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LAME
UITGAVE:
DKl KK! KI | WOLTKRS

Regelinkstraaf l ft

Poslhus 63, 7255 /Jl Hengelo (Jld

Telefoon 05753-1455, !).>•.«. 2771

Telefax 05753-3521

\'erschi.jnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenhorg,

\'els\vijk (/elheni), Steenderen,

Haak, Bronkhorst, Olhnrgen, K ha.

Toldijk, W k-h mond-V ierakker

en omstreken

H AM LAPPEN

500 ( , ram 6,45

COTELETTO'S

Per stuk 1.45

BOEREN LEVERWORST

lOO^ram 1,O5

lOO^ram 2,4O

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat t O

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
Verse BOSPEEN per bos 1,25
Nieuwe oogst HANDPEREN
GUYOT 3 kilo 6,98
Rauwkost reklame:
OOSTERSE SALADE'A kilo 5.98
SPAANSE SALADE V, kilo 5.98

Lekker GEZOND effe wachte....
Groente PIZZA!!!!
Donderdag PIZZA DAG
Pizza per stuk 6,50
2 voor slechts 12,50
profiteer hier van op = op

Kaasreklame:
EXTRA BELEGEN KAAS

l kilo 6.50
overheerlijke GEITE KAAS

7, kilo 8.98
Tot ziens.

Er op uit met uw windmolenbakker

Deze week
Italiaanse crabatta l, 50

Drentse bol 7,50
Limburgse verse
vruchten vlaai 12,50

Bakkerij
H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

Tel. 05753-1200
NNINCUVIOLENB^KKERS

Ordelman & Dijkman
INSTALLATIETECHNIEK B.V.

Zelhemseweg 30

7255 PT Hengelo Gld

Tel. 05753-1285

Gasservke

HULCO GAS SERVICE

Zelhemseweg 30

7255 PT Hengelo Gld

Tel. 05753-1249

Tijdens de bouwvak is ons magazijn en showroom GEOPEND van:

maandag t.e.m. vrijdag van 8.30-12.30 uur

Buiten genoemde tijden staan onze service-monteurs dag en nacht,

ook in het weekend, voor u klaar.

WIJ WENSEN U PRETTIGE VAKANTIE!

VOOR ALS ER IETS
TE VIEREN VALT.

WINRELMAN
St. Janstroat 3, Keyenburg, Telefoon 05753-1 267

Wij zijn
tijdens de
bouwvak-
vakantie
normaal
geopend.
tevens alle dranken gekoeld in
voorraad.

Zaal WINKELMAN

*
Disco

Paerdesta!
Zelhem *»

Tijdens de Zelhemse Zomerfeesten

vrijdag 22 juli

Disco party +
APFELKORN

Zaterdag 23 juli

TUINFEEST
m.m.v. orkest

FLAMINGO'S

Gratis busvervoer:
20.55 v DOETINCHEM GVM

21.15 v DREMPT Kerk

21.25 v TOLDIJK Café de Bremer

21.30 v STEENDEREN Postkantoor

21.35 v BAAK Bushalte dorp

21.40 v WICHMOND Café de Krijt

21.45 v HENGELO Sporthal de Kamp/Vezo

21.50 v KEYENBORG R.K.Kerk

21.55 v VELSWIJK Postkantoor

22.00 a DISCO PAERDESTAL

TOCH G O U D V O O R

NEDERLAND!
IK- (ia/x'lk- 'loiu-lK' is in V-tk-rland genomineerd voor

de titul 'Kit-t s van het Jaar ~() l' en werd in België kortgeleden

hij de/elide verkie/.ing niet i»oiid bekroond!
De 'louehe is at en de trendy aankleding, de sterke

trommelremmen en de lekkere /it laten je niet onberoerd.

GAZELLE FIETSEN RIJDEN OP VREDESTEIN BANDEN.

RIJWIELEN BROMFIETSEN
REPARATIE INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. - Tel. 05753-7278
GAZELLE

R I J N I E T M I N D E R . F I E T S G A Z E L L E

N.B. Profiteer nog deze week ]
t/m 23-7 van onze

OPRUÏMIZVG
Overjarige- en showroommodellen met

kortingen van 10 tot 50%

Couponnen Tapijt met kortingen tot 60%

Tevens diverse restanten Gordijnen en Vitrages
vanaf 5,— per meter

Tijdens de opruiming 10% korting

op alle niet afgeprijsde MEUBELEN - TAPIJTEN -
GORDIJNEN - VITRAGES - KLEDEN

Zie etalages en aanbiedingen door de gehele winkel.

