
63e jaargang no. 31 dinsdag 2 augustus 1994 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTKRS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (ild

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

en omstreken

Gebraden

Rosbief

Champingon of

Kerriegehakt

O 7C A QC
100 gram £• f v SOOgram Ttvfw

T. Bone Steak Mager

2 QC Varkenspoulet
B >i AP

SOOgram Ti\7v

Nasi Of Bami SOOgram 3.95

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST

(fijn of grof) 500 gram ^

GEHAKT

(half-om-half + kruiden) 500 gram •

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE

SOOgram

MALSE VARKENSLAPPEN

SOOgram 4.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

Vakantietijd

Nieuw:

Zweeds Landbrotvan 195 nu 1.50
Nieuw:

American MuffJnS diverse smaken!

Aktie:

Roombroodjes
deze week van 1.25 voor l .00

Bakkerij Kreunen-.ei 05753.1474
De zaak . .. met smaak!

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

vlijtige LIESJES
„New Guinea"

3 stuks 7i50

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Ook dit jaar staan wij op de

Braderie
van 10 en 11 augustus

met leuk geprijsde artikelen.

Tot ziens.

A.GROOTKORMELINK
horlogerie goud & zilver

Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 05753-4036

„De Paerdestal"
Zelhem

vrijdag 5 augustus

Bekend van de hits: No time 2 waste &

de huidige top 10 hit: Take me 2 the limit.

Zaterdag 6 augustus

TUINFEEST
met diverse bier-stands, barbeque &

live muziek van

Toi-Toi
Entree gratis

OP DE VRIJDAGAVOND GRATIS DISCOVERVOER

21.15 v.
21.25 v.
21.30 v.
21.35 v.
21.40 v.
21.45 v.
21.50 v.
21.55 v.
22.00 a.

Drempt kerk
Toldijk Café de Bremer
Steenderen Postkantoor
Baak Bushalte Dorp
Wichmond Café De Krijt
Hengelo Sporthal + VEZO
Keijenborg R.K. kerk
Velswijk Postkantoor
Zelhem Paerdestal

Openingstijden disco
Vrijdags
Zaterdags
Zondagsmiddags
Zondagsavonds
Zondagavond

v.a. 20.30 uur
v.a. 20.30 uur
v.a. 14.30 uur
v.a. 21.00 uur

vrij entree

Elke vrijdagavond iets bijzonders.

REI/UE

film
24 OPNAMEN

100 ISO
^^ •̂̂ ^g^p^^^^^ K \_ / X l

Film+ontwiKkelen+foto's
VOOR EEN PRIJS

Deze film 'K als een van de beste getest!
Deze film ter ontwikkeling inleveren voor 31-12-1994.

== Uw FotoQuefle specialist: ========

Kerkstraat 1 - Hengelo Gld.

^ ̂  ̂

Hotel - Café - Restaurant
Zalencentrum

De Kruitberg
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

FIETSIE
FASHION

Als je van mode en

mooie- spullen houdt,

moet je de nieuwe

Gazelle-collectie eens

komen bekijken.

Je vindt er

vast een die heel

goed bij je past!

Of bij je nieuwe

legging.

In ieder geval

bij je portemonnee.

G A Z E L L E FIETSEN RIJDEN OP VREDESTEIN BANDEN

otl
RIJWIELEN - BROMFIETSEN
REPARATIE - INRICHTING

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

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

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic
Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS -VERF - BEHANG



Wij zijn erg blij met de geboorte van onze tweeling

KASPER en RUBEN

Geboren 21 en 22 juli 1994.

Willibrord en Gerjande Besselink

Hengelosestraat 2,

7256 AC Keijenborg.

Blij zijn wij met de geboorte van onze dochter

LYNET

Zij is 26 juli 1994 geboren, weegt 3455 gram en is

49 cm lang.

Erik en Ema van Houte

Zelhemseweg 26,

7255 PT Hengelo Gld.

Wij rusten van 12.00 tot 15.00 uur en na 22.00 uur.

