
64e jaargang no. 10 dinsdag 7 maart 1995 UITGAVE:
DKl KKI KI ) WOLTKKS

Krm liiikslia;il 16

Postbus 63, 7255 7M Hengelo (ild

Telefoon 05753-1455, !>.«.«. 2771

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

\e ls \v i jk (/.elheiii), Steenderen,

Baak, Itronkhorst, Olburgen, Kha,

l iild i jk . Wit h mond- Vierakker

rn omstreken

Gepaneerde Hongaarse
Snitzeis Gehakt

1 40 CordonBleu

100 gram l •"w j •._

100 gram l • f v

grote
Hamburgers

3 stuks
9
£i

Slagersham

1150 gram l i

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST

(fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram 4.C/3

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram O. C/O

MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 4.<73

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

SPECIALE
AANBIEDING

Holland Electro BIRDY-W

Fraaie, sterke stofzuiger met een motorvermogen
van maar liefst 1200 watt. Enorme zuigkracht en
compleet uitgerust met hulpstukken onder het
deksel, een automatisch oprolsnoer en stalen
buizen. Een echte aanrader!

HE-prijs:
299,-
Onze Aktleprijs: 249

l ELEKTRO INSTALLATIEBEDRIJF

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

Frikando 500 gram 6.95
Leverworst 100 gram 0.75
Tongeworst 100 gram 1.25

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

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

SPAARBANK

Uw geldzaken over-
zichtelijk geregeld met
de NMS Privérekening

Gratis betalingsverkeer

De NMS Privérekening, vraag 'm aan
bij de NMS Spaarbank

Gerrits-Lammers Groep B.V.
Spalstraat 31

7255 AB Hengelo Gld.

Dr NMS Spaarbank is ccii rndcnlrrl van de IN< i '

f * f

Hotel - Café - Restaurant
Zialencentrum

De Kruisberg
Zaal l van 50 t/m 350 personen

Zaal 2 van 10 t/m 80 personen

Koude en warme buffetten
Div. diners - Gelderse koffietafels
Barbeque voor ± 60 personen
Zalen beschikbaar voor bruiloften en partijen
Zaal l met een complete luchtbehandeling
Klootschietparcours
Diverse Hollandse spelen
Gratis bruidsauto Rolls-Bently
u wordt gehaald en thuis gebracht
Ruime parkeergelegenheid
Prijsafspraak vooraf

Eric en Mieke Jansen

Kruisbergseweg 172

7009 BT Doetinchem

Tel. 08340 - 24123

Fax 08340 - 63821

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

Nog één kans

zaterdag 11 maart

toneelopvoering
door supporters van Crescendo
in „Ons Huis" te Hengelo Gld.

aanvana 20.00 uur. vanaf 19.30 uur muziek boerenkaoel
entree ƒ 4,-- / donateurs vrije toegang

Te koop

Broeikastfolie.

Vijverfolie 0,5 mm in 4 en

6 mtr breed a 4.95 per m:.

Ook andere maten verkrijg-

baar tegen meerprijs.

Tuinverlichting.

materiaal ^ietaluminiuin, in

de kleuren groen, bordeaux

en wit.

Bij

Goossens Atomica
Steenderenseweg 1 1

Hengelo ( ï l d .
tel. 05753-2139

Woensdag 15 maart
15.00 uur

Opening

verken
XA/IDE FASHION

Spalstraat 32 - Hengelo Gld

's maandags gesloten

's woensdag de hele dag geopend

TWEE SPECIAALZAKEN ONDER EEN DAK!

OPTIEK HORLOGERIE
GOUD-ZILVER

Ter gelegenheid van de opening van
Derksen Wide Fashion geven wij van

15 t.e.m. 25 maart 10% korting.
(uitgezonderd op reparatie)

eig. A. Groot Kormelink
tel.05753- 1771
- Brillen en Contactlenzen

- Oogmeting met de allernieuwste
electronische meetapparatuur

- Barometers en etuis

DE BRILLEN SPECIAALZAAK!!

eig. T. van den Hul

tel. 05753 - 4036
- Uurwerken - Gouden en
zilveren sieraden

- Vakkundige reparaties
- snelle batterij service

DE JUWELIER!!

GROOT KORMELINK
Hengelo Gld. - Spalstraat 27

KINDERTAARTEN?
Daar maken wij iets leuks

van.
Bakkerij Kreunen
de /aak voor taarten met

smaak!

VAKWERK IN UW TUIN
aantrekkelijke prijs

HOVENIERSBEDRIJF

MARGO BESSELINK
Tuinaanleg/onderhoud

interieurbeplanting/

hydrocultuur

Covikseweg 11
Steenderen

Tel. 05755-1472

LEVEN^WONEN
EN WtRKEN IN
GELDERLAND.

U gaat toch
woensdag
ook
stemmen!

Wat deze
provincie
nodig
heen.

VOOR UW EIGEN BELANG!!!



Wij /ijn heel bli j . want wij hebben er een /usje bij.

l laai naam is

AFKK CHRISÏÏNK LIOBA

geboren op 24 februari IW5

l-cikc en Hylke

On/e dankbare ouders /ijn:

Johan en I.ian Politiek-Usseldijk

Kampstraat 7

7255 X(' MenueloCi ld.

Sporthal "De Kamp" - Volleybal DVO

Zaterdag 11 maart 1995, aanvang 17.00 uur

Heren:DVO1 - DASH 1

ROOZEGAARDE
Sport&Mode

KE;IOASERS

Beste fietsvrienden.

Kriebels in de kuiten?

Het voorjaar komt er aan, T.C, de
Keioasers ontwaakt uit haar winter-
slaap en stapt weer op de fiets.
Lijkt het jouw ook wel leuk om spor-
tief en in groepsverband te toeren,
kom dan eens vrijblijvend en koste-
loos met ons meerijden.

Info: - Wekelijks fietsen wij 2 maal

- Ons vertrekpunt en thuisbasis is

café Winkelman te Keijenborg

- Wij zijn aangesloten bij de

Nederlandse Toer-Fiets Unie

- Wij rijden in gesponsorde club-

kleding.

