiging:
Een inwoner uit Amstelveen deed melding van bedreiging
dooreen familielid uit Silvolde. Familieproblemen zijn de
oorzaak.
Flessentrekkerij:
Te Leiderdorp werd een 57-jarige vrouw aangehouden die
oa te Hengelo Gld in 1991 meerdere malen flessentrekkerij
(gewoonte maken van het kopen zonder betalen) had ge-
pleegd. De vrouw heeft geen vaste woon of verblijfplaats
en verblijft zeer veel in het buitenland. Dat was dan ook de
reden dat de aanhouding van deze vrouw zo lang op zich
heeft laten wachten. De vrouw heeft de Hengelose gevallen
bekend.
Rijden onder invloed:
Een automobiliste uit Wehl kreeg van ons een bekeuring
van ƒ 400,— daar zij te veel alcoholhoudende drank had
genuttigd en toch met haar auto was gaan rijden.
Meerdere onderzoeken lopen momenteel mbt bedreiging/
belediging, mishandeling/wapengebruik, diefstallen. In de
aankomende weken zal daar meer bekend in worden.
Vermissingsrapporten:
Door het toenemend gebruik van allerlei soorten pasjes ed
wordt steeds vaker een beroep op de politie gedaan om bij
vermissing een vermissingsrapport op te maken. Door de
politie wordt in het merendeel van de gevallen (nagenoeg)
geen opsporingsactiviteiten ontplooid. Er wordt dan vol-
staan met het opnemen van de door de aangever zelf
verstrekte gegevens. Met ingang van l augustus 1993
wordt daarom dan ook in dit soort gevallen geen
vermissingsrapport meer opgemaakt. Het gaat om
vermissing van oa bankpasjes, giromaatpassen, credit-
cards, alle soorten abonnementen, ov-jaarkaart, waarde-
volle voorwerpen, verzekeringsplaatjes, rijbewijzen, pas-
poorten enz. De betreffende instanties zijn over deze handels-
wijze geïnformeerd.
Ps. de vermissing wordt door ons nog wel genoteerd en bij
aantreffen zal betrokkene in kennis worden gesteld. Indien
er sprake is van een strafrechtelijke handeling dan wordt
door ons wel aangifte opgenomen. Hierbij wordt de nor-
male gang van zaken gevolgd.
Openstelling Politiebureau Hengelo Gld:
Meerderen van U zal het opgevallen zijn dat het politiebu-
reau ook op de genoemde openingstijden (ma t/m vr 09.00-
12.00 uur) gesloten is geweest. Vakantie, onderbezetting,
onderzoeken zijn de oorzaak. Ook in de toekomst is de
openingsstelling niet altijd gegarandeerd. Helaas maar het
is eenmaal zo. Denk niet het bureau is gesloten dus er is
geen politie. Bel in de gevallen dat U de politie wilt spreken
ons eigen telefoonnummer 1230. Als het bureau open is
krijgt U ons aan de lijn. Is er niemand op het bureau
aanwezig dan wordt U automatisch doorgeschakeld naar
politie Terborg danwei Meldkamer Politie Apeldoorn.
Deze zal U dan informeren hoe te handelen of de politie
komt bij U langs. Gooi in de gevallen van doorschakeling
niet de hoorn op de haak maar wacht tot de telefoon wordt
opgenomen en leg Uw probleem voor. Alleen in spoed-
eisende gevallen zoals ernstige verkeersongevallen, bran-
den, bel 06.11.

i~ J. G. Tabor


