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LAME
UITCiAVK:
DRUKKERIJ WOLTKRS
Re^elinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, h.j-.j». 2771

Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Kaak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Verse Heerlijke
Kippenpoten Loempia's

1 kg Hi\/9 per stuk £iVV

Malse Rolpens
Varkensrollade C QC
met de hand
geknoopt

500 gram

500 gram

6.95
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

500 gram w

MALSE VARKENSLAPPEN
SOOgram 4.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

Café

'T HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

BRADERIE 1994
woensdag 10 en

donderdag 11 augustus

Dit jaar op veler verzoek

Duo SUNSHINE
Eduard ten Have

Marktver.
Hengelo Gld.

Ook wij staan op de Braderie op donderdag 11 aug.

met de verkoop van de bekende Hengelose

MARKTLOTEN.

Tevens zoeken wij nog enkele enthousiaste

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

Aanmelden bij: F. Mullink,
Prunusstraat 2a, tel. 1607.

„De Banninkhof'
Banninkstraat 28 - Hengelo Gld.

Gedrags &

Gehoorzaamheidstraining

voor puppies, beginnende en gevorderde

honden (A- / B- / C-niveau)

start: zaterdag 27 augus-
tus a.s. om 16.30 uur

voor inlichtingen en opgave:
Hans Lichtenberg 05753-2042 (C)
Theo Lammers 05730-56971 (A)
Wim Goris 0X364-7292 (B)
Jan Vredegoor 05753-2968 (pup)

BRADERIE
INTRODUCTIE

KORTING
INLINE SKEELERS

maat 33 t/m 43

normale prijs 59,--
DE DRIEVETOL PRIJS 49,--

met deze KORTINGSBON

slechts 39,--
Alleen GELDIG op de HENGELOSE BRADERIE

op 10 en 11 augustus 1994

KOM SNEL PROFITEREN BIJ:

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

BRADERIE - BRADERIE - BRADERIE - BRADERIE

l Komt dat zien Komt dat zien |
| Nederlands beste marsepein-1
ü demonstrateur in onze stand op ó
l de Hengelose Braderie
<

° Braderie-aanbiedingen:

Parijse Soezen
van 1.95 voor • >75

Oliebollen
11 haien- 1O betalen

Bakkerij Kreunen-tei.05753-1474
De zaak voor mensen met smaak!

Grand café \

.

Tijdens de

Hengelose
Braderie

staat ,,de Egelantier" bol van
de aktiviteiten.

Op woensdag l O augustus presenteren
wij de Wintersivijkse

Juka Band
Donderdag 11 augustus

Almost Sober
uit Vorden

aanvang 21.OO uur

gratis entree

Tevens staan ivij met een biertap op

de Braderie.

Wij wensen u prettige dagen toe.

Ton en Betsie ten Barge

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

CD-i 220 Matchline.
Consumentenvoordelen:
-Speelt alle CD-i titels.
- Speelt audio-CD's, met keuzemenu voor bed i en ing

op het TV-beeldscherm.

-Speelt PhptO-CD's met topkwal i t e i t .

- Digitale video- en audio-signaalverwerking.
-TV-beelden van topkwal i te i t .

-Aan te sluiten op elke TV en audio-installatie.
- Gemakke l i jk te bedienen via menukeu/e op het

beeldscherm.
- Inc lus ie f gemakke l i j ke afstandsbediening.
- Eenvoudig uit te breiden met Digital Video cartrid-

ge voor weergave van Digital Video Discs.
- I n c l u s i e f : auaio kabel.
- I n c l u s i e f : scartkabel.
- Matchl ine design.
- Afme t ingen : 90 x 420 x 2S9 mm.
-16:9 switch.

nu 1499,--
winters

SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1280

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

3 Groene en
bloeiende planten

nu 10.00

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Wij staan ook op de Braderie.

Hartig of Zoet
het is Bakkerij

Hekkelman die het doet

Dat wordt weer smullen.

Bakkerij

H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

NWINC^IOLENMKKERS Tel. 05753-1200

Trendsetter
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende diskotheek

Grill-resto „Smikkel-corner"
WETEFFE GEZELLIGER

Tapperij „De Zwaan"
presenteert tijdens de Hengelose
Braderie woensdag 10 en donderdag

11 augustus in het café het

Hanska Duo
Donderdagavond 11 augustus

Karaoke-show
Tevens is onze discotheek geopend
vanaf 20.30 uur.

