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Tartaar

per stuk

500 gram

Mager
Runderpoulet

7QR
500 gram f iVV

Magere
Riblappen

ikS ij.yo
Onze dagreklames:

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

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram

SCHOUDERKARBONADE
500 gram 4." O

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7- Hengelo-GId.
Tel. 05753-1269

KOMT, KIJKT EN
ZIET WAT

VISHANDEL

"HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51 a (Molenhoek) - 05753-3460

Wij hebben vakantie van

7 t/m 20 september
Dinsdag 21 september staan wij weer voor u klaar.

Diverse JUBILEUMKAARSEN
leuk om te geven - fijn om te krijgen

met uw persoonlijke tekst
Verzorgd door

„DE SPANNEVOGEL»
de kadOWinkel van Hengelo

's morgens bestellen - 's middags klaar!

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), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rh».

Toldijk, Wichmond-Vierakker

i-n omstreken

De RRR is
weer in de
maand.

ZE ZIJN ER WEERRR:

ouderwets lekkere speculaasjes
deze week ter kennismaking

1O% korting

BAKKERIJ KREUNEN
Tel. 05753-1474

De zaak voor speculaas met smaak.

h IRMA BERENDSEN'
TECHNISCHE INSTALLATIES

Baak: Keijenborg:
Leeuwencamp 14, 7223 L v Baak
Tal.: 05754 -1920

etektioiechniBCh mstalUteu

Wij installeren:

- CV installatie's
- Loodgieterswerk
- Electrotechnische install.
- Dakdekkerswerk
- Gasinstallaties

Ook gespecialiseerd in Agrarische sector o.a.:

- Klimaatbeheersing
- Klimaatcomputers
- Ventilatietechniek
- Verwarmingsinstallatie's
- Heteluchtverwarming

INY'S
ANSSCHOOL

INSCHRIJVING
voor beginners, gevorderden, gehuwden en verloofden

Wij geven les in de moderne dansen, de standaard dansen

en de Latijns-Amerikaanse dansen.

Inschrijving en tevens 1 e les Keijenborg / Hengelo:

Op woensdag 1 september om 18.30 uur

in zaal Winkelman te Keijenborg.

Gelieve bij inschrijving ƒ 10,-~ te voldoen.

Voor informatie en inschrijving kunt U ons dagelijks bellen op nr. 05443-75102.

DINY'S DANSSCHOOL
Buitenschans 51

7141 EK Groenlo

tel. 05443-75102 of 05440-64914

Edah tomatenketchup

2.25
Vergeer gemalen kaas

1.98

750 ml, van 2.99 voor

100 gram van 2.25 voor

Edah spaghetti

500 gram van 1.25 voor0.98
Spaar uw zegels om de

Braun haar föhn te verkrijgen.
(winkelwaarde ƒ 59,95)

Raadhuisstraat 53 - Hengelo Gld - tel. 05753-2000

voor

STAATSLOTEN

DEDIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

tevens

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

69

GLAS-VERF-BEHAMO

Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

DE LAATSTE KOOPJES
HJ

TACX SCHOENMODE

Voor de van de

PRIJS

U herkent deze schoenen aan de witte

plakkers met rode opdruk waarop

staat HALVE PRIJZEN

Deze aktie loopt t/m zaterdag 11 september 1993.

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis

Raadhuisstraat 27 - Tel. 05753-2547
'S MAANDAGS GESLOTEN



Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte van

PATRICK

13-8-1993

Ans en Arthur Berendsen
Chantal

Leeuwencamp 14
7223 LV Baak

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

RUDI WIENDELS

en
ELISE HERMANS

gaan trouwen,

Op donderdag 9 september 1993
staan wij om 9.00 uur

in het gemeentehuis van Hengtelo
hand in hand

voor de ambtenaar van de
burgerlijke stand.

Daarna zullen wij naar de R.K. kerk
St. Jan de Doper in Keijenborg gaan.
En willen daar om 10.30 uur

voor het altaar staan.

Als volgt gaan wij in volle vaart
naar zaal Winkelman, Keijenborg

aan de St. Janstraat

Receptie van 17.00 tot 18.30 uur.

Ons adres blijft:
Eulingkamp 53,
7256 BJ Keijenborg.

AD VAN DEN VLEKKERT
en
CAROLINE KLEIN GOTINK

gaan trouwen op 9 september 1993 om 11.30 uur in
het gemeentehuis van Hengelo Gld.

U bent van harte welkom op onze receptie van 16.00
tot 17.30 uur in zalencentrum "De Kruisberg",
Kruisbergseweg 172, 7009 BT Doetinchem.

Ons adres blijft:
Plataanweg 36,
7255 AZ Hengelo Gld.

Heden is na een moedig gedragen ziekte rustig

van ons heengegaan mijn inniggeliefde man,
onze zorgzame vader en liteve opa

ALBERTUS ENZERINK

echtgenoot van Willemina Ruesink

op de leeftijd van 60 jaar.

Hengelo Gld, W. Enzerink-Ruesink

Vorden, Gerrit en Trees Enzerink
Mariska

Suzanne

Zelhem, Arda en Henk Diepenbroek

Menno

7255 LZ Hengelo Gld, 25 augustus 1993.
Het Stapelbroek 3.

De begrafenis heeft maandag 30 augustus
plaats gehad op de Algemene Begraafplaats
te Hengelo Gld.