Heb je belangstelling, bel dan een van

de volgende personen:

Jan Bergervoet, tel. 08348-1000

Bert Jansen, tel. 05753-1015

Tonnie Kelderman, tel. 08344-1489

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:

grote IJSBERGSLA
per stuk 1.98

Cuba PERSSINAASAPPELS
18 voor 5.98

Rauwkost reklame:
CHINESE GROENTE SALADE

100 gram 1.25
SPITSKOOL SALADE

100 gram 1.25

STAMPPOT RAAPSTELEN
500 gram 4.98

Tot ziens.

Nog één kans

zaterdag 11 maart

toneelopvoering
door supporters van Crescendo

in „Ons Huis" te Hengelo Gid.

aanvana 20.00 uur, vanaf 19.30 uur muziek boerenkaoel

entree ƒ 4,- / donateurs vrije toegang

Voorjaarsverzilvering van

R.B.S. en P.R.I.S. tegoeden

op maandag 13 maart van 19.00
tot 20.00 uur bij F. R. Ooms-Lubbers,

Vordenseweg 24, Hengelo Gld.

Het bestuur

Hout en Bouwbond C.N.V.

afd. Hengelo Gld.

Voorjaarsverzilvering van

R.B.S. en P.R.I.S. tegoeden

op woensdag 15 maart s avonds
tussen 18.00 en 20.00 uur bij W. Boerman,

Rozenhoflaan 31 (ingang achterom)

Het bestuur

Bouw en Houtbond F.N.V.

afd. Hengelo Gld.

** • *,„ M»
Stem dan op 8 maart

LIJST 1
CD4 Hengelo-Steenderen

Marktver.
Hengelo Gld.

LEDENVERGADERING

op dinsdag 28 maart 1995
in zaal v.d. Weer, Spalstraat 1
Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:

1. Opening.

2. Notulen vorige ledenvergadering.

3. Jaarverslag secretaris.

4. Jaarverslag penningmeester.

5. Rapport kas-controlecommissie.

6. Benoeming kascommissie 1995.

7. Bestuursverkiezing wegens periodieke

aftreding van de heren: E. Jolink en F.

Mullink. De heer Mullink stelt zich herkies-

baar. De heer Jolink stelt zich niet herkies-

baar. Het bestuur heeft in deze vacature

als kandidaat gesteld: de heer A. J. Jans-

sen, Singel 9 te Hengelo Gld.

8. Vaststelling contributie 1995.

9. Verkoop onafgehaalde prijzen verloting.

10. Mededelingen.

11. Rondvraag.
12. Sluiting.

ISRIIX;KM VOOR KKN <;OKI> DOKL
De groep van welzijnswerkers van clc Parochie aan de

(iraxenstraat in Suriname bekommert /ich al dentallen

jaren om het lol van de allerarmsten in Suriname.

Er wordt in eerste instantie ge/orgd voor voedsel, kleding

en onderdak. De aandacht richt /.ich vooral op de

zwerfkinderen, bejaarden en alleenstaanden. De ac t iv i te i t en
van de xvel/ijnswerkers worden gefinancierd uil giften van

de parochicleden, opbrengsten van ha/ars e.d.

Door de buitengewone slechte economische situatie komt

de financiering van diverse projekten voor de minst

bedeelden steeds vaker in de verdrukking.

Op vrijdagavond 24 maart a.s. wordt er in Lochem een

bridgc-drixe gehouden waarvan de opbrengst geheel ten

goede komt aan dit projekt. De aanvang is lu.30 uur in

/alencentrum Bousemate Lochem. De inschrijving bedraagt

ƒ 7,50 per persoon.

Hi /ijn voor de eerste drie paren in iedere groep prij/en in

natura die ter beschikking worden gesteld door Alben

Meijn Lochem.

Voor opgave en informatie kan men contact opnemen mei

o.a. Joke nootjes, tel. 05735-3420

HENGELOSE HENGELSPORT VERENIGING

JAARVERGADERING
van de HENGELOSE HENGELSPORT
VERENIGING te Hengelo Gld

op maandag 20 maart 1995
in de kleine zaal van café Wolbrink,
Bleekstraat 3. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:

1 Opening door de voorzitter.

2 Mededelingen en ingekomen stukken.

3 Notulen van de najaarsvergadering van 21

november 1994.

4 Verslag penningmeester.

5 Verslag kascommissie.

6 Benoeming lid kascommissie.

7 Vaststelling contributie 1996.

8 Bestuursverkiezing.

Periodiek aftredend zijn W. Vruggink, secre-

taris, T. Hofman, lid en J. Wijnbergen, lid. De

2 eerstgenoemden stellen zich herkiesbaar.

Voor J. Wijnbergen, welke niet herkiesbaar

is, heeft het bestuur D. Gotink aangezocht

om zich verkiesbaar te stellen.

Tegenkandidaten voor de bestuursverkie-

zing worden bij de secretaris schriftelijk

ingewacht voor de vergadering.

9 Rondvraag.

10 Sluiting.

Het bestuur

VOOR ONZE JUNIOREN:

De vergunningen voor 1995 liggen klaar bij de

Dierenshop, Spalstraat 12 en Hulstijn, Raad-

huisstraat 16 beiden te Hengelo Gld.

K K N N I S M A K K N M KT KN KINDERVERMAAK
OP A( H l KKHOKKSi ; ( A M I M N C J S
Kinderen (en daarmee natuurlijk ook de oudei's) hoeven

/ich in de Achterhoek niet te vervelen. Vooral niet lussen

29 april en 7 mei l°95. want dan is het bij 2 l campings

'k inderweek'. Onder leiding vandeSti eek-V V V Achterhoek

organiseren die campings in de/e meivakantie verschillen-

de aktiviteilen, speciaal voorkinderen. Maar eerst kunt u in

het weekend van 2\ tot en met 23 april voordelig ken

nismaken met de/e campings.