Wij leveren ook een uitgebreid programma

b l n n 'i n en b u J i % n i
 r
j n yy e* f % n J cj i

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2, Hengelo gld. tel.: 05753 -1484
Barchemseweg 40, Ruurlo tel.: 05735 - 3193 J

Gevraagd met spoed
VAKBEKWAME SCHILDERS

Schildersbedrijf R. Regelink

Raadhuisstraat 40
7255 BN Hengelo
tel. 05753-1655



Mogen wij even Uw aandacht?
Tot voor kort was het ook mogelijk om naast de ge-
wone openingstijden van Drukkerij Wbiters (van maan-
dag t/m vrijdag), bij Boekhandel Wolters boeken voor
geboorte, huwelijk, jubileum enz. te reserveren.
Daar genoemde boekhandel echter verplaatst is, is
dit daar NIET meer mogelijk.
U kunt nu tijdens de openingstijden van Drukkerij
Wbfters, op het adres Regelinkstraat 16 te Hengelo
Gld, iedere dag van 8.00 tot l 7.00 uur (van 12.30 tot
13.30 uur gesloten) van maandag t/m vrijdag terecht
voor deze boeken.
Bovendien zijn wij van vrijdagavond tot maandag-
morgen telefonisch bereikbaar onder no. 05753-2771
(b.g.g. 05753-1981) voor het maken van een afspraak
om boeken te reserveren of drukwerk te bestellen.

De openingstijden zijn dus:
maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur

(gesloten van 12.30-13.30 uur)
vrijdagavond tot maandagmorgen tel. 05753-2771

(b.g.g. 05753-1981)

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld.

6Ik teken voor de Novib Methode.'

Mensen in de l ) r t -»lc \\ ci-cld \ \ i l l n i o|i cijicti k rach l \ < - n l < r.

11 »• ! |» /.»• daarom liever duurzaam: s teun < ! » • No\ i l > Methode l V I . 070 .U^ 177

<;iro 100200.

•

N E D E R L A N D S E
BRANDWONDEN
S T C H T I N G

D e stichting organiseert campagnes
om brandwonden te voorkomen, ver-

betert de behandeling van brandwondpa-
tiënten, doet wetenschappelijk onderzoek
en beheert de Nationale Huidbank.

Eerste hulp bij brandwonden
• Begin direct met het koelen van de wond;
• liefst met zacht stromend, lauw leiding-

water (Koelen met bijvoorbeeld
slootwater kan ook, zeker als er geen
andere koelmogelijkheden zijn. Het is
altijd beter dan niets doen!),

• koel ten minste 5 minuten. Langer is
beter, maar pas dan wel op voor
onderkoeling;

• verwijder tijdens het koelen de kleding,
tenzij deze aan de huid gekleefd zit;

• smeer niets op de wond;
• bedek de wond met steriel verband,

schone doeken of lakens;
• neem altijd contact op met een arts als:

- er blaren zijn,
de huid er aangetast uitziet ,

- de brandwond veroorzaakt is door
een chemisch produkt of elektriciteit;

• geef het slachtoffer nooit iets te eten of
te drinken,

• vervoer het slachtoffer altijd zittend.

Nadere informatie: 02510-75555.
Postbankrekening 20.21.22 of bankrekening
70.70.70.643 t.n.v. Nederlandse Brandwonden
Stichting Beverwijk.

SOMS
DENK JE WEL
WAT KOMT
ERVAN
TERECHT

"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 waar 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.

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

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Zonder postzegel opsturen naar
Stichting Zeehondencreche. Antwoordnummer 950.

l 9950 WL Pieterburen Giro 8020

z e e h o n d e n c r è c h e p i e t e r b u r e n

Giro 5766 Complicaties:

Hoe bedoel je!
Diabetes (suikerziekte) is nog altijd ongeneeslijk en heeft veel

ingrijpende gevolgen. Complicaties aan ogen,

hart en bloedvaten, zenuwstelsel,

nieren, voeten...

Diabetes sluipt gevaarlijk door het hele

lichaam. Toch wordt er nog vaak onwetend

gezegd: Complicaties? Hoe bedoel je?
i

Steun daarom het

wetenschappelijk onderzoek, steun

de actie Geef 's voor diabetes.

Diabetes Fonds Nederland,

Amersfoort

EPILEPSIE:
Soms is hij even weg.