UIT, GOED VOOR U!



Heel gelukkig zijn wij met de geboorte van onze

dochter

IN EZ

Zij is geboren op 27 jul i 1994.

( 'ar ia en Gerrit Oosterink

Z.-E.weg 100

7223 DK Baak

In je moeders schoot geweven

tol een wonder van hc staan,

kwam je hij ons in het leven,

(Uinkhaar zeggen wij jouw nmim.

Opnieuw mogen wij beleven

wat wij zien, maar niet verslaan,

welk een groot geheimenis

jong gehoren leven is.

Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij ken-

nis van de geboorte van on/e dochter

RIANNE MARIA EVERDINA

R i a n n e is geboren op 3 l j u l i 1994, is 5 l ,5 cm lang

en weegt 3650 gram.

Jan en Joke Groot Roessink

Varsselseweg 4,

7255 N N Hengelo Gld.

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:

PAPRIKA div. kleuren kilo 2.50
Griekse WITTE DRUIVEN

kilo 3.98
Rauwkost reklame:
lekker • makkelijk en voordelig
BIETENSALADE l kilo 5.98
JIMP-SLANK SALADE

'/, kilo 5.98
Kaasreklame:
JONG BELEGEN KAAS kilo 9.98
MILNER 30+belegen l kilo 7.98
Div. soorten ROOMKAZEN

100 gram 1.98
lekker op toast voor bij uw borrel

Tot ziens.

Stormen, hittegolven en overstromingen...

Volgens experts is ons klimaat ingrijpend aan

het veranderen. De oorzaak: onze honger naar energie.

De oplossing? Schone energie.

Creenpeace onderzoekt en stimuleert de alternatieven.

Bel voor meer informatie: 020 - 62618 77

GIRO 44

ZELHEM: VAKANTIE... EN BENT U GEÏNTERES-
SEERD IN KRUIDEN?
Breng dan net als al die vele andere bezoekers eens een

he/oek aan de openbare kruidentuin ,.'t Zunnehófken".

De dames van de Nederlandse Bond van Plattelands-

vrouwen, nodigen U van harte uit op de open morgen op

donderdag l l augustus tussen l ().()() en I l .30 uur inde tuin

en zorgen tevens vooreen kruidenhapje en evt. informatie

over de meer dan 140 soorten; t.w. keuken, medicinale,

homeopathische, bij en vlinder vriendelijke kruiden.

De tuin is gelegen aan de Piersonstraat 4 naast gebouw

NPB en nabij de Rabobank.

Braadsaucijzen f

1.79

500 gram ^

Rundervinken
100 gram

Zure Zult
100 gram I.O5

Wij zijn met vakantie van
15 t.e.m. 30 augustus.

Woensdag 31 augustus zijn wij er
weer voor U.

Erkend Ambachtelijk Euroslager

Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

85 SPECIAALZAKEN
voor Uierwaren,
Gereedschappen

•n Machines
IN NEDERLAND

DOUBLÉ DECKER
HUISHOUDTRAP

4 treden (2 EXTRA BREED),
N gereedschaphouders, emmerhaak

en schroevenbakje

Met 5 jaar garantie

NU MET
GRATIS

SET
OPHANGHAKEN

Geldig van 1 augustus t/m 20 augustus '94

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

Banmnkstraat 4 • 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1220

IJSVERENIGING

„STEINTJESWEIDE"

organiseert op
woensdag 17 augustus 1994

de Hengelose Fietstocht
afstanden: 20 en 35 km

inschrijfkosten: ƒ 4,-- p.p.
Route wordt door pijlen aangegeven.
Inschrijving en start tussen 18.00 en
19.00 uur bij sporthal "de Kamp"
(sluiting eindcontrole 21.30 uur)

Snitzeis 100 gram 1.50
Rauwe Ham 100 gram 2.50
Grillworst 100 gram 1.40

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

STRIJD OM DE TITEL STERKSTE MAN VAN

HENGELO 1994
Voorde achtste maal /.al dinsdag 16 augustus m Hengelo

Gld de wedstrijd "Sterkste man van Hengelo" worden

gehouden.

De krachtmetingen zullen plaatsvinden op het terrein van

de touwtrekvereniging Bekveld aan de Wichmondseueg

41 te Hengelo Gld, ongeveer l km buiten de kom.

Dat dit evenement geweldig aanslaat hij het puhliek b l i j k t

wel uit de enorme belangstelling van voorgaande jaren.