Voordeelweekend
Voor hel luttele bedrag van ƒ 25.-- per kampcerplaats kunt

u kennismaken mei de Achterhoekse campings. U hebt

keus uu 2 I verschillende terreinen, groot en luxe. maar ook

eenvoudig en klein, waar tic eigenaar uw gastheer is. Het

voordeeltarief geldt per kam peerplaat s voor maximaal drie

overnachtingen in het weekend van 2\ tot en met 23 april

a.s. l let enige. \v at hier nog bijkomt is toeristenbelasting en

in een enkel geval reserveringskoslen.

Kinderweek met thema's

De 2 1 campings zijn alle lid van het samenwerkingsverband

'Kamperen in de Achterhoek'. Het is de derde achtereen-

volgende keer, dat dit kampeer-samenwerkingsvcihand

een kinderweek organiseert. Het evenement was vorig jaar

/o'n groot succes, dat de kampeerterreinen hebben besloten

er een jaar l i j ks terugkerend fest i jn van te maken, ledere

camping biedt een ander programma. De akt iv i te i ten / i jn

weerspeklakulair: thema's al s'pi raten'.'sprookjes', indianen'

en 'Disncx ' /.ijn uitgewerkt.

Op /nek naai de schat

Op pirateneiland gaan de kinderen met een schatkaart op

/ock naarde verdwenen schat van kapitein Hook. houden

/c /ich fit met pirateiigymnastick. hebben /e piratenbcraad

en alleen als de schat gevonden wordt, is er afsluitend een

groot piratenleesl. In het 'Wilde Oosten' heelt opperhoofd

(irote Wokkkel / i jn vredespijp verloren, wordt er een

indianendorp gebouwd waar de broodjes bruin gebakken

worden en spelen de kinderen rond de totempaal. Sprookjes

bestaan nog echt, want de kinderen be/oeken een sprook-

jesbos en gaan op /oek naar trollen.

Speciaal voor kinderen

Andere recreatie-ondernemers halen speciale kindercxv-

nemenlen naarde camping /oals een kleine Meneer Kaktus

Show,een spelenkermis.een slormbaan, boarding-voelbal,

luchlkussen springen, e.d. Naast de wat kleinschaligere

kinder-aktiviteiten als schminken, knutselen, bingo, ver-

tonen van tekenfilms, speur- en huifkartochten tonen

recreatie-ondernemers aan ook k realief te kunnen /ijn. Wat

dacht u van een kinderdiner, een mafketelspel. een rook-

seinenspel. beschuit fluiten en een voetsporen- en pijl-en-

bogen-tocht.

Natuurontdekkingstocht
Ook hel educatieve aspekt ontbreekt niet tijdens de

kinderweek. Kinderen, die op de campings verblijven,

kunnen /ich inschrijven vooreen natuurontdekkingstocht

onder leiding van een natuur en milieu-educatief mede-

werker, /e maken kennis met de natuur door middel van

natuur-bewust/ijnsspelen. waarbij de /inluigen worden

ingeschakeld. Kinderen maken geblinddoekt kennis met

een boom. praten hardop met dieren en planten, wandelen

als een rups. worden roofdier en prooi en \\ekken een

slapende vrek.

Voordeelcoupons

En ulsof dat nog niet genoeg is. ontvangen de kinderen bij

aankomst op de campings voordeelcoupons van speciale

kinderattraklies in de Achterhoek, /oals Het Land van Jan

Klaasen. Kasteel Huis Bergh, Doolhof Ruurlo. Openlucht-

museum Live Kots, Natuurpark De Leempulten en het

(irafisch museum. De VVV's Lochem en /.utphcn geven

een x oordeel op speciaal voorkinderen ontxv ikke Ide routes.

Voor meer informatie over de campings en de akt iv i te i ten

kan mende folder "Kamperen inde Achterhoek" aanvragen

via de Streek-VVV Achterhoek te /.utphcn. tel. 05750-

I9355.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455 - Fax 05753-3521

Agentschap voorSteenderenen
omgeving:

J.B.EPPINK
DORPSSTRAAT37

7221 BN STEENDEREN

TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK

' geboorte- en huwelijkskaarten
' jubileum- en gelegenheidskaarten
Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,

huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen

om thuis uw kaart uit te zoeken.
1 visitekaarten
' rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK

e* rekeningen, briefpapier
' circulaires, folders, prijslijsten
' enveloppen, briefkaarten, sets
' ketting formulieren enz. enz.

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

ATTENTIE ATTENTIE

Voor DE RECLAME
dienen de advertentie^

donderdags vóór
11.00 uur in ons

bezit te zijn!!
(P.S. soms kan het voorkomen dat de

krant al vuur 11.00 uur vul is. dan is

plaatsing onder voorbehoud!!!!!!)

Gelieve hiermee de nodige

rekening te houden!!!!!!

DRUKKERIJ WOLTERS

me
nog toe.
'Altijd gedacht dat

reuma alleen ouderen

treft? Ik weet nu

wel beter. Skiën,

m'n sportclub en de

disco kan ik definitief

vergeten. Ook dat

doet pijn. Maar met

geld kunt u mij en

400.000 andere

reumapatiënten

fantastisch

helpen. <

'••"' f

Nationaal Reumafonds
Oen Haag. Bank 70 70 70 848.



Wij /ijn heel Mij. want wij hehhen er een /usje hij.

Haar naam is

AFKK CHRISTINK LIOBA

geboren op 24 februari lc)95

l;eike en Hylke

On/e dankbare ouders /ijn:

Johan en Lian l'olitiek-IJsseldijk

Kaïnpstruat 7

7255 XC Hengelo (ikl.

Sporthal "De Kamp" - Volleybal DVO

Zaterdag 11 maart 1995, aanvang 17.00 uur

Heren: DVO 1 - DASH 1

ROOZEGAARDE

KE;IOASERS

Beste fietsvrienden.

Kriebels In de kuiten?

Het voorjaar komt er aan, T.C, de
Keioasers ontwaakt uit haar winter-
slaap en stapt weer op de fiets.
Lijkt het jouw ook wel leuk om spor-
tief en in groepsverband te toeren,
kom dan eens vrijblijvend en koste-
loos met ons meerijden.