„Niet het afscheid nemen doet zo'n pijn,

maar het afgesneden zijn"

Di'ep bedroefd, maar dankbaar voor alles wat

hij voor ons heeft betekend, gesterkt door zijn
geloof in God en voorzien van de Sacramenten
der Zieken, is na een moedig en welbesteed
leven, toch nog plotseling van ons heengegaan,
onzte lieve vader, groot- en overgrootvader

MARTIENUS JACOBUS JOLIJ

weduwnaar van Anna Maria Veenhuis

op de leeftijd van 85 jaar.

Hengelo Gld, H. Jolij
T. Jolij-Hegeman

Hengelo Gld, J. Jolij

C. Jolij-Besselink

Vaassen, N. Neijenhuis-Jolij

W. Neijenhuis

klein»- en achterkleinkinderen

7255 AS Hengelo Gld, 26 augustus 1993.
Rozenhoflaan 19.

De begrafenis zal heden dinsdag 31 augustus

plaatshebben op de R.K. Begraafplaats
te Hengelo Gld.

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Oeze week
cc

N I E U W ! i
BRUGGENBROOD vezelbruin \

van 1.95 voor 1.50 x

APPELTAARTJES \
van 6.95 voor Si95 i

MUESLIBOLLEN l
M

van 0.65 voor Q.40 n
B

aa NVA - H3MMvs aiMHVAi aa NV A

GEHAKT CORDON BLEU
per stuk 2.35
DOORR. RUNDERLAPPEN
500 gram 5.85

BOEREN LEVERWORST
100 gram

TONGEWORST
100 gram 1.45

SLAGERIJ

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

KERKSTRAAT 6

SENSATIE Attentie
Nu SPAREN voor «en DINERBON
2 maanden lang, september en
oktober.
Tegen inlevering van f 300.-- aan
kassabonnen een DINERBON
t.w.v. f 50,--

Groente en fruit
Nieuwe oogst GOUDREINETTEN

per kist a 12 kg 9.98
per kilo 0,98

Rode of witte KOOL
naar keuze per stuk 0.98

Rauwkost uit eigen keuken

SALADE naturel 'A kilo 4.98
AARDAPPELSALADE kilo 7.98

Kaasreklame:

JONGE KAAS

POLDERKAAS

TOT ZIENS

kilo 8.98

'/zkilo 7.49

G€M€€NT6 HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN

Volgens het collecterooster 1993 worden

de komende periode de volgende col-

lectes gehouden:

28 aug. t/m 4 sept. - Kankerbestrijding

5 t/m 11 sept. - Militaire Thuisfronten.

WET MILIEUBEHEER

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

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.

MELDINGEN
WET MILIEUBEHEER

Er is een melding ingevolge de Wet mi-

lieubeheer ingekomen van de heer K.H.J.

van Leijden, in verband met de verleg-

ging van een nog te bouwen ligboxenstal.

Met betrekking tot het van toepassing

worden van het Besluit detailhandel mi-
lieubeheerzijn meldingen ingekomen van:

- de heer A.W.H. Winters, voor een reeds

opgericht installatiebedrijf en winkel, ge-

legen aan Spalstraat 8 te Hengelo;

- Bloemsierkunst "Jolanda", voor een

reeds opgerichte bloemenwinkel, gele-

gen aan Kerkstraat 20a te Keijenborg.

Hengelo, 31 augustus 1993.

Er is een aanvraag ingekomen van:

- de heer A. Bijenhof, voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het

oprichten en in werking hebben van een bedrijf voor de ontwikkeling en assemblage

•van schokdempers en de reparatie en afstelling van schokdempers t.b.v. motoren en

auto's, gelegen aan Hummeloseweg 7a te Hengelo;
- Harmsen Vakschilders, voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het

oprichten en in werking hebben van een schilderwerkplaats met spuitinrichting,

gelegen aan Zelhemseweg 21 te Hengelo;

- de heer P.J. Hilderink, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning

ingevolge de Wet milieubeheer, voor een melkveebedrijf, gelegen aan

Bronkhorsterstraat 2 te Keijenborg.
Het voornemen bestaat de vergunning te verlenen onder het stellen van voorschriften

om nadelige gevolgen voor het milieu te beperken.

De aanvraag en de ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 1 september 1993 tot en

met 30 september 1993.

Hierna kunt u (totdat de procedure helemaal afgewerkt is) de stukken inzien bij de

afdeling Grondgebiedszaken.

Tot en met 30 september 1993 kunt u schriftelijk bij het gemeentebestuur bezwaar

maken. U kunt daarbij vragen uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Tot bovengenoemde termijn kunnen op verzoek mondeling bezwaren worden inge-

bracht.

Hierbij wordt tevens gelegenheid gegeven tot een gedachtenwisseling over de ont-

werp-beschikking tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.

Zij, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven of aantonen dat

zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, zijn gerechtigd later beroep in te

stellen.

Hengelo, 31 augustus 1993.

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 24 t/m 31 augustus 1993

waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.

Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen,

aan: ten behoeve van.

W. Bouwmeester, Veldhoekseweg 6,

Hengelo Gld.

A.B. Bergervoet, de Heurne 86,

Hengelo Gld.

J. Klem, Spalstraat 17b, Hengelo Gld.

VERGADERING
COMMISSIE MILIEU

S.A. Fluit, Hengelosestraat 14,

Keijenborg.

De raadscommissie Milieu houdt op dins-
dag 7 september 1993 een openbare

vergadering in het gemeentehuis. De

vergadering begint om 15.30 uur.

Vanaf 15.30 uur bestaat gedurende 15

minuten voor niet-commissieleden üe ge-

legenheid gebruik te maken van het

spreekrecht. Wie van het spreekrecht

gebruik wenst te maken dient daar van te

voren kennis te geven aan de voorzitter.