JAN GROOT ROESSINK

en
ANITA BERENDSEN

gaan trouwen op donderdag 11 augustus 1994 om

11.45 uur in het gemeentehuis te Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 12.45 uur

in de Remigiuskerk te Hengelo Gld.

Wij houden ons bruiloftsfeest op ,,'t Vaalverink",

Vaalverinkdijk l te Hengelo Gld.

Een ieder die dit feest met ons mee wil vieren, is

welkom vanaf 19.30 uur.

Ons adres:

Vaalverinkdijk l,

7255 LS Hengelo Gld.

Op vrijdag 12 augustus 1994 zijn wij

JO en HERMAN WIJERS

25 jaar getrouwd.

We willen deze, voor ons feestelijke dag, niet zo-

maar voorbij laten gaan en nodigen u daarom uit om

dit samen met ons en de kinderen, Annemarie en

Gert, Hendrik Jan en Sonja, te vieren.

U bent welkom op de receptie van 15.00 tot 17.00

uur, in zaal Beuseker/Broekhuizen, J. F. Oltmans-

straat, Steenderen.

"Heeckerenskolk",

Toldijkseweg 3,

7221 DA Steenderen.

Wegens vakantie gesloten van

woensdag 10 augustus t.e.m.
donderdag 25 augustus 1994.

;altüd

Steenderen

ATTENTIE ATTENTIE

Voor DE RECLAME

dienen in het vervolg de

advertentiefs

donderdags vóór 11.00 uur

in ons bezit te ziinü

Help Vluchtelingen Rwanda

Zaterdag 6 augustus
bakken wij oliebollen

de TOTALE OPBRENGST

gaat naar Rwanda,

Bakkerij

H. Hekkelman

Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

NNÉC ÎOLE^WKKERS Te|. 05753-1200

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
verse Hollandse SLABONEN

kilo 1.49
Braziel PERSSINAASAPPELS

16 voor 5.98

Rauwkost reklame:
SLAMIX l kilo 5.98
PITTIGE RAUWKOST V,kilo 5.98
AARDAPPELSALADE'/, kilo 5.98
PLAGGEN HENDRIK RAUWKOST

V. kilo 5.98

Kaasreklame:
JONGE KAAS kilo 8.98
BELEGEN KAAS 'A kilo 5.50
BOEREN 4 KRUIDEN KAAS

jong belegen l kilo 6.98

Tot ziens.

Wij zoeken:

een jonge enthousiaste
part-time MEDEWERKER (STER)

voor bar en buffetwerk

Ook voor het weekend en overdag.
Ervaring gewenst

Inlichtingen:
café-restaurant "De Engel"
Steenderen, tel. 05755-1203 (na 12.00 uur)

Riek en Gert

samen 100 jaar.

Hartelijk

gefeliciteerd!

Gevraagd met spoed
VAKBEKWAME SCHILDERS

Schildersbedrijf R. Regelink

Raadhuisstraat 40
7255 BN Hengelo
tel. 05753 -1655

HALFMAN B.V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1424

KLOMPEN!
dan moet U bij Sueters /.ijn.

Goede kwaliteit!
Fabrieksprijzen!

ook /aterdags open

nu ook alle soorten
klompschoenen

Klompenmuseum
Uilenesterstraat l()a,

Keijenborg.

Tel. 05753-3030

IN HUIS DAN VOER ALLEEN

Wij verkopen voeders van Hendrix Maar wij
zijn eigen baas. Zelfstandig

Natuurlijk verzorgen wij niet alleen uw bestel
lingen We doen nog veel meer

We zorgen dat u de juiste voeradviezen krijgt
En denken mee over uw bedrijfsvoering

Eventuele problemen bestuderen wij graag
En we brengen u m contact met de deskundigen
van Hendrix. als u speciale adviezen wenst
Zoals over automatisering Over bouw en hinder
wetzaken Of over milieuvriendelijke stallenbouw

Dat doen we allemaal graag voor u
Van ondernemer tot ondernemer

WIE VERDER KIJKT, KIEST VOOR DE DEALERS
VAN HENDRIX' VOEDERS

Officieel dealer:

Frans Evers

Keijenborg Tel. 05753-4054 IV hendrix'voeders

ONS NIEUWE ZEUGENPROGRAMMA
BIEDT VOOR ELK BEDRIJFSTYPE

HET BESTE VOER
ledere zeugenhouder die vooruit kijkt,

streeft noar optimalisatie van zijn bedrijfsvoering.
Maar de manier waarop is zeker niet voor elke
boer hetzelfde.