Epilepsie is een korte storing in de werking
van de hersenen. Alsof de radio even uitvalt.
Iemand kijkt plotseling afwezig, frummelt aan
kleding, raakt soms onverwacht bewusteloos.
Honderdduizend mensen hebben het. Daar
zitten veel kinderen bij: onze toekomst!

Postbus 9587, 3506 GN Utrecht
Tel.06-821 2411.

HELP DE 40.000 KINDEREN MET
EPILEPSIE. GIRO 222111.

Nationaal Epilepsie Fonds-
De Macht van het Kleine.
Al 100 jaar actief.



Blij en gelukkig /ijn wij met de geboorte van on/e
dochter

ANNERIEKE

/ij ie geboren op donderdag 7 juli 1994.
Haar gewicht is 2900 gram
en / i j is 49 cm lang en is om 10.16 geboren

(Jerrit en Maria Lomun-Hissink

Heekstraat 6
7227 NC Toldijk 05755-2419

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER

Blij /.ijn wij met de geboorte van on/e /oon

KRWIN

K juli 1994

Wim en Annie Leusink

Scharfdijk la

7255 MP Hengelo

Op /aterdag 23 juli a.s. hopen on/e ouders, groot
en overgrootouders

H. HULSHOF

B. Ht LSHOK-KKLDKRINK

hun 65-jarig huweli jksfeest te vieren.

Cielegenheid tot feliciteren op /aterdag 30 juli van
l 5.00 tot l 7.00 uur in /aal "Den Bremer" te Toldijk.

Hun dankbare kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

7223 DA Baak. jul i 1994
/.-H. weg S 7

A..I. OLDENHAVK

en

M. OLDKNHAVK- PRONK

Willen allen, die ons 50 jarig huwelijksfeest met
cadeau's, bloemen, kaarten en bi j/ondere geste van
de kon. Harmonie "CONCORDIA" tol een onver-
getelijke dag hebben gemaakt, hartelijk danken.

Hengelo (ild.
Kerkekamp 14.

DRUMBAND EN MAJ. VER. E.M.M.

UITSLAG VERLOTING 1994

190, 411, 535, 544, 596, 601, 718,

771, 784, 787, 801, 817, 951, 952,

959, 965,1093, 1180, 1188, 1219,

1341, 1376, 1434, 1525, 1641, 1689,

1781,1826, 1841,1891, 1948, 1996,

2000

De hoofdprijs ter waarde van ƒ250,- is

gevallen op lot nr. 1180
Prijzen zijn af te halen bij café Wol-
brink, Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.

Opruiming
Diverse CD's afgeprijsd.

nu al vanaf 4,95

Op alle niet afgeprijsde CD's

(tijdelijk t/m 31.08-94) ƒ 2,50 korting.

Ook ruime keus in accessoires
CD-Shop

"De Spannevogel"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld. tel. 05753 -1484

SCHAATSEN
Wie denkt er nu in het hartje van de /omernan schaatsen?!?
Toch wil de Zutphense Schaatstrainingsgroep, voor allen
die schaatsen prachtig vinden, het volgende meedelen.
Al jaren bestaat er voor Zutphen en wijde omgeving de
Zutphense Schaatstrainingsgroep. De/e traint op de kunst-
ijsbaan De Scheg te Deventer. Dit gebeurt op speciaal
daarvoor bestemde t i jden onder leiding van een trainer, 's
maandags en / of woensdags en / of vrijdags, op speciale

trainingstijden.

Natuurlijk is het ook leuk om aan wedstrijden mee te doen.
maar dat is niet verplicht.
Schaatsen is een sport die je op alle leeftijden kunt beoefe-
nen, x.owel jeugd vanaf negen jaar als ouderen die aan een
leuke sport willen doen /ijn welkom. Naast datje conditie
op peil blijft, leer je ook beter schaatsen. Dat kan van pas
komen als je toertochten gaat ondernemen.

Iedereen die er aan denkt de schaatssport te gaan beoefe-
nen, kan een informatiefolder aanvragen bij de secretaris
van de Schaatstrainingsgroep: Koos Bentveld, Hofweg l 7
te Wam veld. Telefoon 05750- 224600. (Daar kun je.je ook
aanmelden als lid).
Of bij penningmeester: Albert Jansen, Vordensebinnenweg
34 te Warnsveld. Telefoon 05750 - 23I4X.