Info: - Wekelijks fietsen wij 2 maal

- Ons vertrekpunt en thuisbasis is
café Winkelman te Keijenborg

- Wij zijn aangesloten bij de
Nederlandse Toer-Fiets Unie

- Wij rijden in gesponsorde club-
kleding.

Heb je belangstelling, bel dan een van
de volgende personen:

Jan Bergervoet, tel. 08348-1000
Bert Jansen, tel. 05753-1015

Tonnie Kelderman, tel. 08344-1489

x„ GENTEN EN-^

jfei&Klein
W*. 'Westland

HENGELO GLD

tel. 1054

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:

grote IJSBERGSLA
per stuk 1.98

Cuba PERSSINAASAPPELS
18 voor 5.98

Rauwkost reklame:
CHINESE GROENTE SALADE

100 gram 1.25
SPITSKOOL SALADE

100 gram 1.25

STAMPPOT RAAPSTELEN
500 gram 4.98

Tot ziens.

Nog één kans

zaterdag 11 maart

toneelopvoering
door supporters van Crescendo

in „Ons Huis" te Hengelo Gid.

aanvanq 20.00 uur, vanaf 19.30 uur muziek boerenkaoei

entree ƒ 4,- / donateurs vrije toegang

Voorjaarsverzilvering van

R.B.S. en P.R.I.S. tegoeden

op maandag 13 maart van 19.00
tot 20.00 uur bij F. R. Ooms-Lubbers,

Vordenseweg 24, Hengelo Gld.

Het bestuur

Hout en Bouwbond C.N.V.

afd. Hengelo Gld.

Voorjaarsverzilvering van

R.B.S. en P.R.I.S. tegoeden

op woensdag 15 maart s avonds
tussen 18.00 en 20.00 uur bij W. Boerman,

Rozenhoflaan 31 (ingang achterom)

Het bestuur

Bouw en Houtbond F.N.V.

afd. Hengelo Gld.

„
Stem dan op 8 maart

LIJST 1
CDA Hengelo-Steenderen

Marktver.
Hengelo Gld.

LEDENVERGADERING

op dinsdag 28 maart 1995
in zaal v.d. Weer, Spalstraat 1

Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:

1. Opening.

2. Notulen vorige ledenvergadering.

3. Jaarverslag secretaris.

4. Jaarverslag penningmeester.

5. Rapport kas-controlecommissie.

6. Benoeming kascommissie 1995.

7. Bestuursverkiezing wegens periodieke

aftreding van de heren: E. Jolink en F.

Mullink. De heer Mullink stelt zich herkies-

baar. De heer Jolink stelt zich niet herkies-

baar. Het bestuur heeft in deze vacature

als kandidaat gesteld: de heer A. J. Jans-

sen, Singel 9 te Hengelo Gld.

8. Vaststelling contributie 1995.

9. Verkoop onafgehaalde prijzen verloting.

10. Mededelingen.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

BKIIXiKN VOOR KKN (JOKI) DOKL
De groep van wel/ i jnswerkeis van de Parochie aan de

(iravenslraat in Suriname bekommert /ich al tientallen

jaren om het lol van de allerarmsten in Suriname.

Er wordt in eerste instantie gc/orgd voor voedsel, kleding

en onderdak. De aandacht richt /ich vooral op de

/wcrfkinderen. bejaarden en alleenstaanden. De activiteiten

van de welzijnswerkers worden gefinancierd uit giften van

de parochieleden. opbrengsten van ba/ars e.d.

Door de buitengewone slechte economische situatie komt

de financiering van diverse projekten voor de minst

bedeelden steeds vaker in de verdrukking.

Op vrijdagavond 24 maart a.s. wordt er in l.ochem een

bridge-drive gehouden waarvan de opbrengst geheel ten

goede komt aan dit projckt. De aanvang is 19.30 uur in

/alencentrum Bouscma te l .ochem. De inschrijving bedraagt

ƒ 7.50 per persoon.

IM / i jn voorde eerste drie paren in iedere groep prij/en in

natura die ter beschikking worden gesteld door Albert

Heijn l.ochem.

Voor opgave en informatie kan men contact opnemen met

0.8. Jok J Dootjes. tel. 05735-3420

HENGELOSE HENGELSPORT VERENIGING

JAARVERGADERING
van de HENGELOSE HENGELSPORT

VERENIGING te Hengelo Gld

op maandag 20 maart 1995
in de kleine zaal van café Wolbrink,

Bleekstraat 3. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:

1 Opening door de voorzitter.

2 Mededelingen en ingekomen stukken.

3 Notulen van de najaarsvergadering van 21

november 1994.

4 Verslag penningmeester.

5 Verslag kascommissie.

6 Benoeming lid kascommissie.

7 Vaststelling contributie 1996.

8 Bestuursverkiezing.

Periodiek aftredend zijn W. Vruggink, secre-

taris, T. Hofman, lid en J. Wijnbergen, lid. De

2 eerstgenoemden stellen zich herkiesbaar.

Voor J. Wijnbergen, welke niet herkiesbaar

is, heeft het bestuur D. Gotink aangezocht

om zich verkiesbaar te stellen.

Tegenkandidaten voor de bestuursverkie-

zing worden bij de secretaris schriftelijk

ingewacht voor de vergadering.

9 Rondvraag.

10 Sluiting.

Het bestuur

VOOR ONZE JUNIOREN:

De vergunningen voor 1995 liggen klaar bij de

Dierenshop, Spalstraat 12 en Hulstijn, Raad-

huisstraat 16 beiden te Hengelo Gld.

KI;NMS M A K K N MI; r KN KINDERVERMAAK
OP \( HTKRHOKKSK CAMPINGS
Kinderen (en daarmee natuurli jk ook de ouders) hoeven

/.ich in tic Achterhoek niet te vervelen. Vooral niet lussen

29 april en 7 mei IW5. want dan is het bij 21 campings

'kinderweek'. Onder leiding van de Streek-VVV Achterhoek

organiseren die campings in de/e mei\ akantie verschillen-

de akliviteilen. speciaal voor kinderen. Maareerst kunt u in

hel weekend van 21 tot en met 23 april voordelig ken-

nismaken met de/e campings.