Het spreekrecht is beperkt tot onderwer-

pen welke op de agenda voorkomen. De

agenda luidt als volgt:

1. Opening.

2. Aantekeningen vergadering 6juli 1993.

3. Milieuprogramma gemeente Hengelo.

4. Aanpassing subsidieregeling inzame-

len oud papier.

5. Mededelingen.

6. Rondvraag.
7. Sluiting.

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld.

het oprichten van een woning met garage

op het adres Kapelweg 9

het oprichten van een woning met garage

op het adres Berkenlaan 23

het oprichten van een serre op het adres

Spalstraat 17b

gedeeltelijk veranderen en vernieuwen als-

mede uitbreiden van bedrijfspand op het

adres Hengelosestraat 14

Een bezwaarschrift moet binnen 30 dagen, na deze bekendmaking, woraen ingediend

bij het bestuurscollege dat de beslissing heeft genomen.

Terzake kunnen nadere inlichtingen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afde-

ling Grondgebiedszaken.

| OUD PAPIER INZAMELAKTIES

OUD PAPIER KALENDER SEPTEMBER 1993
Op de volgende data kan oud papier worden gebracht op de volgende
plaatsen:

Woensdag 8 september
Ds. J.L. Piersonschool, container aan de Snethlageweg. Tussen 13.00-

15.00 uur. Vanaf dinsdagavond kan het papier worden gebracht, goed

gebundeld of in dozen verpakt.

Zaterdag 25 september
Gymvereniging D.l.O. Keijenborg. Container op de parkeerplaats bij de St.Bernardusschool,

Pastoriestraat. Tussen 7.30-12.00 uur.

Continue inzameling

L.R. de Bosruiters, oud papier kan worden gebracht maandag t/m vrijdag aan de

Bronkhorsterstraat 8.

Damclub Hengelo "D.C.H.". Container op parkeerterrein achter zaal Wolbrink. Tijdens

openingstijden winkel Spannevogel. In winkel naar sleutel van container vragen.

OUD PAPIER
APART

Haas- en ribkarbonade
500 gr 5.45

Gebraden gehakt 100 gr 1.20
Grillworst 100 gr 1.40

SLAGERIJ

NtEUWENKUIS
P -s» Thuisstraa» «?

KFUENBORr,

Tel. 05753-1320

BLOEMEN

VERKOOPKAS

BUITENCHRYSANTEN
l bos

3 bos

5 bos

2 groie BEGOK&'S

2.95
6.95
10..-

7.95

Wijnbergen
ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Kerkstraat «a - Hragrlo GUI - Tel. 05753-1473

20 september
starten de volgende cursussen:

PIP- EN NAAILES
voor beginaers en gevorderden

DAG- EN AVONDCURSUSSEN

10 lessen PATROONTEKENEN

eenvoudige rokken en blouses

broekrokken en pantalons

10 lessen NAAITECHNIEKEN
voor gevorderden

Het naaien van zakken, splitten, kragen enz.

Tevens de mogelijkheid voor heit volgen van

de opleiding tot:

— costumiére

— coupeuse

- haute couture

Voor informatie:

Riek en Angeüque Jansen
Modevakschool „Haarlem"

Steenderenseweg 4 - Hengelo Gld - 05753-2056

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

wereld)

IS NOG STEEDS

Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1484



Zaterdag 4 september zijn wij wegens
familiefeest de gehele dag gesloten.

FAM. WOLBRINK

Bleekstraat 3, Hengelo Gld.

De commissie Oost Europa
Hengelo Gld
houdt op donderdag 9 sept. een

INFORMATIE-AVOND
met de volgende onderwerpen:

x Algemene inleiding over Roemenië

door de heer Rohaan

x Verslag van de Roemenië^reis van juli j.l.

door de heer Heijink

x mogelijkheid vragen te stellen aan

4 Roemeense jongens

x presentati'e van op te starten projekt

„melkfabriek in Ocna Mures"

Aanvang 20.00 uur in „Ons Huis"

Zie ook bericht elders in dit blad

CJ.V. „JONG HENGELO"
Wij starten het nieuwe seizoen met een

gezamenlijke clubavond

Iedereen vanaf 6 jaar is van harte welkom

op 6 september 1993
van 18.30 tot 20.00 uur.

Clubgebouw „DE WOAGE"
Zuivelweg l - Hengelo Gld

Voor informatie: H. Peelen-Wenneke, tel. 2799

Marktvereniging

Hengelo Gld

P R E M I E K E U R I N G
van het FRIESCHE PAARD

op zaterdag 4 september 19S3
Aanvang: 9.00 uur

Terrein: „de Htetmaat"

„DËSPANNE70GEL"
Een vertrouwd adres met 700%

service en jarenlange garantie!

Groot in

Meubelen, tapijten en gordijnen

Graag tof ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurtoseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

MAAND SEPTEMBER

l Itr 3-sterren jenever 19.95

l Itr Florijn jenever 19.95

l Itr 't Hoekje jenever 18.50

l Itr Bols vieux 20.95

l Itr Florijn C.B. 14.95

l Itr vlïerbessen- bramen jenever 16.95

l Itr 't Hoekje ikersenbrandewijn 13.95

l fles Harvey's sherry 9.95

l fles Gorter rum wit-bruin 15.95

l fles Ballatines whisky 29.95

l fles Courvoisier cognac 42.95

l krat Hertog Jan bier, 24 stuks 21.85

met gratis glas

Chr. muziekvereniging

Crescendo
Hengelo Gld.

wil in september weer
starten met een

blokfluitcursus
Opgave en inlichtingen:

tel. 05753-1467

teleac
IV. CURSUSSEN
Gratis folder voor het nieuwe
seizoen ligt in onze winkel.
Betreffende cursusboeken
zijn ook bij ons te bestellen.
TELEAC=TV=LEERZAAM

WOLTERS
Hengelo Gld.