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

CO
LU

LIJ
Q

Deze week

Reclame
Krenten of Rozijnen Brood
van 5,85 voor

OAT Bran Bollen
van 0,55 voor

Harde Bollen

m
OD

m

o
m
£

5,25 i

m
3J

0,451

van 0,50 voor
3INdVM 30 NVA -

o
m

>
30

3lfldVM 30 NVA

0,40

LET OP!

Deze week bij TACX:
ALLE SCHOENEN IN HET PORTIEK

VOOR DE

HELFT
VAN DE PRIJS
SLA UW SLAG

TOT ZIENS BIJ

TACX SCHOENMODE
Raadhuisstraat 27 - Hengelo Gld.

t.o. gemeentehuis
tel. 05753 - 2547 - 's maandags gesloten

Riblappen 500 gram 8.95
Slagersham 100 gram 1,60
Rolpens 100 gram 1,80

Eigengemaakt vakantie-
vlees in blik voorradig.

Wij zijn met vakantie van
25 juli t/m 6 augustus

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Wij zoeken:

EEN JONGE ENTHOUSIASTE

MEDEWERKER (STER)

voor bar en buffetwerk
Ook voor het weekend en overdag.
Ervaring gewenst

Inlichtingen:
05755-1203 (na 12.00 uur)

BEKERVOETBAL IN 1)K RK(;iO
De indeling van de eerste ronde voor de K.N.V.B.-beker
voor de/e regio is hekend. Op dinsdag 23 augustus wordt
de/e gespeeld tussen o.a. Harfsen - Pax, Zelhem - Varsseveld
en Keijenburgse Boys - Longa'3().
Dat /ijn op voorhand een paar interessante duels. Pax die
enkele jaren geleden nog moeite had met Harf'sen: een
derby tussen /elhem en Varsseveld. als ook de confrontatie
van Keyenburgse Boys tegen het LichtenvoordseLonga.
Stilletjes hoopte men op Keyenborg tegen Pax te loten.daar
dit de laatste tijd spannende wedstrijden waren. Allen veel
succes.

<;KSLAAC;I>

Aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein
te Velp /ijn een drietal inwoners uit Hengelo (ild geslaagd,
t.w.

l.eidi Wormgooren Erik Schmeitink
in de opleiding Bos en Natuurbeheer met als afstudeer-
richting Beheer vastgoed / rentmeesterij
en Gerjan Verhoef
in de opleiding Land. Water en Milieubeheer met als
afstudeerrichting Cultuurtechniek.
De behaalde ingenieursbuls werden op n juli j.l. uitgereikt
in de schouwburg te Arnhem.

PEUGEOT^M ^^^^^^p ^^ü^^^ ^^Bd^^^ ^^^^^^w ^^QM^^ ^w

N U B I J O N S I N D E S C H I J N W E R P E R S

DOETINCHEM 08340-32851:

PEUGEOT 106

HENGELO 05753-1947:

PEUGEOT 205
106 1.4 Ace Dsl. Com.
106 XT 1.4 Gr. Met....

L blauw met 1992
.1992

PEUGEOT 205

205 1.9GTi Dimma, geel.
205 1.8 XL Diesel, wit
204 1.4XS, rood.
205 1.1 Ace, 3-drs, rood..

.1990
.1990
.1992
.1994

205 1.1 Accent, rood
205 1.1 Accent, rood
205 1.1 XE Accent, z.grijs met.
2051.1 XR Plus, rood
205 1.4XS, d. grijs met

.1989

.1992

.1988

.1991

.1991

PEUGEOT 309

PEUGEOT 306

306 1.6 XT, 5-drs., d. groen met 1993

PEUGEOT 309

3091.1 XL Profil, rood
309 1.4 GR, wit ..
309 1.4 XR, rood
309 1.9 XL diesel, wit..

.1990

.1990

.1991

.1991

309 1.9GTi, d. grijs met
309 1.4 XL Magnum, d. grijs met
309 1.9 GL Dsl Magnum, d. grijs met.

PEUGEOT 405
.1987
.1991
.1989

PEUGEOT 405

4051.9 GX. diesel, wit
4051.6GLX, d. blauw met
405 1.9 SR diesel turbo, d. groen met. .
405 1.9 GR Break diesel, d. groen met.