Voordeelweekend
Voor het luttele bedrag van ƒ 25.-- per kampeerplaats kunt

u kennismaken met tic Achlerhoekse campings. U hebt

keus uit 21 verschil lende terreinen, groot en luxe. maar ook

eenvoudig en klein, waar de eigenaar uu gastheer is. Hel

voordeeltarief geldt per kampeerplaats voor maximaal drie

overnachtingen in het weekend van 2\ tot en met 23 april

a.s. l lel enige, wat hier nog bijkomt is tocristenbelasting en

in een enkel geval rescrveringskosicn.

Kinderweek met thema's

De 21 campings /ijn alle litl van het samenwerkingsverband

'Kamperen in de Achterhoek'. Het is de derde achtereen

volgende keer. dat tlit kampeer-samenwerkingsverband

een kindcrueek organiseert. Het evenement was vorig jaar

/o'n groot succes, dat de kampeerterreinen hebben besloten

er een jaarlijks terugkerend lest ijn van te maken. Iedere

camping biedt een ander programma. De aktivi iei len /ijn

\\eerspektakulair: thema's als 'piraten', 'sprookjes', indianen'

en 'Disney' /ijn uitgewerkt.

Op y.oek naar de schat
Op pirateneiland gaan de kinderen met een schatkaart op

/ock naarde verdwenen schat van kapitein Hook. houden

/c /ich fit met piratengymnastiek. hebben /e piratcnberaad

en alleen als de schat gevonden wordt, is er afsluitend een

groot piratcnfeest. In het 'Wilde Oosten' heelt opperhoofd
( i iote Wokkkcl /ijn vredespijp verloren, wordl er een

indianendorp gebouwd waar de broodjes bruin gebakken

worden en spe lende kinderen rond de totempaal. Sprookjes
bestaan nog echt, want tic kinderen be/.oeken een sprook-

jesbos en gaan op /.tv k naar trollen.

Speciaal voor kinderen
Andere recreatie-ondernemers halen speciale kindereve-

nementen naar de camping /oalseen kleine Meneer Kaktus

Show, een spelenkermis.een storm baan. boarding-voetbal.

luchtkusscn springen, e.d. Naast de wat kleinschaligere

kinder-aktiviteiten als schminken, knutselen, bingo, ver-

tonen van tekenfilms, speur- en huifkartochten tonen

recreatie-ondernemers aan ook kreatief te kunnen /ijn. Wat

dacht u van een kinderdiner, een nutfketelspel. een rook-

seinenspel. beschuit fluiten en een voetsporen- en pijl-en-

bogen-tochl.

Natuurontdekkingstochl
Ook het educatieve aspekt ontbreekt niet t i jdens de

kinderweek. Kinderen, die op de campings verblijven,

kunnen /ich inschrijven vooreen natuurontdekkingstocht

onder leiding van een natuur en milieu-educatief mede-

werker, /e maken kennis met de natuur door middel van

natuur-bewust/ijnsspclen. waarbij de /intuigcii worden

ingeschakeld. Kinderen maken geblinddoekt kennis met

een boom. pralen hardop met dieren en planten, wandelen

als een rups, worden roofdier en prooi en uckkcn een

slapende vrek.

Voordeelcoupons
lui alsof dat nog niet genoeg is, ontvangen de kinderen bij

aankomst op de campings voordeelcoupons van speciale

kinderattrakties in de Achterhoek, /oals Het l .anti van Jan

Klaasen. Kasteel Huis Bcrgh, Doolhof Ruurlo. Openlucht

museum I - i ve Kots. Natuurpark De Leemputten en het

(irafisch museum. De VVV's Locliem en /.utphen geven

een voordeel opspeciaal voorkinderen ontwikkelde routes.

Voor meer informatie over de campings en de aktiviieilen

kan mende folder "Kamperen in tic Achterhoek" aanvragen

via de Streek-VVV Achterhoek Ie /utphen. lel. 05750-

19355.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455 - Fax 05753-3521

Agentschap voorSteenderenen
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT37

7221 BN STEENDEREN

TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK

' geboorte- en huwelijkskaarten
' jubileum- en gelegenheidskaarten
Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,

huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen

om thuis uw kaart uit te zoeken.

' visitekaarten
' rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK

' rekeningen, briefpapier
' circulaires, folders, prijslijsten
' enveloppen, briefkaarten, sets
' ketting formulieren enz. enz.

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

ATTENTIE ATTENTIE

Voor DE RECLAME
dienen de advertentie^

donderdags vóór
11.00 uur in ons

bezit te zijn I!
(P.S. soms kan het voorkomen dat de

krant al voor 11.00 uur vol is. dan is

plaatsing onder voorbehoud!!!!!!)

Gelieve hiermee de nodige

rekening te houden!!!!!!

DRUKKERIJ WOLTERS

Gisteren
lachte
de were
me
nog toe.
'Altijd gedacht dat
reuma alleen ouderen
treft? Ik weet nu
wel beter. Skiën,
m'n sportclub en de
disco kan ik definitief
vergeten. Ook dat
doet pijn. Maar met
geld kunt u mij en
400.000 andere
reumapatiënten
fantastisch Nfc-
helpen. <fc

Nationaal Reumafonds
Oen Haag. Bank 70 70 70 848.



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

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE

Voor DE RECLAME
dienen de advertentie's

donderdags vóór
11,00 uur in ons

bezit te zijn!!
(P.S. soms kan het voorkomen dat de
krant al voor 11.00 uur vol is. dan is

plaatsing onder voorbehoud!!!!!!)

Gelieve hiermee de nodige

rekening te houden!!!!!!

DRUKKERIJ WOLTERS
<

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

IH„ZE L H E
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

Klokken voor
ieder interieur

JUWELIER OPTICIEN

Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753-1374

De lekkerste broodjes
* Maisbrood jes

( 6 s t . ) van 3.90 nu 2.95
proef' hoe lekker!