Telefoon 05753-1253

HALFMAN B.V.
boomkwekerlj

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo G.
Te) 05753-1424

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
«palstraat 13, Hengelo G.

Te koop Anssems aan-

hangwagen, lengte 4.00 m
breedte 1.90 m. Woning-
inrichting Grootbod,
Tel. 05753-1469

HKM roert
de trom!!

Ze zijn er weer

SURINAAMSE
PUNTJES

Deze week 6 halen

S betalen

Bakkerij Kreunen
De zaak voor brood met smaak!

INFORMATIE-AVOND ROEMENIë

De Commissie Oost Europa Hengelo Gld houdt op
donderdag 9 september a.s. een informatie-avond
over het Oost Europa-werk, met name in Roemenië.

Deze avond wordt gehouden ;n „Ons Huis" en begint
om 20.00 uur.

De heer Rohaan uit Zwolle, Oost Europakenner bij
uistek en contachlman voor diverse commissies
waarona'er die uit Hengelo Gld, bereid gevonden een
inleiding te houden over verleden, heden en toe-
komst in Roemenië.

Daarna zal er door d'e heer Heijink verslag worden
gedaan over de laatste reis van hem en de heer
\\ aarlo en diens zoon Hans.

Op deze reis zijn 4 Roemeense jongens meegekomen
naar Hengelo Gld om te kijken en ideeën op te doen
voor de toekomst.

Hei is mogelijk om via een tolk vragen te stellen
aan deze jongens.

Verder zal er een nieuw projekt gerpesenteerd wor-
den, waar de C.O.E.H. haar schouders onder wil
zetten, nl. het oprichten van een melkfabriekje in
Ocna Mures. Overleg hierover is in volle gang. De
heer Heijink en de heer Postma (oud technische
medewerker van Alfa-Laval) zullen hierop ingaan.

Wij hopen op een grote opkomst zodat u allen ken-
nis kunt nemen van het werk van de C.O E.H. nu en
hut komend jaar.

Tevens zoeken wij voor diverse adressen in Roe-
menië d'e volgende artikelen: lectr. naaimachine
voor een kleermaker, stof voor kleding, wastafels
met (meng)kranen, landbouwmachines, dekens,
kl'eding, schoeisel, fietsen, gereedschap voor begin-
nen autogarage.

En mocht u iets hebben dat niet op dit lijstje staat,
maar waarvan u verwacht dat het van nut kan zijn,
bel dan ook gerust. U kunt contact opnemen met:
de commissieleden J. Heijink, tel. 2793 of S. Dis-
bergen, tel. 1425.

/K/UT
JHSQHKR?

Ir's A „
KALl

MAAK EEN DEAL
ALS JE HOC MOET RUDEN

KLASSEMENTSRIT TE HENGELO GLD

Op o sepiemoer lyaü organiseert ae Verenigiing van
nei Aangespannen ^aaia m £>iap en Uiai ie nen-
gtio uiu naai' jaarlijkse klassementsriu

i>e locm zaï ireKxen aoor net prauiuge eouüssen-
ianuscnap van ae gemeeme ttengeio Gia.

v oor uo juiciuig Wv.'iKe zal woruen verzorgu aoor de
Aea. üona van uei Aangespannen i-aaru, neuuen
/-icn reeus eiiKeie aeeiuetuers opgegeven.

iJe rit zaï woraen vergezeld aoor een groep jacm-
nournuiazers weiKe OOK tijaens ae miauagpauze
^uuen optreden.

verwaciii woiut aat ongeveer lüü aauspannuigen
zuuen nieerijaen, ae stari zal zijn tussen lu.üu uur
en lU.óU uur op het terrein „de Hietmaat' te Hen-
gelo Gld, ae eerste snerry-siop zal woraen genouaen
om ongeveer li.UÜ uur uan ae MemeiinkaijK bij de
iam. Abbink.

De miüdagpauze is op het terrein „de Hietmaat",
waar de aanspanningen om ongeveer 12.Üü uur zul-
it-n arriveren. Tijdens deze miadagapuze zuilen
levens de prijzen van ae gejureerde aanspanningen
Dekend woraen gemaakt.

Voor de midaagrit zal worden gestart om 13.3Ü uur
na een kleine tocht door de straten van Hengelo,
zal er richting Keijenborg worden gereden, waar de
sherry-stop zal zijn bij het Booltinkpl'ein. levens
wordt hier uitleg gegeven van de voorbij trek-
kende aanspanningen en zal aan de deelnemers een
leuke attentie worden aangeboden ter herinnering
aan de rit
In gesloten formatie zal de stoet daarna richting
Hengelo vertrekken, waarna bij aankomst op „de
Hietmaat" de deelnemers zich nogmaal opstellen,
waarna de jachthoornblazers de rit zullen afblazen.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de heer
Lichtenberg, tel. 05753-2284.

De route is als volgt: start „de Hietmaat", Zelhemse
weg, Berkenlaan, Leliestraat, Bleekstraat, Oude
Varsselseweg, Beukenlaan, Het Karspel, de Heurne,
Beatrixlaan, Bargelsdijk, Ellenkampdijk, Kreüweg,
Menkhorst'erweg, Vaalverinkdijk, Heideweversweg,
Vogelzangweg, Abbinkdijk, Lieferinkweg, Meme-
linkdijk. Sherry-stop bij- de fam. Abbink. Heide-
weversweg, Ruurloseweg, Tentendijk, Roessinks
Drijfdijk, Hazenhutweg, Kieftendorp, Kieftendorp
linksaanhouden. Venneweg, Roessinkweg, Weevers-
plasweg, Oosterinkdijk, Gompertsdijk, Aaltenseweg,
Waarleskamp, Middenweg.