Voor de titel "Sterkste man van Hengelo" heelt de organi

salie TTV Bekveld een programma samengesteld met vele

aantrekkel i jke onderdelen.

De deelnemers /.ijn dit jaar H. Steenblik. R. Oldenhave, J.

Groot Roessink. J. Peelen. H. Overmaat, H. Poelman. H.

Bruil . B. Wissels, A. Oldenhave, G. te Slaa (vader) en B. te

Slaa (/oon).

Een strijd tussen Hengelose mannen waar u /elt persoon

l i j k getuige van moet en kunt zijn.

De huldiging is na afloop in of bij de tent op het terrein. Er

is ruime parkeergelegenheid aanwe/ig.

Op he t /e l lde terrein organiseert touwtrekvereniging Hek

ve ld ook het j a a r l i j k s e tournooi om het touwtrekkam-

piocnschap van Hengelo Gld, op donderdag I S augustus .

Voor nadere informatie /ie mende advertentie elders in dit

blad.

P.V. "STEEDS SNELLER" - HENGELO (iLD.
Wedvlucht vanaf Pnt. St. Maxenee. d.d. 23-7-1994. af-

stand 402 km. Gelost om 07.15 uur, aankomsttijd Ie duif

14.04 uur . laatste 14.27 uur.

C. Me i j e r l

B. Ankersmit 2. 4 en 6

A. Kamperman 3, 5. 7 en S

G. Braakhekke 9

J. Meijer 10

ORANJEFEEST OLBURGEN/RHA
Het j a a r l i j k s e Oranjefeest te Olhurgen en Rha vindt dit jaar

plaats op vrijdag 12. zaterdag 13 en zondag 14 augustus .

De Oranjestichting heeft ook dit jaar weer diverse a c t i v i t e i -

ten op haar programma staan, /o opent zij vri jdag om IX.30

uur het fes t i jn met een fees te l i jke optocht. De muziek

vereniging Nieuw Leven uit Stecnderen zal hieraan haar

medewerking verlenen. Na de optocht / i j n de kermis-

at t rac t ies geopend en is er in zaal Steint jes gelegenheid om

een dansje te maken.

/aterdagmorgen om 10.00 uur /et de Oranjestichting haar

ac t iv i t e i t en voort met het t r a d i t i o n e l e voge l sch ie ten .

/aterdagmiddag /.ijn erom l 5.(K) uur spelen voorkinderen

met assistentie van hun ouders.

Zondagmiddag om 14.00 uur wordt de p l a a t s e l i j k e zes-

kamp gehouden. De deelnemende ploegen strijden op zes

voor hen tot /ondagoehtend onbekende spelonderdelen om

de hoogste eer.

X.aterdag en /ondag is er /owel 's middags als 's avonds

dansmuziek in /aal Steintjes.

-O > -2.
P QJ

00

CD

CD

(D SOMS ZOU JE ER GEEN
STUIVER MEER VOOR GEVEN

"Soms denk je wel eens waar

zijn we mee bezig, als zo 'n hoopje

verdriet wordt binnengebracht.

Uitgeput, uitgehongerd én

dood- en doodziek.

Je weet wel degelijk 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.

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 Zeehondencrèche, Antwoordnummer 950,

L9950 WL Pieterburen. Giro 8020.

— _ mm^ m m __ __ ^_ H|

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



Sterkste man van Hengelo 1994
DINSDAG 16 AUGUSTUS A.S.

TERREIN WICHMONDSEWEG 41

Inschrijving is nog open.

Aanvang 19.30 uur - Parkeren en entree GRATIS

Touwtrekken 1994
OM HET KAMPIOENSCHAP VAN HENGELO

DONDERDAG 18 AUGUSTUS A.S.
TERREIN WICHMONDSEWEG 41

Aanvang 19.30 uur - Parkeren en entree GRATIS

THUIS BEST
TRACiE BETALKKS
Vraag: Mijn zoon heeft sinds enkele maanden een vaste
baan en woont zelfstandig. Het kost hem echter moeite
de eindjes aan elkaar te knopen. Zo liet hij zich onlangs
ontvallen dat er meestal één of zelfs twee maanden
huurachterstand is. Kan de verhuurder mijn zoon aan-
pakken?
Dat behoort inderdaad tot de mogelijkheden. Nog niet zo

lang geleden heeft een rechter uitspraak gedaan in een /aak

die een corporatie had aangespannen tegen een huurder die

steevast een kleine huurachterstand had. Hierin kwam geen

verandering, ook niet nadat de woningstichting hem een

brief had gestuurd waarin stond dat huurachterstand niet

langer /ou worden geaccepteerd. De kantonrechter stelde
de woningstichting in het gelijk. Als de huurder niet /.ou

aangeven, dat hij bereid was voortaan vóór of op de eerste

van de maand te betalen, zou de kantonrechter de huur-

overeenkomst beëindigen. De woning zou dan ontruimd

gaan worden.