* Ham-kaas croissants

van 1.95 nu 1.50
echt dat moetje proeven!

Mij Bakkerij Kreunen
tel. 05753-1474

de /.aak voor brood met
smaak!

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag,
verbluffend resultaat
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GLAS-VERF-BEHANG

R K I K I INFO/ERVAAR-AVOND IN HENGELO (JU)

Reik i is een in Japan o m w i k k e l d e n a t u u r l i j k e gene/ings-

metbode door middel van handoplegging. Hel geelt o.a.

"meer energie", on tspanning , een betere eoneentrat ie en

vermindering van pijn. Re ik i is eenvoudig door iedereen te

leren, het is h e e r l i j k om te geven of te ontvangen. De

doorgegeven Reiki-energie s t imuleer t de kracht v a n het

l ichaam om /ich/elf van b innenu i t te gene/en. Je k u n t

/ovvcl anderen als je/elf de/e effectieve energie geven.

Ook evt . ( bu i s )d i e r en en planten kun je behandelen (vaak

met succes). Na bet volgen van een cursus (éc
;
n weekend)

/u i je verbaasd / i j n hoe ook j i j met Re ik i mensen dier k u n t

helpen.
In sommige grote / i ekenhui /en worden /ieken door v r i j -

wi l l igersmet R e i k i behandeld of ondersteund (b. v. A.M.C.

Amsterdam). Door de resul ta ten van Reiki -behandel ingen

/.ijn ook meer en meer artsen overtuigd van de pos i t i eve

werking van R e i k i .

In een aantal landen in de wereld / i j n /.e l I's speciale " R e i k i -

k l in ieken" . Ook in Neder land is er één.

Iedereen kan leren Rei k i-energie door te ge ven. Op donder-

dag 9 maart a.s. is er een kostenlo/e info/ervaar-avond in

Hengelo Cïld. De cursus is van K) t/m 12 maart . Bel voor

meer info of opgave 05753-1449.

OPKNINC; MKUBKLKOOPJKS
In het winkelgebied "de Molenhoek" te Hengelo ( i l d / i jn

afgelopen /aterdag (25 feb rua r i ) de deuren geopend v a n

"Meubelkoopjes", een w i n k e l in n i e u w e en gebru ik te meu-

belen.

Het aanbod varieert van rus t iek eiken tot strak moderne

meubelen en k le inmeube len voor /eer lage pr i j /cn .

Meubelkoopjes valt onderde supervisie van Lubbers Woon-

winkel en is alleen /aterdags geopend van 9.00 tot 16.00

uur. Voor informat ie , te l . 05753-12X6.

DAMMEN week S
Schooljeugd - H i e r b i j gaan er 2 aan de le id ing te we ten

Maike C i root Bruinderink en Jasper Messing, beide met 6

uit 3. Derde staat Jaap Michels met 6 uit 5.

DCH jeugd sneldammen
Arjan Meulenbrugge-Arnoüd de (ireef 0-2

Ralph Beening-Stefan Hoebink 0-2

stand sneldammen I . Arnoud de (ireef 6-9

2. Arjan Meulenbrugge 6-8

3. Stelan Hoebink 6-5

Op vrijdagavond 24 februari speelde het Aspirantenteam

hun derde en laatste bondswedst r i jd tegen W i n t e r s w i j k .

Arjan Meulenbrugge had de wins t in eigen hand met twee

schijven voorsprong, maar de par t i j is niet eerder gewon-

nen als je tegenstander je de hand geeft. Arjan bedacht dit

ie laat en ver loor alsnog door onoplet tendheid, ( ïeer t

Menkveld moest het ook opgeven dus moesten de andere

t w e e w i n n e n om ge l i jkspe l te halen. Slefan l u k t e di t n ie t

en speelde remise, t e rwi j l Arnoud /ijn derde /ege op rij

boekte. Helaas verloor men met 3-5 en gaat men niet

verder.

Onderlinge competitie:

( iroep A: J. Heuvelink-H. Zonnenberg l - l
H. Vos-.l. H e i j i n k 2-0

A. Hoebink-J. Luiten 2-0

H. Luimes-B. Ha rk ink 2-0

( i roep B: L. Koldenhof-Y. Schotanus 1-1

H. Ciroeneveld-W. Ei jkelkamp 1-1

E. Hoebink-H. Di jkman 2-0

M. Derksen-A. Blom 1-1

(iroep (\ B. CJoorman-E. Brummelman 0-2

E. Berendsen-E. Luessink 0-2

J. Wentink-H. van Haaien 2-0

H. Hulshof-W. Hngbers 2-0

(i. Botterman-J. Schabbink 1-1

L I T I E
• Noord- in Oost-Gcldtrland

WUTIK-INKORMATIK A F D K L I M J H K V J K I . O ( J U )
9e jaargang nr. 7 - periode van 20 t/m 27 febr. 1995
Dinsdag 21 t'cbr: De daders gehoord vaneen v e r n i e l i n g van

een r u i t in de Spalstraal . Schade /al door de dader worden

vergoed.
Woensdag 22 t'ebr: Aangif te opgenomen van ve rn i e l i ng

van een f ie ts . De dader is afgehoord en /aak (.lus opgelost.

Bij de beruchte bochten hij het /.el Ie is u eer een auto uit de

bocht gevlogen. De au tomobi l i s t is vervolgens doorgcrc

den.
Op donderdag en vri jdag waren er geen bij/onderheden in

Hengelo ( i l d .

Zaterdag25 fehr: Aang i f t e opeenomen v a n d i e f s t a l planten-

bakken aan de Raadhuiss t raa t .

Er was een damhert ontsnapt uit het her tenkamp. Damhert

is gevangen en weer teruggebracht in het kamp.

Maandag 27 t'ebr: Een dronken persoon verwijderd uit een

café.
Aangifte opgenomen tcr/akc ve rn i e l ing deurbel.