Middagpauze „de Hi'etmaat"

Zelhemseweg, Berkenlaan, Hummeloseweg, Spal-
straat, Raadhuisstraat, Kervelseweg, Kervelseweg
rechts aanhouden, Krommedijk, Hogenkampweg,
Veermansweg, Beukenlaantje, Steenderenseweg,
Hogenkampweg, Kerkstraat, Past. TJiuissiraat,
sherry-stop Booltinklpein, Past. Thuisstraat, Gel-
tinkweg, Koldeweiweg, Teubenweg, Eulingkamp,
Poelsweg, Hengelosestraat, Zelhemseweg.

IWONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST'

Openingstijden

Teneinde onze huurders en andere belangstellenden
optimaler en efficiënter van dienst te kunnen zijn,
zuilen onze kantoren vanaf heden als volgt bereik-
baar zijn.

Technische dienst, Schoolstraat l la te Vorden:
onderiioudskachten en informatie op het gebied van
tecnnische zaken van maandag t.e.m. vrijdag uit-
sluitend van 8.00 tot 9.00 uur, teL 05752-1494. Op
maandag en woensdag wordt er van 11.00 tot 12.00
uur spreekuur gehouden.

Administrate, Spalstraat 41 te Hengelo Gld,
tel. 05753-1460, maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot
12.00 uur voor algemene informatie; voor specifieke
zaken gelieve men een afspraak te maken.

Directeur: uitsluitend op afspraak, tel. 05753-1460
in overleg kan van genoemde tijden worden afge-
weken, terwijl buiten deze tijden ons telefoonnum-
mer is aangesloten op een antwoordapparaat,
waarop staat aangegeven op welke wijze in dringen-
de gevallen gehandeld dient te worden.

Intake nieuwej woningzoekenden

Nadat u het inschrijvingsformulier als woning-
zoekende heeft ingevuld, is het belangrijk dat u een
afspraak maakt voor een „intake-gesprek". Tijdens
het persoonlijk onderhoud, dat in het algemeen zal
worden gehouden in ons kantoor aan de Spalstraat
te Hengelo Gld of de Schoolstraat te Vorden, wordt
samen met u het inschrijvingsformulier doorge-
nomen. U heeft dan alle gelegenheid om de reden
van de aanvraag toe te lichten. Ook kunt u dan
eventuele speciale wensen en voorkeuren kenbaar
maken. De woningbouwvereniging verstrekt daarbij
o.a. informatie over wat zoal de mogelijkheden zijn
binnen het puntenstelse woningregistratie
Woningtoewijzing

De corporatie heeft als hoofdtaak het zorgdragen
voor de huisvesting van mensen die niet of onvol-
doende in staat zijn op eigen kracht in een passende
woning te voorzien. Daarbij wordt bij het verhuren
van go'edkope woningen voorrang verleend aan huis
houdens met lagere inkomens. Met goedkope wonin-
gen worden bedoeld woningen met een kale huur-
prijs van f 538.— per maand. Hiervoor komen in
principe eerst in aanmerking: alleenstaanden tot 65
jaar met een inkomen tot f 32.000,— per jaar;
alleenstaanden vanaf 65 jaar met een inkomen van
f 27.000,—, meerpersoonshuishoudens van 65 jaar en
ouder tot f 36.000,— per jaar. Deze bedragen worden
jaarlijks door de minister van Volkshuisvesting aan-
gepast. Onder inkomen wordt verstaan het belast-
bare inkomen, zoals bedoeld in de Wet op de Inkom
stenbelasting. Bij meerpersoonshuishoudens wordt
tweede en of meerdere inkomen meegeteld.

Inkomens v. kinderen en kleinkinderen joner dan 27
jaar blijven buiten beschouwing Het inkomen zal
zonodig moeten worden aangetoond met behulp van
een IB-54 formulier, dat bij de belastingdienst ver-
krijgbaar is.

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
f 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

circulaires, folders, prijslijsten
«r enveloppen, briefkaarten, sets

kettingformulieren enz. enz.

Advertenties voor het weekblad

"DE RECLAME" kunt u hier ook opgeven.

BRIDGECLUB HET ELDERINK

111 Hengelo Geld start een cursus bndge voor be-
gonners. Vvae, wat waar en hoe vraag u /ach ai.

Wie: voor reaereen d*e van kaarten houdt. Waar:
in zaal Micheis 't Averenck in ae bpaisiraat. hoe:
aoor je op te 'geven bij Angeuque jtioeiSiOoi, iei. 2^u
ot Anneaes Groot Landeweer, tel. 1232.

ILJ: zuilen lessen gegeven worden door een ervaren
unage-lerares. De lessen zuiien eens in de l<t uagen
zijn. Geen belasting voor uw agenda en tussendoor
kunt u datgene wat u geleerd heeft, oefenen.

De kosten zijn f 110.— per persoon voor 10 tot 12 les-
sen. De cursus zal op maandagavond gegeven wor-
den. Op de donderdagavond wordt er op de ciub
gespeeld, waar u dan ook van harte welkom bent.

Bi.oge is met moeilijk, wel interessani en steeds
anders. E enspeiLguur is nooit heizeiide. Br.dge
is voor iedereen, jong en oud, hierin wordt geen ver-
schil gemaakt. Dat is ook de charme van deze sport:
naar leeftijd wordt niet gekeken.