l.os van gerechtelijke stappen is het voor uw zoon beter, als

hij erin slaagt de huur op tijd dus vóór de eerste van de

maand te betalen. Ook bestaat het risico dat in plaats van

een of twee maanden de achterstand verder oploopt en dan

wordt de s i tua t i e zorgelijk.

Bij het voorl ichtingsinst i tuut het NIBUD kan men overi-

gens al le informatie krijgen over de manier waarop de

inkomsten en de ui tgaven op elkaar kunnen worden a fge -
stemd. Het adres is Laan 20. 25 12 GN Den Haag, tel . 070-

14M521. N a t u u r l i j k k u n t u ook bij Thuis Best ( te l . 1460 in

Hengelo) terecht om afspraken overeen regeling te maken.

Dus /org ervoor dat u of op tijd betaalt of een afspraak over

een betalingsregeling maakt. Voorkom een hoop ellende en
bespaar u /e l f veel extra kosten

Huurderslijn
Wie betaalt de/e reparatie? Hoe /it het met mijn service-

kosten? Waar vind ik de huurcommissie? Op deze en

andere vragen over wonen en huren kunt u niet alleen bij

Thuis Best terecht, maar kun t u ook antwoord kr i jgen als u

de Huurde r s l i j n belt. Via de/e l i jn. die is ingesteld door de
Nederlandse Woonbond, kunnen ook folders en brochures

worden aangevraagd. Houd er wel rekening mee dat de

huurders l i jn niet gratis is. Een telefoontje kost vijftig cent

per minuut. Het nummer is 06-91091 (WS.

PffLITIE
• Noord- en Oost-G«ld«rland

POLITIE-INFORMATIE AFDELING HENGELO GLD
8e j aar yang nr. 26 - periode 26 juli t/m l augustus 1994
Strafrecht:

*** Bijeen woning aan de Veldermansweg werd tussen 27
en 29 j u l i de stekker van een d iepvr iesk i s t uit het

stopkontakt getrokken. /owel d iepvr ie /er alsmede de

inhoud (vlees) werd hierdoor onbruikbaar:
*** Uit een schuur van een woning aan de Varsselseweg

werd een elektrische heggeschaar ontvreemd;
*** Vanaf een vrachtauto nabij een woning aan de K loostei

weg werd een aggregaat weggenomen. Dit f e i t ge-
beurde op vrijdag 29 j u l i tussen 19.00 en 19.45 uur.

H i e r b i j werd een lichtgroene Opel Ascona gesigna-

leerd met achterop een zwarte spoiler:
*** Op zaterdag 30 j u l i vond een i n s l u i p i n g plaats in

bejaardencentrum "de Bleijke". waa rb i j vaneen perso-

neelslid de inhoud uit de portemonnaie werd ont-

vreemd. Van de persoon is een v r i j n a u w k e u r i g signa-

lement bekend en onderzoek in dezen volgt;

*** Op maandag l augustus werd een a a n g i f t e opgenomen

van diefs ta l van diverse goederen (o.a. klok, foto-

camera) uit een woning. Vermoedelijk is men v i a een

onafgesloten balkondcur binnengekomen.

Diverse:
*** Geassisteerd bij een bermbrandje aan de Varsselseweg:
*** Bemiddeld b i j overlast v a n een sproei ins ta l l a t i e ;

*** Bemiddeld bij geluidsoverlast:
*** Diverse keren u i t g e r u k t voor d ive r se a larmmeldingen

van bedrijven en/of woningen.
H. Koers

LASER-SHOW IN DISCO PAKRDKSTAL
Vrijdagavond 12 augustus om 21.00 uur /al de dance

mu/ iek in disco "Paerdestal" te X.elhem ondersteund wor-
den door een laser-show uitgevoerd door ABCLuserHvents.