Daarom introduceert Hendrix' voeders een
compleet nieuw zeugenprogramma Met zowel in
de dracht- als de lactatietase keuze uit 3 soorten
voeders. En dus voor elk bedrijfstype het beste
voer

De Hendrix' dealer
vertelt u er graag meer over.
Hij adviseert u ook bij het
maken van de juiste keuze.

WIE VERDER KIJKT, KIEST VOOR DE

DEALER VAN HENORIX' VOEDERS

hendrix' voeders

met dat eigenwijze bril letje '
Kijk ' t-m gaan, met z 'n n i euwe bri l .

Lekker eigenwijs . Nog een beetje

onwennig, maar o zo stoer. Zijn brille-

tje mag er dan ook zijn. Speciaal

\oor hem, speciaal voor haar. Ze

vereisen immers een speciale aan-

pak! Ken eigen wil, een eigen bril.

'Only for kids'. Kom langs.

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

qelo G Spalstraat 27 Telefoon 057S3 1771

de optiek speciaal/aak

's maandags gesloten

Deze zomer op

tal van plaatsen,

binnen en buiten:

Zomer 1994 Beeldende kunst
Muziek

Openluchtevenementen
Boeken en Schrijvers

Kastelen en Tuinen
Cultuurhistorie

Musea

°^°
C U U U U R L A N D

BijdeVVV-kantoren
ligt een gratis

gids voor u klaar!



Marktver.
Hengelo Gld.

Woensdag 10 aug. te Hengelo Gld.

PREMIEKEURING
van het

FJORDENPAARDEN

STAMBOEK
Terrein ,,de Hietmaat".

Aanvang 9 uur.

Zaterdag 13 aug.:

NATIONALE FOKDAG
van:

1. Ver. Basispaard
Aanvang: 9 uur.

2. Ver. Het Groninger Paard
Aanvang: 10 uur.

3. Dartmoor Pony's
Aanvang: 10 uur.

Terrein ,,de Hietmaat".

STEUN DE ffGE/VAANVAL
OP HET ONVERWACHTE.

HELP DE 40.000
KINDEREN MET

EPILEPSIE
EN GEEF.

GIRO 222111.

Nationaal Epilepsie Fonds-De Macht van het Kleine.
Al 100 jaar actief.
Postbus 9587,3506 GN Utrecht. Tel. 06-8212411.

DEELNEMERSLIJST BRADERIE HENGELO «LD
Hieronder volgt de deelnemerslijst van de Braderie op
woensdag 10 en donderdag l l augustus te Hengelo Gld.

Groot Kormelink, Hengelo Gld;
Wolters Boekhandel, Hengelo Gld;
Wijnbergen, Hengelo Gld;
Damen, Hengelo Gld;
Marktvereniging, Hengelo Gld;
Damclub, Hengelo Gld;
Hotel Leemreis, Hengelo Gld;
Bakkeri j Kreunen, Hengelo Gld;
de Drievetol, Hengelo Gld;
the Read Shop Bonvrie, Hengelo Gld;
Danner, Den Haag;
Caruso, Amsterdam;
Rietman, Warnsveld;
Timmermans, Eindhoven;
Jaarsma, Amsterdam;
Lomark, Alphen aan de Rijn;
Russo, Hengelo Gld;
Demi Byou, Vorden;
Pas, Marienheem;
Beenmode 't Sokje, Den Dungen;
van der Sanclt, Doetinchem;
Le. Didam;
Schabbink, Hengelo Gld;
Disbergen. Hengelo Gld;
Drukkerij Wolters, Hengelo Gld;
van der Mondt, Hengelo Gld;