.1991

.1992

.1993

.1993

405 1.9 Ml 1.6, d. grijs met 1988
405 1.9 GLX diesel, d. blauw met 1992

PEUGEOT 605

ANDERE MERKEN

Opel Vectra 1.6i, d. blauw met
Saab 900, 2 drs., als nieuw, zilver met.
VW Polo Coupé 1.3GT, rood
BMW 324 Diesel, groen met

.1993

..1987

..1991

..1989

605 SV z. grijs met 1991
605 2.1 SR Diesel turbo, d rood met 1991
6052.0SRiAut.,d. blauw met... ...1991

JE VOELT JE LEKKERDER IN
DOETINCHEM

EEN AUTO VAN RIDDERHQF TéfowJoMssi

HENGELO G.
Bleekstraat 14

Tel. 05753-1947

TENNISTOERNOOI HLTC "HKT KLDKRINK" IK

HENGELO (GLD)

Van 4 t/m K) juli word dit traditionele toernooi gehouden
op de banen van tennispark "Het Lldcrink" in de catego-
rieën Cl. Dl en D2. Hoewel het de laatste jaren al t i jd een
dubbel toernooi is geweest beeft de organisatie gemeend
dit jaar ook enkelspelen aan dit alom bekende toernooi te
moeten toevoegen.
Het resultaat hiervan was, dat l 20 personen /ich hadden
ingeschreven y.odat het een /eer geslaagd toernooi was met
veel spannende partijden. Ook de publieke belangstelling
was goed. /odat /owel op als buiten de baan een ge/ellige
sfeer aanwe/ig was.

De uitslagen:
He Cl
HD-Cl

C.D-CI l

HE-DI l
HD-Dl l

2

DD-DI l
2

GD-DI l
2

HE-D2 l
DE-D2 l
HD-D2 l

2
DD-D2 l

2

GD-D2 l

l. Erwin de Geus 2. Rob Derksen
1. Tonny Lenselink - Miehel \ an dei Horst

2. Dick te Veldhuis - Rob Kumpman

Helene Hermans - Martin Naber
Yvonne Willemsen - Albert ten Have
Hans Hiemcke 2. Bert Nieuwenhuis
Alexander Molendijk - Marco Wijers
Harry Mulder - Alphons Hurenkamp
Doris Plomp - Annie Wullink
Ria Rikkers - Reina Toevank
Aimabel Stol - W i l hert van Dijk
Annelies Hiddink - Karel Hiddink
Miehel Menting 2. Mark Boot
Ki t ty Tolkamp 2. Elmieke Schollen
Mark Bool - Manfred Koers
Henk Bannink - Anton Hofstede
Trees Peters - Marieke Schiphorst
Helma Jansen - Jolande van Lith
Dinie Meerbeek - (ïerril Meerbeek
Annie Hissink - Herman Hissink

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

3 kalanchoë's

in d i v. kleuren 5,00

Wegens groot succes:

ca. 20 rozen 6,95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

De Nederlandse Lever Darm Stichting

L

MET UW HULP KRIJGT
ELSJE GEEN LEVENSLANG

Elsje heeft al sinds haar
geboorte een spijsverterings-
ziekte. Ze heeft altijd buikpijn
en kan niet gewoon eten. Elsje
is niet de enige; elk jaar moe-
ten ruim 21.000 kinderen met
zo'n ziekte het ziekenhuis in.
Ook volwassenen lijden aan
deze ziekten, in Nederland zijn
dat er maar liefst 2 miljoen.

De Lever Darm Stichting wil
deze mensen helpen met
wetenschappelijk onderzoek,
voorlichting en patiëntenzorg.
Daarbij is uw financiële hulp
onmisbaar. Steun ons daarom
met uw gift, dan hoeft Elsje
geen levenslang te krijgen. En
kan ze straks misschien weer
gewoon eten.

Giro 2737 Bank 70.70.70.538

De Nederlandse Lever Darm Stichting,
Postbus 25,3620 AA Breukelen. Tel. 03462-64946.

GEEF OM KINDEREN MET SPIJSVERTERINGSZIEKTEN



U kunt bij ons tegen aantrekkelijke prijzen terecht met al Uw

familie-,
handels-,

verenigings-,
reklame en

vierkleurendrukwerk
Vraag vrijblijvend een prijsopgaaf.

C€êfób€(i&e/id
drukwerk

Kampstraat 13

7255 XC Hengelo
Tel. 05753-3818

UW FOTO'S
DUBBEL

AFGEDRUKT

BIJ ONTWIKKELEN
EN AFDRUKKEN
voor slechts

FotoOuelle

Kerkstraat 1 - Hengelo Gld.

Tapijt vuil?
Haai Jan de

TAPINETTE
diepte reiniger

(7 Huur slechts ƒ 10,00 per dag,
^ verbluffend resultaat

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

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

Kapsalon
Memelink

Dames en heren

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

Behandeling op afspraak.