De/e boeiende show beslaat onder andere uit tal loze stra-

len, tunne l s , v l a k k e n en vele andere combinaties van f igu-

ren die samen met de rook. spiegels en spiegelbollen

prachtige r u i m t e l i j k e e f f e c t e n creëren. Op een projectie-

scherm worden 2D en 3D animaties teksten geprojecteerd.

Xoals op elke vrijdag zal er ook nu weer een gratis disco-

bus rijden. Voor veilrektijden en opstapplaatsen zie de

adver ten t ie van vorige week in deze krant, voor andere

informatie kan men bellen naar café het Wit te Paard. tel .

0X342-1227. Andere activiteiten van de disco zullen op de

bekende plaatsen op posters bekend gemaakt worden.

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!

DRUKKERIJ WOLTERS

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

Wij zijn ook aanwezig op de
Hengelose Braderie op woensdag 10

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

Graag tot ziens.



MOET

JIJ 'NS
OPLETTEN!

Les één uit

"ik~wil-een-echte-
( ia /e l le" argumen-

tenboek: /eg

thu i s dat je toe

bent aan een

u persterke, veil ige,

trouwbare fiets.

Goed voor je school-

resultaten en /.o.

Moet j i j eens opletten!

( i n cle klas) .

GAZELLE FIETSEN RIJDEN OP VREDESTEIN BANDEN.

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

Wegens vakantie gesloten
van vrijdag 12 augustus
tot maandag 29 augustus

tAtfew&e&wl
drukwerk

Kampstraat 13

7255 XC Hengelo

Tel. 05753-3818

Chr. muziekvereniging

Crescendo
Hengelo Gld.

wil weer starten met een

blokfluitcursus
Verder /oeken wij
leerlingen voor het

tamboer-lyrakorps
Opgave en inlichtingen:
tel. 05753-7381 of 2405

Zondag 14aug.

GROTE BINGO
met maximum ƒ 2.000,-

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

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

Bruidstaarten,
kindertaarten,

geboorte, receptie?
Voor elke gelegenheid
maken wij de lekkerste
taarten. Bakkerij Kreunen
de /aak voor taarten met
smaak. I e l . 05753-1474.

Te koop 2-wielige aanhan-

ger, 170 x 105 cm, met kap;

Etna aardgasfornuis, 4 pits

met oven, in prima staat. Tel.

05753-1209.

Te koop mais, oogst 1993,

39.4% D.S., 910 V.E.M, en

mais, oogst 1994.

Hissink, Slotsteeg 9, Hen-

gelo, tel . 05753-1439.

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1424

BIIENHOF STRATENMAKERS BE DRI | F

André Bijenhof
Tel. 05755-1944

05753-1136
06-52939311

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

ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

HENGELOSE BRADERIE
een straatfeest van allure
Waar een maand geleden de Hengelose Kermis plaats

vond, wordt nu woensdag l O en donderdag l l augustus de

Hengelose Braderie georganiseerd, rondom de kerk, in het

centrum van het dorp.

Er is dit jaar ook weer van alles te heieven, want er hebben

veel deelnemers ingeschreven, zodat er voor het ongetwij-

feld in grote getale aanwezige publiek veel te zien zal zijn.

Standhouders die hun waar aanprijzen, een show van

klassieke motoren, verenigingen die hun ak t i v i t e i t e n be-

kend maken, de bekende eetkramen, een plek waai men bij

h o p e n l i j k goed weer kan genieten van een heerli jk drankje

en een grote karaoke-show.

Ook cate-discotheek "De Zwaan" speelt in op de Hen-

gelose Braderie. Beide dagen treedt hier het bekende Hanska

Duo op. Donderdagavond is er een karaoke-show.

Bij café 't Hoekje is er zowel woensdag als donderdag op

veler verzoek het Duo Sunshine met Eduard ten Have.

Grand café "De Egelantier" presenteert op woensdagavond

de Winterswijkse Juka Band en op donderdagavond de

band Almost Sober uit Vorden.

De Hengelose Braderie, woensdag K) en donderdag l l

augustus van 16.(K) tot 22.00 uur. Het is een leest van

handel en amusement, waar men in grote getale op afkomt.

Iedereen is er klaar voor, u bent van harte welkom

BELGISCHE TOPPER THE SPIKES IN DE VVOAGE
Op zaterdag 13 augustus speelt in de grote zaal van dancing

discotheek "De Woage" de topformatie "The Spikes". "The

Spikes" is afkomstig uit België.

De/.e muzikanten verstaan hun muzikale vak zeer goed.