Bakkeri j Hekkelman. Hengelo Gld;
de Egelant ier . Hengelo Gld;
de Heer. Apeldoorn; v

Tieben omega groep. Hengelt) ( i l d ;
biljartver. ' t Hoekje, Hengelo ( i l d :
Singh, Amsterdam;
Bhari, Amersfoort;
Vishandel Jansen. Olburgen;
Goeken, Hengelo Ov; i
Ekhorst, Voorburg;
l'a pc. Kei je n borg;
Rode Kruis. Hengelo Gld;
van tic /ande, Hengelo Ov;
Wentink. Hengelo (ild;
Crescendo. Hengelo ( i ld ;
Expert Arendsen, Hengelo (ild;
l - ' l eur Decor. Hengelo Gld;
de ( ' n a a t . Wi jk aan 7ce;
Were ldwinke l , Hengelo Gld;
Klein. Hrmelo;
Beemsterboer, Almere;
Maaoune. Heerenveen;
de Man. H i lve r sum;
sehoenhandel Hermans. Keijenborg;
Hofman. Hengelo ( i l d ;
de l .eeuw. Venlo;
Matro traje. Amsterdam;

Fatter. Renkum;
van ile l .aar. A lphen aan de Rijn;
Looft den Heer, Hengelo ( i ld ;
Latoscana. Spankeren.

kunt bij ons terecht voor alles wat met druk-
werk te maken heeft.
Familiedrukwerk, verenigingsdrukwerk, fol-
ders, zakelijk drukwerk, noem maar op.
Snel en goed verzorgd, voor een redelijke prijs

en met net dat beetje extra wat een vakman ook aan uw
opdracht besteedt.

Drukken is ons vak!

Regelinkstraat 16
7255 CC Hengelo Gld
Tel. 05753-1455
Fax 05753-3521

Wij zijn ook aanwezig op de
Hengelose Braderie op woensdag 10
en donderdag 11 augustus met onze

kollekties geboorte-, huwelijks-,
jubileum- en gelegenheidskaarten.

Graag tot ziens.



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

U kunt bij ons tegen aantrekkelijke prijzen terecht met al Uw

familie-,

handels-,

verenigings-,

reklame en

vierkleurendrukwerk
Vraag vrijblijvend een prijsopgaaf.

drukwerk
Kampstraat 13

7255 XC Hengelo

Tel. 05753-3818

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

gevolgen hebben voor uw zelfvertrouwen. Met

een toupet, pruik of haarstukje van Geert Reintjes

voelt u zich als herboren. U kent uzelf

weer. In onze haarboetiek advi-

seren wij u op diskrete wijze

over vacuüm haarwerk zon-
Haarwerkboetiek

Z-E weg 6, Toldijk

Reintjes

der plakken of klemmen en de merken Top Head,

Pierre Balmain, Free World en Arcos. Alle moder-

ne k.ipsHs / i j n mogel i jk , zowel voor dames, heren

en kinderen. Voor een vrijblijvend advies

kunt u langs komen of bellen

voor een afspraak.

Telefoon 05755-2524

Aan de weg Zutphen - Doetinchem

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

Kapsalon
Memelink

Dames en heren V£
v ^

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
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

JH

GERARD BRANDENBARG

„Z E L H E

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

ASTMA FONDS GAAT NOG MEER GROEPS-

VOORLICHTING GEVEN IN HET LAND

Het Astma Fonds gaat nog meeren betere grocpsvoorlichting

geven. Daartoe heeft het fonds een groot aantal nieuwe

voorlichters opgeleid. Verenigingen, instellingen of an-

dere belangstellende groepen kunnen nu in hun woonplaats

gratis een boeiende avond krijgen over astma, chronische

bronchitis en longemfyseem. Goede informatie is heel

belangrijk omdat zeker l op de l O Nederlanders aan deze

ziekten lijdt. Ook is vaak onbekend dat deze ziekten grote

gevolgen hebben voor het dagelijkse leven van patiënten.