Voor de cursus kunt u zich nog opgeven tot 15 sept.
De cursus start op maandag 20 sept. om 19.30 uur.

Vandaar: treuzel met en geef je nu op voor de
cursus bridge voor beginners.

Op donderdag 2 sept. wordt het nieuwe bridge-sei-
zoen gestart. De eerste avond is een inspeel avond
waar men na een lange vakantie het bridgen weer
oppakt. Daarna volgen de competitie-avonden. We
heten iedereen, ook nieuwe leden, van harte welkom.

WILLEM TELL

In het schietsportcomplex van de S.V. Wdllem
Teil te Hengelo Gld werd een nieuwe discipline ge-
ïntroduceerd.

Aan een groep Willem Tellers werd door een groep
handboogschutters gedemonstreerd hoe deze, in be-
langstelling toenemende trefsport, beoefend moet
worden.

Door de handboogschutters werd op een voor deze
gelegenheid profesordsch ingerichte schietbaan, hun
opmerkelijke kunnen getoond, waarna ook de aan-
wezige leden van Willem Teil van d'eze nieuwe dis-
cipline mochten proeven.

In voorafgaande kennismakings gesprekken is ge-
bleken dat de riante accomodatie van Willem Teil
bijzonder geschikt blijkt te zijn om voor de hand-
boogschutters banen te creëren tot wel 30 meter
lengte.

Gestreefd zal worden om m'et ingang van het nieuwe
jaar een officiële start te maken met dif nieuwe
onderdeeL

Ondertussen zijrT de betrokkenen druk bezig ont-
werpen te maken voor de benodigde installatie, een
en ander zal ongetwijfeld op een perfecte wijze ge-
schieden zoals men dat bij Willem Teil gewoon is.

Nu al kunnen belangstellenden op de donderdag
avonden een kijkje komen nemen en de boog ter
hand nemen.

Mocht u informatie willen over deze nieuwe moge-
lij khedd van sport beoefenen, bel dan Gerda Dekker
tel. 3959 of Dine Bergsma, tel. 1753.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn S 070-614 614



CURSUS
OPEN SCHOOL

Cursusinhoud • Netlerlarids

Plaats

Duur

Tijd

• Rekehéh

• Thema: bijv. drugsverslaving,

milieu

: De Brink,
Stationsplein 1 2 in Zelhem

: 2 jaar
: dinsdagmorgen 8.45-1 1 .45 u.,

Nederlands, Engels, Rekenen

maandagmorgen 8.45-1 1 .45 u.,

Thema

: ƒ 60,- per jaar

: 1 3 september

Informatiebijeenkomst: 6 september 9.30 u.,

De Brink, Stationsplein 12 in Zelhem

Inlichtingen: Studiehuis Oost-Gelderland,

Prins Hendrikstraat 34a,
7001 CL Doetinchem, V 08340 - 4 23 43

studiehuis
Oost-Ce/der/and

basiseducatie

Kosten

Stort

Met een

K L A M B O E
houdt u de MUGGEN buiten uw bed

Verkrijgbaar bij

„DE SPANNEVOGEL"

In september beginnen we weer met de

KNIP- EN NAAILESSEN
in kleine groepjes

Wilt U ook Uw eigen kleding maken?

Bel dan voor informatie naar

Henny Harmsen
Beatrixlaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-2370

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengeio Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 5 SEPTEMBER 1993

Remigiuskerk
10.00 uur ds. P. F. de Vries Kindemevendienst

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. C. J. J. Jansse, Doetinchem

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 4 september 19.00 uur Gezinsviering
Zondag 5 september 10.00 uur Woord en Communieviering
m.m.v. het gemengd koor
Dinsdag 7 september 19.00 uur Avondmis in de Bleijke

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdagsom 19.00uurWeekendviering;
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 beflen!

3 - 6 SEPTEMBER

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: maandagt.e.m. vrijdag8.00-12.30uuren 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.

VOOR SCHOUEREN

^

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

Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar

drukwerk
Kamp«traat 13. 7255 XC Hengelo (Gld.). Telefoon 05753-3818

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

STRAALBEDRUF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren
i.v.m. nieuwe deklaag

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Dag en nacht bereikbaar, tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11

Kruiswerk Oost-Gelderland
Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te bereiken via
telefoonnummer 06-8806 (bijna gratis, 3 cent per minuut). Via
dit telefoonummer hoort u ook wanneer er in uw (woon)plaats het
(uitleen)spreekuur is.

Netwerk Thuiszorg Nederland

24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en 12.00
uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel. 05750-
16463.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk
Zutphen

Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
- Gezins-Ybejaardenverzorging 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 de gemeente Steenderen:
J.F. Oltmansstraat 7, Steenderen, tel. 05755-1659.

- GezinsVbejaardenverzorging en 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. Patiënten ver. (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

Pedicure
Y. Abbink. Toldijk, tel. 05755-1386

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 jeugdtelcfoon Achterhoek

Tel. 08346-65000. dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

In september beginnen de

Knip- en naailessen
Ook zijn er lessen in

Patroontekenen
opleiding

Costumiere, Coupeuse,
Coupeuse-lerares

De lessen worden in kleine groepen gegeven

(max. 5 personen)

Bel voor informatie met

Mienke.Stapelbroek

Modevakschool ..Bekveld"
Veermansweg 6, Hengelo Gld, tel. 05753-1703

Aangesloten bij de Midden Nederlandse Mode-

vakschool

Kapsalon
Memelink

Dames en heren

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

Behandeling op afspraak.