Deze formatie staat garant voor een perfect stukje muziek

ondersteund door een /eer geavanceerd PA-systeem. Alle

leden van "The Spikes" zijn zo ongeveer dag en nacht in de

weeren dat is dan ook goed te zien en te horen. "The Spikes"

zorgen voor de nodige entertainment en humor.

Naast deze topformatie is er nog veel meer te horen. Twee

discotheken op de beneden verdieping waar de meest

recente platen uit de top-40 worden gedraaid. Ook is er

plaats voor wat feestmuziek, afgewisseld met de tropische

toppers.

Vertoeven onder het genot van een koel flesje bier moet je

in "Het Fleske" zijn.

ledere zaterdag is het voor bezoekers van dancing "De

Waoge" de mogelijkheid om gebruik te maken van de

discobussen. Met ingang van 6 augustus zijn de tijden

verandert. Voor inlichtingen kan men bellen met de info-

lijn 08343-1232.

PROVIMI
BIGGENVOEDERPROGRAMMA

PROVISPEEN
SPEENVOEDER

Verkrijgbaar bl):

HENK BERKELAAR
Speciaalvoeders

Wichmond
Tel.:05754-1748

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

LENS l N K
GLAS-VERF-BEHANG

Te koop prei- en boerenkool-

planten. Heuskes, Wuusweg

2, Toldijk, tel. 05753-1259.

Klokken voor
ieder interieur

JUWELIER OPTICIEN
Spalstraat 15 Hengelo Gld Tel 05753 1374

PAARDENKEURINGEN IN HENGELO GLD.
Lokatie de Hietmaat, aanvang 9.00 uur, toegang grat is .

Woensdag 10 augustus Paardenkeuring Fjorden.

Zaterdag l 3 augustus Paardenkeuring Basispaard/Gronin-

ger en Dartmoor.

Een tweede vervolggesprek met dhr. van Ingen, dierenarts

en PR commissielid van de Marktvereniging. maar bovenal

paardenkennerü

Mijn eerste vraag: Wat /.ijn nu eigenli jk Fjorden?

Antwoord: Noorse Fjord, ook wel Fjording ot Westlands-

pony genoemd, is een van de bekendste pony's van Noord-

Europa. Generaties lang heelt hij de opval lende kenmerken

van /ijn voorouders uit de ijstijd behouden. Heeft Aziatische

invloed dooi 't Tarpan-steppenpaard. De Vikingen waren

waarschijnlijk de eersten die de Noorse pony's op grote

schaal gingen lokken, /eer waarschi jn l i jk hebben ze de/e

gekruist met paarden die ze t i jdens de plundertochten

hadden buit gemaakt. Na die periode is men voortgegaan

met het inbrengen van vreemd-bloed. In de vorige eeuw

vooral volbloed. Tegenwoordig wordt het ras z u i v e r ge-

houden. De Fjord, die i jverig en gehoor/aam is. wordt door

boeren in heel Scandinavië en andere delen van Noord-

Europa /eer gewaardeerd.

De belangrijkste kenmerken /ijn: stevig gebouwd, krach-

tig, robuust . Grijs-bruin van kleur met een "Aal-streep"

( / u a r t e s t reep) over de rug en de staart en de manen,

dwarsstrepen op de benen. Het is gebruikelijk de manen bij

te knippen, in het midden iets hoger (een soort kam). Sober

in onderhoud, /eer vast ter been. Wel een sterke eigen wil .

Gren/eloos uithoudingsvermogen. Zeer populair voor re-

creatief gebruik. D.w./, onder het /adel, in het tuig en

samengestelde men-wedstri jden. (lange afstandsritten voor

de wagen).

Fjorden-keuringen /ijn ook in Hengelo Gld, regio Oost. De

eerste Stamboekkeuring in Hengelo Gld was het Fjorden-

paard. Al meer dan 25 jaar geleden!!! Stokmaat 130-140

cm.

/aterdag 13 augustus Paardenkeuringen o.a. Dartmoor.

Wat is Dartmoor voor type paard en waar komt het van-

daan.

Antwoord: Dit pony-ras komt /oals de naam al zegt uit

Dartmoor en vormt één van de aardigste attractie's in dit

wilde romantische gebied van Engeland. Het ras wordt

instand gehouden dooreen aantal particuliere stoeterijen,

waarvan een enkele ook buiten dit gebied liggen. Maar er

/ i j n ook kudden, die v r i j rondzwefVen over de heide-

velden. Omdat de Dartmoor bijzonder lang in wilde staat

heeft geleefd, is hij niet makkel i jk aan te rijden. Maar

éénmaal getemd is hij ideaal voor kinderen. Een Spartaans

bestaan in een onberg/aam gebied, heeft zijn sporen in het

ras achtergelaten.