Voor een zonnebankkuur uw adres!

Klokken voor
ieder interieur

JUWELIER OPTICIEN

Spalsttaat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753-1374

HHCM1HÖEH3
GLAS-VERF-BEHANG

Te koop jonge mooi soort

ki-ielkippen.'cl.<)5755

.long enthousiast stel.
werkend te Deventer, /oekl

met spoed woonruimte.

Tel. 053 - 760S4S _

( icvraagd huish. werk in ge-

y.in. l of 2 ochtenden per week

Tel. 03755 - 226X

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondxveg 2a - Hengelo (ild.

Iel. 05753-1424

KLOMPEN!
clan moet l; hij Sueters /ijn.

(ioe-cle kwaliteit!
l-abnekspnj/en!

ook /atcrclags open
nu ook alle soorten

klompschoenen

Klompenmuseum

Uilenesterstraat 10a.
Keijenborg.

Tel. 05753-3030

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

P.V. "STKKDS SNKLKKR" - HKNCiKLO (iKI).

Wcdv lucht vanaf Da\. d.d. S-7 1444. afstand I07S km.

(ielost vi K/7 om 13.00 uur. aankomsttijd l e duif/a 4/7
l 1.54 uur. laatste 14.40 uur.
[ • . Koers |

J. Achlerstraat 2

J. Bcrgervoei 3
A. Peters 4 en 5

Wcdv lucht vanaf Royc. d.d. 4-7-1444. afstand 360 km.

(ielost om OS.15 uur. aankomsttijd Ie duif om 12.35 uur.
laatste 12.47 uur.

A. Kamperman I. 3. en 3
('. te Stroel 4

1- . te Stroet 5. 6 en 7
.1. Meijer S
T. Meijer 4

B. Ankersmit |()

NIKt WS VAN VVONIMiSTK Ml IMi "THUS

HKST" HKN(iKL() /VORDKN

Pre'statk'M-ld: KWAUTKIT VAN 1)1 W()NIN(,1 N

(vervolg)
Dooi Thuis Besl wordt de nodige serv ice ver leend voor
onderhouds- en reparaticwcrk/aamhcdcn die voor

rekening van de bewoner /ijn. Voor ƒ5.- per maand
neemt de woningstichting een groot deel van het
huurdersonderhoud over. Daaronder va l t bijvoorbeeld
het repareren e.q. vervangen van hang en s lu i twerk,
electr ische onderdelen, sanitaire onderdelen, hel schoon-
houden van dakgoten en regenpijpen alsmede het
ontstoppen v a n was ta fe l s en fonteintjes.
Daarnaast kunnen de bewoners lid / i jn van hel glasfonds
( v er/ekering voor glasbreuk l en rioolontstoppingfonds.

Overigens maakt Thuis Best een onderverdeling van
haar woninghe/it in drie kwaliteitsniveau'*, t . w .: l .

Basiskwaliteit, dit betekent dat elke woning bouw en
woon technisch goed is gebouwd. Thuis Besl garandeert

al haar klanten de basiskwaliteit; 2. Woonkwaliteit, dat
is het niveau van de woning /oals de/e anno 1443

behoort te / i jn. Daarbij behoort o.a. isolatie van de
buitenmuren, isolatiebegla/ing begane grond. c . v .
installatie, vloer- en wandtcgels in douche- en toilet-
ruimte, wasmachine-aansluiting, aanrechtblok met
bovcnkasten etc. Thuis Best w i l in principe elke woning

opwaarderen tol 'woonkwaliteit ' . De/e opwaardering
kan plaatsvinden bij mutatie (verhui/ing). op ver/oek
van de bewoner(s) of in het kader van planmatig onder-

houd: 3. Hxtra woonkwaliteit, dat /ijn woningen met een
toegevoegde kwa l i t e i t om specifieke doelgroepen te

kunnen bedienen.
Van de 1437 woningen voldoen er 447 aan de basis-

kwa l i t e i t . 425 aan de woonkwal i te i t en 65 aan de extra
woonkwal i te i t . Daarbij moet nog worden opgemerkt dat
een groot aantal woningen die val len onderde basis-
kwa l i t e i t reeds individuele verbeteringen hebben
ondergaan.
Woningstichting Thuis Best w i l de kwal i te i t van haar
woningen hoog houden c.i|. verhogen door de woningen

/oveel mogelijk planmatig te onderhouden en te verbete-
ren. Daarnaast wordt de kwa l i te i t van het wonen voor
een belangrijk deel bepaald door de woonomgeving.
Hoewel de gemeente de eerstverantwoordel i jke voorde
woonomgeving is. reserveert Thuis Best jaar l i j ks een

budget voor het verharden, herstralcn en verl ichten van

achterpanden.