Ze hebben bijvoorbeeld last van rook, van kou of mist of

zijn allergisch voor de huisstofmijt of voor huisdieren.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst geeft een deskundige

voorlichter veel informatie over de oorzaken van de ziek-

ten, allergie en astma, medicijnen en misverstanden. Een

boeiende film maakt deel uit van het programma. De

bijeenkomst duurt ongeveer iwee uur. Geïnteresseerden

kunnen bellen met het Astma Fonds, maandag t/m vrijdag,

telefoon 033-941814 (tussen 10.30 en 12.30 uur).

FIETSEN RONDOM STEENDEREN

Fietsliefhebbers krijgen op zondag 7 augustus weer de

gelegenheid om rondom Steenderen te fietsen. Toerclub

Steenderen heeft voor die dag weer haar jaar l i jkse toer-

tochten uitgezet.

Er kan gekozen worden uit drie afstanden, 40-60- 100 km.

Een mooie gelegenheid voor toerfietsers, trimmers, gezins-

en gelegenheidsfietsers, om de omgeving van Steenderen

eens per fiets te verkennen.

De start en finish is bij café Broekhuizen, J. F. Oltmans-

straat 6 te Steenderen. Er kan gestart worden vanaf 8.00 tot

10.00 uur.

Voor informatie en inlichtingen tel. 05755-1256.

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

JUWELIER OPTICIEN
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753 1374

Ken kado vergeten?

Laat het Bakker i j Kreunen

weten. W i j maken a la minuut

een lekkere taart . Met recht

een taart met vaart. Dus bel

met 05753-1474, de TAAR-

TENLIJN, want voor de

lekkerste taarten moet je b i j

Bakkerij Kreunen / i j n !

Stalling voor een caravan.

Tel. 05753-1535.

Te koop <;<>lf Diesel 1984,

donkerbl., l 70.000 km. -f-63

grinttegels, a f m. 60 x 40 cm.

Tel. 05753-1905.

Te koop 7 hectare tarwestro.

G. Hebben, tel. 05754-1391.

KERMISVISWEDSTRIJD

In samenwerking met de E.M.M, organiseerde de H.H.V.

de tradi t ionele kermisviswedstrijd.

Na afloop reikte de voor/itter van de E.M.M., dhr. Ooster-

huis, de beschikbaar gestelde bekers en de overige prij/en

uit in /.aal Wolbrink.

De individuele ui ts lag:

1. H. Aberson 4750 gram

2. H. Hulstijn jr. 3000 gram

3. J. Besseling 2800 gram

4. W. Menop 2550 gram

5. G. Wentink 2420 gram

T-SPOON IN DISCO PAERDESTAL

In opvolging van o.a. 2 Unl imi ted , Twenty 4 seven. Flip Da

Scrip en C.B. Milton ( 2 x ) /al op vrijdagavond 5 augustus

om 21.00 uur de fe s t iv i t e i t en van de Zelhemse Zomer-

feesten beginnen met een optreden van de internationaal

succesvolle Top-40 groep T-SPOON.

Op dit moment staat deze groep genoteerd in de top l O van

de vaderlandse hitlijsten met de hit "Take me 2 the limit",

ook scoorden zij een grote hit met het nummer "No time 2

waste". De formatie bestaat uit 4 personen waaronder B.B.

Queen, welke reeds meerdere solo hi ts gehad heeft.

Ook de/e keer /.uilen, net als bij het optreden van C.B.

Milton, vrijkaarten verkrijgbaar/ijn op verschillende adres-

sen waaronder café "Het Witte Paard", VVV Zelhem,

benzinestation BIM te Velswijk, Huur en K i j k Hengelo,

Free Record Shop Doetinchem, VVV Doetinchem, Dump-

huis Doetinchem. Dit grandio/e spektakel begint om 2 l .00

uur.