De Dartmoor heeft een adelijk klein hoofd, kleine oren,

sterke schouders, harde droge benen met vrij veel behang.

Ook veel behang aan hoofd en manen en een weelderige

staart. Zuiver ras fokker i j , opgenomen in het Stamboek.

Met 3 jaar opname in het Stamboek, alleen als /e stamboek

waardig /ijn. Kleur: zwart/bruin-/wart en bruinen komen

het meest voor. Ook vossen en schimmels, maar geen

bonten. Deze worden niet in het Stamboek opgenomen.

Veel witte aftekeningen z i j n ongewenst. Er lopen nog ±

6000 Dartmoor pony's ( i n kuddeverband) in het Nationaal

park, een beschermd gebied, afgezet met roosters, zoals op

de Veluwe. Toezicht wordt gehouden door parkwachters.

Kindvriendelijke, intelligente pony's. Zeer geschikt als

eerste rijpony voorde kinderen vanwege rust ige-gel i jkma-

tige en bijzondere rijtypische gangen, springtalent en ka-

rakter. Winterhard.

Eveneens zaterdag 13 augustus Paardenkeuring van het

Basispaard en Groninger. Geef eens een korte omschrij-

ving van het Basispaard.

Antwoord: Basispaard geelt aan, oorsprong en betekenis

van fit type. Een klein s tukje historie. De geregisteerde

Ned. Warmbloed f o k k e r i j is meer dan een eeuw oud. In de

vorige eeuw waren er div. regionale en lokale Stamboeken

die zich bezighielden met fokkerij van paarden, die spe

ciaal bedoeld waren voor werk op de boerderij. Aard,

omvang en grond bepaalden de var ia t ies in het type. Op de

Groninger klei zijn /waardere landbouw-paarden nodig

dan op de /andgronden, in bijv Gelderland. Zij verlangden

meer adel, temperament, vlottere bewegingen en uithou-

dingsvermogen. Overigens hebben beide types door uit-

wisseling van genen elkaar mede gevormd. Na tal van

fusie 's ontstond uiteindelijk één Stamboek (Warmbloed).

een deel van de fokkers, gehecht aan het Gelders Paard,

besloot niet mee te doen. maar koos voor de instandhou-

ding van het oorspronkelijke type. Onderscheid Gelders/

Groningse paard.

( i ron inger wat /waardere type (Gelderse wat l i ch te r en wat

sjieker). Basispaard is van origine Gelders landbouwpaard.

De fokkers en liefhebbers van het Basispaard houden l *

augustus nat ionale keuring in Hengelo Gld.

Gebruiksmogeli jkheden: Basispaard werkt op de boeide

rij, onder het zadel in het tu ig . Ook veel gebruikt als politie-

paard. vanwege het karakter . Vereniging van Basispaarden

proberen b i j de keuringen in Hengelo Gld a l le facet ten van

het Basispaard te tonen (een show om dit paart!).

Groninger Paard: Vereniging Groninger Paard is opgericht

in 19X2 door een klein aantal liefhebbers van het aloude

Groninger Landbouwpaard. Vereniging is aangesloten b i j

de S t i ch t ing Zeld/ame Huisdieren.

Gebruiksdoel : d r ie - led ig : Aangespannen paard, een

akt iv i te i t die nog steeds aan popular i te i t wint. Hiervoor b i j

u i ts tek geschikt vanwege rustig temperament, gewill ig

(karak te r ) , werk lus t en groot uithoudingsvermogen. Re-

creatief rijpaard, voor paardeliefhebbers met beperkte

mogelijkheden, stelt weinig eisen. Sportpaard. de Gronin-

ger fokpaarden /ijn bij uitstek geschikt om met veredelde

partners, /oals Engels volbloed en bijv. WPN rijpaarden

een kruisingsproduct te maken, dat als eindprodukt /eer

gewild is, o.a. bij topruiters. Het Groninger paard is een

typisch Nederlands ras. Heeft verwantschap met het Oost

l - i iesche Paard en de Oldenburgers. Het brandmerk van de

Vereniging Groninger Paard bestaat uit gekroond k l a v e r

blad en de twee laatste c i j fers van het levensnummer van

het bijbehorende dier. Alle Groninger paarden worden bij

Stamboek opname gemeten en beoordeeld. De merrie's

krijgen een naam naar goeddunken van de fokker. De

hengsten krijgen een naarn die begint met de/elfde letter als

die van /ijn vader.