Op bewuste maandag is aan de Bronkhoi sterstraat een

schuur afgebrand.

3 jongens aangeprokcn i . v .m. het plegen van diverse k l e i n e

verniel ingen.

BKDKVAART NAAR B A N N K U X
De j a a r l i j k s e bedevaart naar Maria Maagd der Armen te

Banneux. België is dit jaar op 29 en 30 april a.s.

Opgave l i e f s t /.o spoedig moge l i jk bij Th. Cierrits aan de

Korenhloemstraal 3 te Hengelo C' . ld. Tel. 05753-2263.

HKNCÏKLOSK 1MA.IOKF"ITKN K N DRUMBAND OP
ZOKK N A A R NIKUWK LKDKN
Als er een feest in het dorp is. /oals kermis, optocht, inhalen

van personen en groepen, j u b i l e a en/, / i jn de Hengelose

Majoretten en Drumband a l t i j d paraat. Het is a l t i j d een leuk

ge/icht hen te /.ien marcheren.

En om dit /o te houden is de vereniging op /oek naar

n ieuwe leden, w a n t ook bij de majoretten en drumband is

er verloop. In het kader daarvan is erop maandag 20 maart

a.s. een k i jkavond van 19.00 tot 19.30 uur in /aal Wol-

brink. Bleekstraat 3 te Hengelo C ild.

Op de/e avond kan men /ien hoe het toegaat bij de majoret ten

en drumband en staat het bes tuur vol ledig tot uw dienst

voor het geven van in l i ch t ingen .

KUNST IN DK B L K I J K K
In hel Verzorgingscentrum "De Blei jke" ie Hengelo ( i l d is

van <S maart tot 5 ap r i l een exposi t ie van aquare lschi l -

der i j en te bewonderen van Hermien ten Barge. /.ij be-

oefend de/e schi lderkuns t als haai hobby sinds 1992.

Voor dat /.e ging aquarellercn heeft /e nog geëxperimen-

teerd met o.a. de vo lk s sch i l de rkuns t .

In 1992 is /e op "De Boerderij te /.e l hem onder deskun-

dige begeleiding gaan aquarel lcren en won in 1993 de

eerste prijs van een aquarel wedstrijd, uitgeschreven tijdens

de stadsfeesten van Doetinchem.

De expositie is te be/ichtigen elke middag van hal t 2 tot 5

uur .

Kerk- en andere diensten
/ ( > N I ) A < ; 12 M A A R T 1995

Kemigiuskerk
10.00 uur ds. A. B. El hert Kerk en School < Varsse l )

Woensdag 8 maart - hiddag voor het gewas

19.30 uur ds. E. Noltus m.m.v. "Jong van Hart"

Vrij/. Herv. Kerk
9.00 u u r ds. A. B. Elhert (Henge lo ( i l d . )

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

l ( ) . ( ) ( ) u u r inw. I)..!. Reksvv inke l

(ïoede Herder Kapel
10.15 u u r ds. Rietberg

woensdag K maart - biddag voor het gewas

19.30 uur cis. ten Have

R.K. Kerk Hengelo Gld
/aterdag I I maart 19.00 uur Gezinsviering

/ondag l 2 maart 10.00 uur Woord en ( ' ommun iev i e r i ng m.m.v.

het gemengd koor
Dinsdag 14 maart 19.00 uur Avonddienst

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: /.aterdagsom 19.00 uur Weekeiidviering;

/.ondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur

Ro/cnhoed je bidden; v r i j dagavond* 19.30 uur Eucharist ieviering.

Hu i / e Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;

d a g e l i j k s Ro/enhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van v r i j d a g m i d d a g 14.00 uur tot

maandagochtend OS.00 uur en is ui ts lui tend bedoeld voor spoed-

g e v a l l e n .

Op /aterdag- en /ondagochtend wordt om l 1.00 uur een vr i j

spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

Bu i t en het weekend spreekuur is het sterk aan te bevelen voor l

komt. eerst te bellen: de arts kan dan rekening houden met l 'w

komst.

10 - 13 MAART
Dr. Koning, te l . 126o

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

morgen OS.00 uur en is u i t s lu i t end bedoeld voor spoedgevallen.

Maandag: dr. H i j k c l k a m p , Koldeweiweg 2. Keijenborg. tel.

2262.

Dinsdag: dr. Koning. Kastanjelaan 1. Hengelo Cild, tel . 1266.

Woensdag: dr. Kle in Horsman, tel . 4550.

Donderdag: dr. I -yck . Kas t an j e l aan 7. Hengelo ( i ld . t e l . 1277.

Apotheek Hengelo (J ld , Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingst i jden: maandag t.e.m. v r i j dag S.00-12.30 u u r e n 13.30-

1S.OO uur , /a.. ZO., feestdagen l l .00-12.00 uur .

Spoed- en specialistenreceplen k u n t u in het weekend, bui ten de

openingst i jden om 17.30 uur in leveren .

Dierenartsenpraktijk Hengeld (Jld, Koepelher}» 2, tel. 05753-1420

A. R. J. van Ingen. H. .1. Ormel. H. Salomons

TOERTOCHT HAMOVE
Op /ondag 26 maart 1995 organiseert de Hamovc in

Hengelo ( i l d een toertocht voor motoren, meetellend voor

de KNMV- toc ivompe t i t i c . De lochl gaat v i a d c Achterhoek

naar Dui t s l and en is ca. 200 kin lang.

Inschr i jven kan men van 9.3Otot 12.00 uur in de Hamove-

molen . gelegen aan het c i r c u i t de "Varssel R ing" ,

Varsselsewcg 34 te Hengelo ( i l d .

Het inschri jfgeld bedraagt voor de r i jder ƒ 12.50 (niet

h e r i n n n e r i n g ) of ƒ 10.00 (/onder her inner ing) en voor de

passagier ƒ 2.50 (met he r inne r ing) .

Voor meer in format ie kan men contact opnemen met I).

Langwerden. te l . 05754-1 62 l .