/.elf uitgevoerde woningaanpassingen kunnen het
woongcnot vergroten. Thuis Best staat hier positief
tegenover, voor /over het de constructie, k w a l i t e i t - en

huurprijsbeleid niet aantast. Hel is derhalve nood/akelijk
dal iedere ingrijpende aanpassing bij Thuis Besl om

toestemming wordt aangemeld. Daarbij wordt u dan
levens gewe/en op consequenties bij ver t rek.

GOED VERZEKERD ER OP UIT
Een zorgeloze vakantie begint met een goede
reisverzekering. Verzeker alleen die zaken die
ook werkelijk van belang zijn. Let goed op de
details. We vertellen u graag geheel vrijblijvend
welke zaken in uw geval van belang zijn. Maat-
werk dus. Voor mensen die wat vaker per jaar
op vakantie gaan is een doorlopende reisverze-
kering een voordelige oplossing.

Memeli
Ben

hvatlid

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat l l Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1521

Om u voor en na de vakantie-periode voor de volle 100 procent te kunnen
bedienen is tijdens de bouwvakvakantie (van 22/7 t.e.m. 13/8) de

SHOWROOM GESLOTEN
Wel blijft de

AFHAALBALIE OPEN
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag

zaterdagmorgen

van 08.00 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.00 uur

van 08.00 tot 12.00 uur

Vrijdagmiddag 22 juli is de showroom om 16.00 uur gesloten.
In de vakantie-periode
wordt er niet bezorgd.

H.C.I BOUWMAT.CENTRUM U.B.l

y Kruisbergseweg 13, Hengelo Gld, tel. 05753-8181
Ettenseweg 39, Ulft. tel. 08356-83141

GEMEENTEGIDSZELHEM IN VOORBEREIDING
De voorbereidingen \ 'oor de officiële gemeentcgids/.elhem
vvnnlen binnenknrl gestart. De nieuwe u i tgave wordt weer
verzorgd door uitgeverij Holland Advcr i is ing b.v. uit Den
Helder. De gids /al oktober verschijnen.
De werving van advertent ies voorde komende uitgave start
binnen enkele u eken. Dhr. l . Borgart. vertegenwoordiger

van Holland Adv crtising. /al contact opnemen met /aken/
bedri jven uil de gemeente.
Adv crteerdcrs kunnen ook rechtstreeks contact opnemen

mei de uitgever via tel. 02230 - 55666.
De organisaties, instellingen, verenigingen en dergelijke

uit hei redactionele gedeelte zijn inmiddels door een mede-

werk ( s i ) er van l lolland Advert is ing benaderd, /ij kunnen
hun w i j/igingen ook doorgeven met behulp van de mutatie-
bon uil de laatstverschencn gids.

Kerk- en andere diensten

Kindernevendiensi
Remigiuskerk

l ) . A. Urinkeiïnk. Haarlo

DRUKKERIJ WOLTERS

(ioecle Herder Kapel

1 ( 1 . 1 5 uur ils. Timmer. .Aalten Jcugddicnst

K.k. Kerk Hengelo (ild

/aterilag 23 juli l1).00 uur Hucharistiev lering
/.omlag 14 jul i l 0.00 uur Woord en ("omnuiniev lering

R.k. kerk keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om l9.(X)uurWeekendviering:

/omlags om 10.00 uur Hoogmis: woensdagsavonds l1).30 uur
Ro/enhoedje bidden: vrijdagavoiuls 19.30 uur Eucharistieviering.

Hui/e Maria l'ostel: dinsdagsmorgens om 4.30 uur H. \hv
dageli jks Ro/enliocdje om l S.30 uur.

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot
maandagochtend OS.OO uuren is uitsluitend bedoeld vooi spoed-

gevallen.
Op /aterilag- en zondagochtend uordt om l 1.00 uur een v r i j
spreekuur gehouden: l hoeft hiervoor dus niet ie bellen!

WOENSDAG 20 JULI
Dr. l-.yck. lel. 1277

22-25 JULI
Dr. l - i j ke lkamp. te l . 2262

\ \ond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende
morgen OS.OO uur.

Maandag: dr. Kijkclkamp. Koldeweiwcg 2. Keijenborg. tel .