Met een pak verdere informatie onderde arm bedank ik dhr.

van Ingen voor de/e interessante u i t eenze t t ing en wens

hem een prettige vakantie. Op ons eigen vakantie-adres,

een Hollands boerderijpension, diep verscholen in de

Pyreneeën, ontdekte ik het boek "Het Paard". Daarin wor-

den 86 paardenrassen over de hele wereld beschreven en

geïllustreerd met prachtige toto's. Wat is de wereld toch

klein, maar tegelijk ook weer heel groots en mooi, als je

k i j k t naar o.a. deze wonderen van en in de natuur. Ook in

Hengelo Gld.

Graag tot een volgende keet

C.H. voor P.R. Hengelo Gld.

GROTE KARAOKE-SHOW OP DE HENGELOSE

BRADERIE

Tijdens de Hengelose Braderie op woensdag l ( ) en donder-

dag l l augustus is er ook een grote Karaoke-show. De Bra-

deriecommissie heeft i.s.m. Expert Arendsen de organisa-

tie v a n de Pioneer-Laser-Karaoke aangeboden gekregen

De Karaoke-show wordt gehouden op het terrein van de

weekmarkt , tussen Marktstraat en Kerks t raa t . De te zingen

teksten zijn op grote schermen leesbaar, prettig voor deel

nemers en publiek.

Na enige schroom hebben zich nu de eerste deelnemers

aangemeld. Inmiddels is er ook een ervaren presentator

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 14 AUGUSTUS 1994

Remigiuskerk
10.00 uur ds. van Thiel, Amstelveen Kindernevendienst

Verzorgingscentrum "De Bleijke"
10.00 uur mw. D. J. Rekswinkel -Kets

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. C. van Dorp

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 13 augustus 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 14 augustus 10.00 uur Woord en Communieviering

m.m.v. het gemengd koor

Dinsdag 16 augustus 19.(K) uur Avonddienst

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.(K) uur Weekendviering;

zondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur

Ro/enhoedje bidden: vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.

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

dagel i jks Ro/enhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 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 10 AUGUSTUS
Dr. Eyck, tel. 1277

12 - 15 AUGUSTUS
Dr. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende

morgen OS.(H) uur .

Maandag: dr. Ei jke lkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, te l .

2262.

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

Woensdag: wisselavoncl, 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 8.00-12.30 uuren 13.30-

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

Spoed- en specialisienrecepten 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.(X)

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

aangetrokken, welke samen met een deskundige jury de

diverse kwaliteiten moet gaan beoordelen.

De in/et voor het Karaoke-kampioenschap van Hengelo

Gld, vormt een dr ie ta l hoofdpri j/en n l . ƒ 250.00; ƒ l 50.00;

ƒ 100.00.

De wedstrijden vinden plaats vanaf 18.30 uur op I O en l l

augustus, met een f inale op de donderdagavond om 2 l . (X)

uur.

Er is een keur aan Nederlandstal ige en bui tenlandse num-

mers ter beschikking. Voor eventuele in l i ch t ingen en op-

gave kan men terecht bij t e l . 251 l of 4261.

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. vr i jdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar, te l . 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 1 1

Hulpdienst
mevr. Rijpkema, tel. 2439 en mevr. l.uhbers. tel. 2766. In

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

2627.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t bellen tussen 09.(K) en 12.00

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

16463.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kruiswerk, gezinsverzorgingen thuiszorgwinkel. 24 uur per dag

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

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo (Gld);

Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 05752-2129

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voorde 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 vooralgemene belangenbehartiging

in de gezondheidszorg. Voor vragen, hu lp of bemiddeling bij

problemen, bel (dagelijks van 19.()()-20.()() u u r ) te l . 08330

21025, 08340-41275 of (maandag t.e.m. v r i j dag ) 08343-1214.

Vrijwillige Thuiszorg, tel. 08340-35000. d a g e l i j k s 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, te l . 2515

H. Offenberg, tel. 3435

Diëtiste
H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15. 7223 KJ Baak. t e l .

05754-1809. Voorafspraken tussen 13.00 en 14.00 uur .

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-7250S3

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000. dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.