Op v r i j d a g l 2 augustus zal er een spectaculaire laser-show

te /ien zijn.

Zoals elke vrijdag zal er weer een gratis Discobus rijden

langs de volgende plaatsen: 20.55 uur vertrek Doetinchem

GVM, 2 1 . 1 5 uur Drempt kerk. 21.25 uur Toldijk café de

Bremer, 21.30 uur Steenderen postkantoor, 2 l .35 uur Baak

bushalte dorp, 2 l .40uurWichmondcaféde Krijt, 21.45 uur

Hengelo sporthal en Super-Vezo, 21.50 uur Keijenborg

R.K. Kerken 21.55 uur Velswijk postkantoor. De bus komt

om 22.00 uur aan b i j de Paerdestal.

TUINEEEST IN EN ROND DISCO PAERDESTAL

Tijdens de braderie op zaterdag 6 augustus zullen bij café

"Het Witte Paard" en Disco "Paerdestal" weer verschil-

lende activiteiten plaats vinden o.a.: muziek op het terras,

verschillende drinkgelegenheden buiten een barbecue.

Zaterdagavond v.a. 20.30 uur is er in en rond disco Paerde-

stal een grandioos tuinfeest met live muziek van "Toi-Toi",

waarbij de entree gratis is. Bij slecht weer zal een feesttent

geplaatst worden voor de disco.

FIETS DE BOER OP

Op zaterdag 20 augustus a.s. organiseert de boerinnen-

werkgroep uit Steenderen, Hummelo, Keppel en Doesburg

een fietstocht van ongeveer 25 km. Minder validen kunnen

per auto een aangepaste route volgen.

Op deze dag zetten twee rundveebedrijven hun deuren

gastvrij open. Andere bezienswaardigheden zijn o.a. de

Bronkhorstermolen (vanaf l 1.00 uur in werking), het ge-

zellige stadje Bronkhorst, de tuinen van "Spaensweert". de

agrarische dag in Brummen i.v.m. 1200-jarig bestaan en

een hertenkamp. De bedrijven zijn tot 17.00 uur open voor

bezoekers. De fietstocht gaat via de veerpont van Bronkhorst

naar Brummen en van Dieren naar Olburgen. Tijdens de

fietstocht en het varen met de pont. kunt u genieten van het

kenmerkende landschap langs de IJssel. Uiteraard vindt u

onderweg het consumptiekraampje van de plattelands-

vrouwen.

Er kan gestart worden vanaf 9.00 tot 14.00 uur. De twee

startpunten zijn: het Marktplein in Steenderen en restaurant

"De Luchte" in Spankeren.

BAKKER HEKKELMAN BAKT VOOR RWANDA

Zaterdag 6 augustus is er de nationale aktie voor de vluch-

telingen in Rwanda.

Om ook een steentje bij te dragen gaat Bakker i j Hekkelman

die dag oliebollen bakken. De totale opbrengst gaat naarde

vluchtelingen in Rwanda, er worden dus geen kosten afge-

dragen, die neemt Bakker Hekkelman voor zijn rekening.

Beelden en berichten zeggen genoeg, dus HELP de vluch-

telingen.

THUIS BEST
WONINGSTICHTING THUIS BEST NKKMT GE-

MEENTELIJK WONINGBEDRIJF ZELHEM OVER

Door overname per l januari 1995 van het gemeentelijke

woningbedrijf van Zelhem zal Woningstichting Thuis Best

vanaf genoemde datum niet alleen actief zijn in Hengelo

(Gld.) en Vorden maar ook in Zelhem. Over de overname

is inmiddels een principe-overeenkomst bereikt. Het aan ta l

verhuureenheden van Thuis Best zal op die manier worden

uitgebreid van 1438 naar ruim 2300 woningen. De keuze is

op Thuis Best gevallen, omdat onze woningstichting het

best kon voldoen aan de voorwaarden, die door de ge-

meente Zelhem bij de privatisering van het woningbedrijf

zijn gesteld. Daarnaast bestaat er maar weinig verschil

tussen de culturen van Zelhem en Hengelo.