2262.
Dinsdag: dr. Hyck. Kaslanjclaan 7. Hengelo (lid. Iel. 1277.

Woensdag: wissc lavond. /ie boven
Donderdag: dr. Koning. Kastanjclaan I. Hengelo (ild. tel . 1266.

Apotheek Hengelo (ild, Spalstraat 28, tel. 05753-1010

()pcningsiijdcn: maandag 1.e.m. v rijdag S.00- l 2.30 uuren l .v Ml

IX.00 uur. /a., zo., feestdagen l l .00 12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de
openingstijden om l 7.30 uur inlev eren.

Diemiartsenprnktijk Hengelo (ild. K»epelher« 2, tel. 05753-1420
A. R. .1. van liigen. H. .1. Ormel. H. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00
uur. maandag en donderdag 1^.00-11).30 uur en volgens afspraak.
Via tel. 1420 wordt u v oor spoedgev al len alti jd doorv erbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

BKKOl WDK KOM VAN BAAK I N l ()l DI.IK.

GKMKKNTK S IKKNDKRKN VKILKiKR

Wanneer Provinciale Staten in oktober "ja" /eggen legen
het v o o r s t e l v a n ( iedeputeerde S ta ten , worden de
verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de bebouwde
kom nen v an Baak en Toldijk (gemeente Steenderen l aan

/ienlijk verbeterd.
l lel voorstel van ( icdcputeerdc Staten behelst onder andere

de aanleg van rotondes, vrij liggende fietspaden, voetpa-
den, parkeervoor/ieningcn en versmall ing van de hoofd

rijbaan.

De kosten van de maatregelen worden geraamd op
./' 1.750.0(10. . de gemeente draagt ƒ 35(1.000.-- bij. d-
overige ƒ l .400.(100,-- komt voor rekening van de prov in
cie. Provinciale Staten besluiten hierover op l 2okiobera.s

Openstelling Politiebureau Hengelo (ild

Maandag 1.e.m. vri jdag van1).00 lot l 2.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar, lel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - l l

Hulpdienst

mevr. Rijpkcma. tel. 2431) en mevr. l.ubbers. lel. 2766. In
Keijenborg mevr. l lakvoort. tel. 2317 en mevr. van Aken. lel.
2627.

Netwerk Thuiszorg Nederland

24 uur per dag bereikbaar, ( l ie fs t bellen tussen O1).00 en 12.00

uur) , /.r. .1. A. van den l leuv el regio Midden l.lssel - lel. 05750-
16463.

/org(iroep <)ost-(ielderland

Kruiswerk, gezinsverzorging en thuis/orgw inkel. 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 06-SS06 (20 cl/min)

- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Hengelo ((ild):
/utphensewcg k. Vorden. lel. 05752-2124
spreekuur maandag l/m vr i jdag OS.30 O1).30 uur

Maatschappelijk Werk v o o r d e gemeente Steenderen:
J. F. Oltmansslraat 7. Steenderen. lel. 05755-165 l)
spreekuur maandag t/m vr i jdag OS.30-Ol).30 uur

Maatschappelijk Werk /.elhem:
Stationsplein 12. /.elhem. tel. 0X342-2 15 l

spreekuur maandag t/m vrijdag OS.30-04.30 uur

Ned. Patientemer. (al'd. Oude l.lsselstreek)

Vereniging opchr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

in de ge/ondheids/org. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij
problemen, bel (dagelijks van 14.00-20.00 uur) lel. 0X330-

21025. 0X340-41275 o l ( maandag i.e.m. vrijdag) 0X343-1 2 14.
Vr i jwi l l ige Tluns/org. tel. 0X340-35000. dagelijks van 4.00
10.00 uuren van lX.30 14.30 uur.

\ erloskundige:

R. Haggeman-Wiiliaar. te l . 05754-1 VS l

I'eclieure

V. .\bbink.Toldijk.lel.05755-13X6

l.. I - v e r s Jansen, tel. 2515
H. Oftenberg. tel. 3435

Diëtiste

H. /.wccrink Stege. Uakcrmarkscdijk 15. 7223 KJ Baak. lel.

05754 1X04. Vc.oi afspraken lussen 13.00 en 14.00 uur.
Wegens vakan t ie van l S-7 t/m 24-7 praktijk gesloten.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst: 033-7250X3

Kinder- en jeugdtelei'oon Achterhoek

Tel. 0X346-65000. dagelijks bereikbaar van 16.00-14.00 uur.