K K K I » K R S I ) A ( ; BIJ I'AX
De jeugdcommissie van de V. en a . v . Pa\ organiseert voor

het eerst in haar bestaan een keepersdag voor keepers m de

l e e f t i j d v a n acht lot en met ach t t i en jaar . De/e dag slaat

gepland op dinsdag 2 mei a.s. (is in de crocusvakantie) op

het sportpark 't H lde r ink te Hengelo ( i l d . De gehele dag

staat onder deskundige leiding van het Twents Keepers

col lect ief .

Het Twents Keeperscollectief heeft een goede staat van

dienst als het om het t ra inen van keepers en het houden van

keepersdagen gaat. Het programma bestaat onder andere

uit t ra in ingen, demonstrat ies , besprekingen en een v ragen -

ronde. Daarnaast / i j n er nog enkele pr i j /en te w i n n e n en

al le deelnemers k r i j g e n sowieso een lunchpakket en een

deelnemers-cer t i f icaat aangeboden.

Onderhandelingen /.ijn gaande met enkele prominente

keepers uil het betaalde voetbal om de/e dag op te lu i s t e r en .

Het /al zeker een onvergetelijke dag worden, v oor opgave

en i n l i c h t i n g e n C'. Kuipers te Hengelo ( i ld . tel . 05753-

2256.

SUPPORTERS VAN „CRKSC KNDO" V O K K K N
V V K K R KKN TONKKLSÏTK OP
Net /oals voorgaande jaren /uilen de supporters v a n de

chr i s t e l i jke muziekvereniging "Crescendo" uit Hengelo

( i l d wee reen tonee ls tuk opvoeren en wel nog eenmaal op

/aterdag l l maart in het gemeentecentrum "()ns l l u i s " , aan

de Beukenlaan te Hengelo ( i ld .

Het toneels tuk van dit jaar heeft als t i t e l : „Het spoor

b i j s t e r " en is een toneels tuk in drie bedrijven geschreven

door ( i . Hamstra-Vos.

In 1951 is dit toneelstuk ook al eens opgevoerd door o.a.

toenmalige leden van de muziekvereniging.

Het toneelstuk speelt /ich af rondom de hoofdpersoon

(ierda Wicherts . die "het spoor b i j s te r" is. Nu haar man

Jan Wicherts. sinds anderhalf jaar directeur is van de

boerenleenbank, verloochent / i j helemaal haar afkomst,

door b i j v haar k inderen voor te houden dat haar ouders een

heel groot hotel hadden ( i .p .v. een kleine kroeg) en dal

haar /uster. die nu na 20 jaar op bc/.oek wil komen, in

Amer ika /.on wonen ( t e r w i j l die nog steeds in de buur t van

de ouder l i jke kroeg woont). Verder is / i j constant in de

weer om haar beide dochters te koppelen aan de notar is ,

de dokter of de burgemeester, die alle drie nog vri jgc/cl

/ i j n . ( ) f het ( ierda echter /al l u k k e n om haar dochter's aan

de j u i s t e man te helpen en of / i j nog weer in bet "rechte

spoor" zal geraken, kan men zelf zien op zaterdag l l maart
in "Ons Huis" .

De aanvang is 20.00 uur . t e r w i j l er vanaf 19.30 uur mu/ iek

is v a n de boerenkapel.

l )e entree bedraagt ƒ4, . t e r w i j l de donateurs v r i j e toegang

hebben op vertoon v a n bun dona tcurskaar t .

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vri jdag 13.30-14.00

uur . maandag en donderdag 19.(K)-19.30 u u r e n volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weckend.

Openstelling Politiebureau Hengelo (ild
Maandag t.e.m. v r i j d a g v a n 9.00 tot l 2 . ( M ) uur.

Dag en nacht bereikbaar, tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - l l

Hulpdienst
mevr. Rijpkema. te l . 2439enmevr . l.ubh.Ts. te l . 2766. In Kei jen-

borg mevr . Hakvoor l . t e l . 2317 en mevr. van Aken. te l . 2627.

Netwerk Thuis/.org Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t bellen lussen 09.00 en 12.00

uur ) , /.r. J. A. v a n tien Heuve l • regio Midden-IJssel - tel. 05750-

16463.

Zorg(iroep Oost-CJelderland
Kruiswerk, ge/insver/orgingen t h u i s / o r g w i n k e l . 24 uur per dag

bereikbaar v ia t e le foonnummer 06-SS06 (20 e t /min)

- Maa tschappe l i jk Werk voor de gemeente Hengelo (Gld);

/utphenseweg Ie. Vorden. te l . 05752-2129

spreekuur maandag t/m vrijdag OS.30-09.30 uur

- Maatschappel i jk Werk voor de gemeente Steenderen:

J. F. Oltmansstraat 7. Steenderen. te l . 05755-1659

spreekuur maandag t/m vr i jdag OS.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:

Stationsplein 12. /elhem. te l . 0X342-2151

spreekuur maandag t/m v r i j d a g OS.30-09.30 uur

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

in de ge/ondheids/org. Voor vragen, hu lp of bemiddeling bij

problemen, hel ( d a g e l i j k s van 19.00-20.00 u u r ) tel . 0X330-

21025,08340-41275 of (maandag t.e.m. vri jdag) 0X343-1214.

Vri jwi l l ige Thuis/org. tel . 0X340-35000, dageli jks van 9.00-

10.00 u u r en van l S.30-19.30 uur.

Verloskundige:
R. Haggeman-Withaar. tel. 05754-1351

Pedkure
Y. Abbink, Told i jk . t e l . 05755-13S6

L. Evers-Jansen. te l . 2515

H. Offenberg. te l . 3435

Diëtiste
H. Zweerink-Slege. Bakermarksedi jk 15. 7223 KJ Baak. t e l .

05754-1S09. Voorafspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst : 033-7250X3

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. OS346-65000. dagel i jks bereikbaar v a n 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo (i ld.
dinsdag 15.00-17.00 uur en l S.30-20.30 uur

woensdag 10.00-12.(K) uur en 15.00-17.00 uur

vrijdag 15.00-20.30 uur