Voor de huurders zal er relatief weinig veranderen. Door

naast de woningen ook het personeel over te nemen, kan

worden gesteld dat de kwetsbaarheid van de woning-

stichting behoorlijk is/wordt verminderd, hetgeen ten goede

zal komen in de richting van de huurders. Nu de overheid

zich terugtrekt uit de sociale volkshuisvest ing komt het

Thuis Best voordat door vergroting van het woningbestand

de risico's k le iner zullen worden, de efficiency kan worden

vergroot, resultaat- en klantgerichter kan worden gewerkt,

grotere bouwstromen tot stand zullen komen, beter op

regionale on twikke l ingen kan worden ingespeeld, knel-

punten t.a.v. woningzoekenden gemakkeli jker kunnen

worden opgelost en de concurrentie van andere leveran-

ciers van woondiensten zonodig kunnen worden opgevan-

gen en een stevige plaats in dit deel van de regio kan worden

behouden c.q. versterkt.

Voorde huurders in Zelhem, waar overigens nog een f i l i aa l

voor Thuis Best wordt gezocht, zal in de komende maanden

een verdere samenwerking /eventueel opgaan in de Huur-

dersvereniging worden ui tgewerkt . Overigens dient de

gemeenteraad van Zelhem de principe-overeenkomst nog

goed te keuren.

Nu Zelhem dus heeft gekozen voor de woningstichting

Thuis Best, zul len de gemeentelijke woningbedrijven van

Steenderen en Hummelo en Keppel zich nader gaan bera-

den over hun toekomst. Een gezamenli jke Gemeentelijke

Toegelaten Ins te l l ing van de drie gemeenten is niet langer

realiseerbaar. Woningstichting Thuis Best zal met beide

gemeentelijke bedrijven over mogelijke samenwerkings-

vormen gaan overleggen c.q. haar diensten gaan aanbie-

den.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 7 AUGUSTUS 1994

Remigiuskerk

10.00 uur ds. A. B. Elbert Kindernevendienst

(ioede Herder Kapel

10.15 uur ds. D. A. Brinkerink. Haarlo

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 6 augustus 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het

gemengd koor
Zondag 7 augustus 10.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 9 augustus 19.(K) uur Avonddienst

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00uurWeekendviering:

zondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur

Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.

Huize Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;

dage l i jks Rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.(K) uur tot

maandagochtend 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoed-

gevallen.
Op zaterdag- en zondagochtend wordt om 11.00 uur een vrij

spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

WOENSDAG 3 AUGUSTUS

Dr. Koning, tel. 1266

5 - 8 AUGUSTUS

Dr. Eyck, tel. 1277

Avond- en nachtdienst

De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende

morgen 08.00 uur.

Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg. t e l .

2262.

Dinsdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 1277.

Woensdag: wisselavond, zie boven

Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l , Hengelo Gld, tel. 1266.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.(K)-12.30 uur en 13.30-

18.00 uur, /.a., /o., feestdagen l 1.00-12.00 uur.

Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de

openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo (Jld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420

A. R. J. van Ingen, H. J. Ormel, H. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: .maandag t/m vrijdag 13.3()-14.(K)

uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 uuren volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden
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Een loonwerker werd bekeurd voor het oppompen van

water uit de Veengoot. Door de droogte is dit momenteel

niet toegestaan.

Meerdere nachtel i jke zwemmers bekeurd en weggestuurd

van het terrein van /.wembad 't Elderink. Helaas b l i j k e n nog

steeds een aantal niet te weten dat nacht /wemmers daar

niet welkom zijn. Door ons wordt opgetreden daar meer-

dere malen is voorgevallen dat nachtelijke zwemmers de

zaak verzieken door vernielingen aan te richten.

Op 21 juli vond een aanrijding plaats op de Heurne. Een

automobilist rijdend over de Julianalaan sloeg links at" de

Heurne op. Daar deze automobil is t niet voldoende rechts

ui tkwam reed ze tegen een automobilist r i jdend over de

Heume. Beide voertuigen raakten /waar beschadigd.