Voor een zonnebankkuur uw adres!

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

OPEN SCHOOLCURSUS ZELHEM
Studiehuis Oost-Gelderland, een erkende instelling voor
basiseducatie, start in Zelhem opnieuw een Open School
cursus. De cursus is bedoeld voor volwassenen, mannen en
vrouwen, die willen bijleren en bijblijven en daar vroeger
niet of nauwelijks de kans voor hebben gehad.
Iedereen is naar school geweest, maar niet iedereen vindt
dat hij/zij daar genoeg geleerd heeft om in deze steeds
ingewikkelder wordende maatschappij mee te kunnen.
Volwassenen die daar iets aan willen doen, kunnen een
Open Schoolcursus volgen. De Open School volgen bete-
kent opnieuw leren leren, je geheugen opfrissen, je school-
kennis ophalen en bij de tijd blijven.
Men gaat twee dagdelen naar school, maandagmorgen
voor Engels, Nederlands en rekenen en dinsdagmorgen
voor Thema. De schooltijden zijn van 8.45-11.45 uur en de
cursusduur is 2 jaar.
Bij Nederlands komen de volgende zaken aan bod:
- omgaan met het woordenboek; - spelling; - brieven
schrijven; - formulieren invullen; - lezen van teksten:
- samenvatten van teksten; - de regels van de taal.
Bij Engels wordt gewerkt aan:
- luisteren naar Engelse gesprekken; - lezen van Engelse
teksten; - het voeren van Engelse gesprekken (over alle-
daagse onderwerpen, zoals: wonen, hobby's, werk, eten, de
weg wijzen, etc.).
Bij rekenen zijn we bezig met:
- optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen: - procen-
ten; - de maten.
Voorde vakken zijn diverse boeken aanwezig, die speciaal
voor deze vorm van volwassenenonderwijs zijn ontwik-
keld. De boeken worden /.o gebruikt, dat op een eenvoudige
manier de diverse onderdelen van onderaf worden opge-
bouwd.
Bij Thema wordt op een heel andere wijze geleerd. Hier
komt veel meer een stuk algemene ontwikkeling naar
voren. Er wordt door de groep gekozen voor een bepaald
onderwerp en daar wordt aan de hand van een programma
meestal 4 tot 6 weken aan gewerkt. Onderwerpen die aan de
orde kunnen komen zijn bv.:
- opvoeding; - politiek (hoe zit bv. (iet systeem in Nederland
in elkaar; wat doet een Eerste en Tweede Kamer? Wat heeft
politiek met mij te maken? etc.); - milieu; - gezondheids-
zorg/maatschappelijke dienstverlening (bv. welke vormen
van (alternatieve) geneeswijzen zijn er?/welke ervaringen
heb je er zelf mee? etc.); - aidsproblematiek.
Op een Thema-ochtend wordt door het behandelen van
verschillende onderwerpen gewerkt aan het bouwen van
het zelfvertrouwen. Veel mensen, die al tijden uit de
schoolbanken zijn, zijn wat onzeker geworden. "Hoe schrijf"
ik dat nou precies?"/"Ik weet wel wat ik bedoel maar ik kan
het zo moeilijk onder woorden brengen".
In de Open School-groep leert men met elkaar om bv. een
verslag te schrijven, om te discussieren, om zelf op dingen
af te stappen. Van de behandelde onderwerpen wordt vaak
een gezamenlijk eindprodukt gemaakt (dit kan een werk-
stuk zijn of een presentatie).
De kosten voor de Open Schoolcursus zijn ƒ 60,- per jaar.
Mocht u belangstelling hebben voor deze cursus, kom dan
naar de informatiebijeenkomst op maandagmorgen 6 sep-
tember a.s. 9.30 uur in De Brink, Stationsplein 12 in
Zelhem. Voor inlichtingen en opgave Studiehuis Oost-
Gelderland, tel. 08340-42343.

DE QPTOMETRJST MEET OOGAFWUKINGEN
SNEL EN GOED
Een periodieke oogcontrole is voor iedereen noodzakelijk.
Die moet bij voorkeur eenmaal per twee jaar gebeuren, bij
dragers van contactlenzen zelfs elk halfjaar. Deze controle
is nodig om tijdig oogafwijkingen te signaleren en te
corrigeren. In ons land wordt tweederde van alle oogmeet-
tests verricht door optometristen. Dat zijn opticiens die
hiervoor een specifieke opleiding hebben genoten. Veel
opticiens - niet allemaal! - zijn dus tevens optometrist. /.ij
zijn te herkennen aan een AN VO-sticker van de Algemene
Nederlandse Vereniging van Optometristen op hun raam.
Het voordeel van oogmeting door een optometrist is dat er
geen wachttijden zijn zoals bij de meeste oogartsen. Meestal
kan de ogentest worden gedaan zonder hiervoor eerst een
afspraak te maken. Als het oog afwijkt van het normale, dus
wanneer de optometrist vermoedt dat het oog niet gezond
is, /al hij adviseren eerst naar de huisarts of oogarts te gaan.
Het werk van de optometrist.
Bij de meeste dagelijkse dingen zijn we afhankelijk van ons
gezichtsvermogen. Het is dus belangrijk om goed te kun-
nen zien en om van tijd tot tijd de ogen te laten controleren.
Een optometrist kan door optometrisch onderzoek even-
tuele oogafwijkingen vaststellen. Indien nodig zal hij cor-
rigerende hulpmiddelen, zoals een bril of contactlenzen
voorschrijven. Soms zal hij adviseren eerst contact op te
nemen met de huisarts. In de meeste gevallen is een bezoek
aan de oogarts dus niet nodig.
Niet iedere opticien is optometrist, ook al verricht hij oog-
metingen. Na zijn studie voor opticien heeft een optometrist
een langdurige en gerichte opleiding gevolgd om dit onaf-
hankelijke beroep te kunnen beoefenen. Een optometrist is
uitgerust met de modernste technieken en instrumenten
voor onderzoek van het gezichtsvermogen om correct te
kunnen voorschrijven en bijtijds te signaleren.
Optometrist biedt zekerheid
Ons land telt ruim 1200 optometristen. Zij zijn aangesloten
bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Opto-
metristen. Deze overkoepelende organisatie is in 1993
voortgekomen uit het samengaan van de Optometristen
Vereniging Nederland en de Algemene Nederlandse Ver-
eniging van Contactlensspecialisten. Twee organisaties,
die zich al tientallen jaren inzetten voorde verdieping en de
verspreiding van de kennis van de oogmeetkunde en het
aanpassen van de contactlenzen.
Nederlandse optometristen hebben een eigen tuchtrecht
met een College van Toezicht. Hier kan een cliënt beroep
aantekenen wanneer deze meent dat de oogmeting niet
goed is uitgevoerd. Optometristen zijn bovendien aange-
sloten bij de onafhankelijke Geschillencommissie Optiek
van de Stichting Geschillencommissies voor Consumenten-
zaken te Den Haag, wat nog eens een extra zekerheid biedt.
Vaker testen is nodig
Bijna iedereen weet dat mensen ongeveer na hun 4()ste
moeite gaan krijgen met het lezen. Ook wie nooit eerder een
bril heeft gedragen, heeft dan een leesbril nodig. Dat komt
doordat de ooglens met het stijgen van de jaren de elastici-
teil verliest zich voldoende bol te maken om voorwerpen
dichtbij scherp te kunnen zien. Een ander verschijnsel, dat
vaak na het 40ste levensjaar pas optreedt, is verhoogde
oogdruk. Dat is meestal de voorloper van de oogziekte
glaucoom, die uiteindelijk tot blindheid kan leiden. Een
optometrist kan deze sluipende aandoening onderkennen
als de patiënt er zelf nog niets van heeft gemerkt. Dat maakt
tijdige behandeling mogelijk.
Tegenwoordig laten bril- en contactlensdragers hun ogen
vaker testen dan vroeger. De rol van de optometrist hierbij
is in de laatste jaren verdubbeld. In 1983 werd nog maar
eenderde van de oogmelingen door optometristen verricht,
tegen ruim tweederde in 1992. Dat heeft alles te maken met
de deskundigheid van de optometrist. Bovendien is het heel
gemakkelijk, er is geen afspraak nodig en er gelden geen
wachttijden, zoals in veel delen van ons land bij oogartsen
het geval is. In het algemeen kunt u zó bij een optometrist
binnenstappen.

MEDEDELING VAN DE LANDBOUW-
ORGANISATIES
Op woensdag l september vindt de officiële oprichting
plaats van de Landbouwfederatie.
De oprichtingsvergadering is om 20.00 uur in zaal Leem
reis.
De heer Herman Verbeek (Europarlementariër) zal deze
avond een inleiding houden met als thema: "Ons samen
sterk maken maakt de toekomst".
Bij deze vergadering worden ook de mede huisgenoten van
harte uitgenodigd ook aanwezig te zijn.

GELDERLAND EN ZELHEM LEGGEN AFSPRA-
KEN OVER DE LANGENBERG IN OVEREEN-
KOMST VAST
De provincie Gelderland en de gemeente Zelhem willen
een bestuursovereenkomst afsluiten over stortplaats De
Langenberg in Zelhem. Daarin leggen zij de afspraken vast
die zij eerder over de uitbreiding van de stortplaats hebben
gemaakt. De afspraken houden in dat de gemeente mede-
werking verleent aan een beperkte uitbreiding van De
Langenberg en dat de provincie toezegt het grondgebied
van Zelhem uit te sluiten bij de verwezenlijking van nieuwe
stortlocaties binnen Gelderland.
Uitbreiding van De Langenberg (met 15 hectare waarop l, l
miljoen ton afval gestort kan worden) is nodig in afwach-
ting van het beschikbaar komen van nieuwe verwerkings-
capaciteit voor de regio Achterhoek.
Gedeputeerde Staten en burgemeester en wethouders zijn
inmiddels akkoord. De raad van Zelhem heeft hiermee ook
ingestemd en de bestuursovereenkomst is op 26 augustus
jl. ondertekend door gedeputeerde mw. C. Stigteren burge-
meester mr. Th.G.M. Heere.

GEMEENTEGIDS ZELHEM IN VOORBEREIDING
De voorbereidingen voorde officiële gemeentegids Zelhem
worden binnenkort gestart. De nieuwe uitgave wordt weer
verzorgd door uitgeverij Holland Advertising bv. uit Den
Helder. De gids zal november 1993 verschijnen.
De werving van advertenties voorde komende uitgave start
binnen enkele weken. Dhr. G. de Vries, vertegenwoordiger
van Holland Advertising, zal contact opnemen met zaken/
bedrijven uit de gemeente. Adverteerders kunnen ook
rechtstreeks contact opnemen met de uitgever via tel .
02230-55666.
De organisaties, instellingen, verenigingen en dergelijke
uit het redactionele gedeelte zijn inmiddels door een mede
werkster van Holland Advertising benaderd. Zij kunnen
hun wijzigingen ook doorgeven met behulp van de mutatie-
bon uit de laatst verschenen gids.