Op 23 jul i omstreeks W.00 uur vond een aanr i jd ing plaats

op de kru is ing Wichmondseweg - Rondweg. Ken automo-

bi l i s t rijdend over de Rondweg wilde de Wichmondseweg

opri jden. Hij nam de bocht te krap en reed daa rb i j tegen een

sti ls taande personenauto waarvan de bestuurder stond te

wachten om de kruising over te steken.

Twee uurtjes later vond op genoemde kruising weer ren

ongeval plaats, een motorrijder rijdend op de Wichmondse-

weg verleende aan een automobilist rijdend over de Rond-

weg geen voorrang. Beide voertuigen raakten beschadigd

en de bestuurder van de motor werd overgebracht naar het

ziekenhuis.

J. G. Tabor

GECONSTATEERD BOTULISME ONGEVAAR-

LIJK VOOR DE MENS

Op enkele plaatsen in Oost-Gelderland, Doesburg en

Zutphen, is door het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland

botulisme geconstateerd. Uit onderzoek is gebleken dat het

hierom botulisme C gaat. Deze soort is niet gevaarlijk voor

de mens.

In Doesburg en Zutphen worden regelmatig dode watcrvo

gels aanget rof fen . Vooral de eenden in vijvers moeten het

ontgelden. Ook op andere lokaties werd hier en daar een

kadaver van een eend aangetroffen. Meestal zijn de dode

dieren te herleiden naarde haarden in Doesburg en Zutphen.

Wat is botulisme?

Botulisme is een vergiftiging van het water door een

bacterie die zich ontwikkelt in dode dieren. Met warm weer

gaat dit natuurlijke proces veel sneller. Teveel bacteriën

zorgen voor de vergif t iging. Men kan uit voorzorg beter

niet zwemmen in water waar botulisme is geconstateerd.

Ook wordt sterk afgeraden om dode dieren aan te raken. De

concentratie bacteriën is in kadavers namelijk vele malen

hoger dan in het water. Voor honden is het water niet

gevaarli jk, wel moet men opletten dat het dier niet in een

kadaver gaat wroeten.

Gevolgen /wemwater.

Botulisme komt vooral voor in water waar veel watervo-

gels z i jn . Met name stadsvijvers zijn gevoelig voor

botulisme. Daar is weinig waterverversing en de water-

temperatuur loopt gemakkelijk op. Overigens is het in het

algemeen verstandiger niet in stadsvijvers te gaan zwem-

men. De dagrecreatieplaatsen in Oostelijk Gelderland zijn

vrij van botulisme.

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weckend.

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 - 1 1

Hulpdienst

mevr. Rijpkema, tel. 2439 en mevr. Lubbers, tel. 2766. In

Keijenborg mevr. Hakvoort, tel. 2317 en mevr. van Aken. tel .

2627.

Netwerk Thuiszorg Nederland

24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en 12.(K)

uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - te l . 05750-

16463.

ZorgGroep Oost-Gelderland

Kruiswerk, gezinsverzorging en thuiszorgwinkel. 24 uur per dag

bereikbaar via telefoonnummer 06-8806 (20 ct/min)

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo (Gld);

Zutphenseweg l c, Vorden, tel. 05752-2129

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Steenderen:

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

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:

Stationsplein 12. Zelhem. tel. 08342-2151

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging opchr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij

problemen, bel (dageli jks van 19.00-20.00 uu r ) tel. 08330-

21025, 08340-41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.

Vrijwillige Thuiszorg, tel. 0834()-35()00, dagelijks van 9.00-

10.00 u u r e n van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:

R. Haggeman-Withaar, tel. 05754-1351

Pedicure

Y. Abbink, Toldijk. tel. 05755-1386

L. Evers-Jansen. tel. 2515

H. Offenberg, tel. 3435

Diëtiste

H. Zweerink-Stege, Bakennarksedijk 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-WK) uur.


