
64e jaargang no. 12 dinsdag 21 maart 1995 UITGAVE:

DKl KKI KI l WOLTKKS

Regelinkstraaf 16

Postbus 63, 7255 /H Hengelo (ild

Telefoon 05753-1455, h.g.g. 2771

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg.

Velswijk (/elhem), Steenderen,

Baak, Hronkhorst, Olhurgen, Kha.

Toldi.jk, Wiehmond-V ierakker

en omstreken

Magere
Speklappen

Champignon of
Kerriegehakt

500 gram

Spare ribs

500 gram

2.95 500 gram 4.95
Mager

Varkenspoulet

500 gram 4.95
Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.^73

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram O.c/Ö

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

U bent van harte welkom op

woensdag 29 maart a.s.

met shows

's morgens om 10.00 uur

's middags om 14.00 uur

om U te laten informeren

over onze

Voorjaarsmode '95
Elegant en modieus, jong en

sportief met een sympathieke

prijs en service.

Kerkstraat 11

7255 CB Hengelo Gld

Tel. 05753-1235

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

Bosviooltjes
hele doos a 24 stuks nu Oi95

Plant ze nu voor een vrolijke

voorjaarstuin!

Wijnbergen

Speel-o-theek "Dribbel-in"

Bed-, box- en buggy beurs
/.aterdag 25 maart a.s. wordt
er een bed-, box- en biiggy-

beurs georganiseerd door de

speel-o-theek. De/e beurs

wordt gehouden in sporthal
"De Kamp". Inleveren tussen

<•) en K) uur. Verkoop van

10.30 tot l l. 30 uur. Inl.: tel.

05753-4492.

Voorstellintfsmiddatf
woensdagmiddag 2l) maart
organiseert de speel-o-theek

een kindergoochelshow voor

de kinderen van de basisscho-
len, aanvang 14.00 uur. Aan-

meldingsbriel'jes worden op

de scholen uitgedeeld en in

de speel-o-theek.

Voorjaarsvergadering
woensdagavond 5 april a.s. is

er een voorjaarsvergadering

in de speel-o-theek aan de

Kerkstraat te Hengelo (ild.

Ouders/verzorgers /ijn van
harte welkom, aanvang om

20.00 uur.

Te koop gashaard.
Tel. 05753-1415.

Te koop Opel Kadett D

1.2 S, b.j. 12-\S4. i . / .g.st . ,

ƒ 2200.-. Tel. 05753-2469.

Te huur voor rustige jonge

dame een appartement om-

vattende woonkamer, slaap-

kamer, badkamer en keuken.

Tel. 05753-1058.

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

JUWELIER OPTICIEN
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753 1374

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf
2a - Hengel» (ild.

Tel. 05753-1424

vone oiouse
viscose
98,-

Voile gilet

59,95

krinkel rok

Blouse ii
seerscuker

seersucker

Bij aankoop vr.-n 100,- ontvangt
u een gratis cd naar keuze,

klassiek of populair
of de helft van de waarde in contanten

J. F. Oltmansstraat 2 Steenderen Tel. 05755-1264

Modeshow dinsdag 28 maart
aanvang 20.00 uur in zaal „de Engel" te Steenderen

De deelnemende zaken zijn:

Gebbing Passepartout, J. F. Oltmansstraat 2, Steenderen

Reintjes Totale Haarmode, Z.-E.weg 6, Toldijk

Bloemsierkunst Ali Klompenhouwer-Harmsen, Dorpsstraat 29, Steenderen

Hermans Schoenmode, Past. Thuisstraat 8, Keijenborg

Kaarten in voorverkoop a ƒ 5,- bij Gebbing Passepartout

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

SnOWop31 maart en 1 april

Demonstratie en

div. aanbiedingen

Motorveegmachines v a 1495,-

Honda maaier van 1300, voor 995,-

Zitmaaiers v a 1995,-

Motormaaiers v a 545,-
Met aandrijving v.a. 895,-

Elektromaaiers v a 245,-

Maaiers compleet met vanger, i nel. BTW.

Machines voor bos, land, weg, park, erf
en tuin.

JCIIIJEL Land- en tuinbouwmechanisatie

Branderhorstweg 5 - KEIJENBORG - Tel. 05753-2026

KIPPEPOTEN
500 gram 3.80
ROLLADESCHIJVEN

per stuk

ZURE ZULT
100 »rain

PLOKWORST

UW gram

1.15

1.05

I•

HENGELOSE TONEEL VERENIGING

TONEELAVOND

zaterdag 25 maart

zaal Langeler, aanvang 20.00 uur

Opgevoerd wordt:
„Jacht op de gebroeders Boerma"

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

Z E L H E M"
JJ

GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

Gymnastiekver.

Achilles

Middaguitvoering
op zaterdag 25 maart a.s.

aanvang 14.00 uur

sporthal "de Kamp"



Dankbaar en heel gelukkig zijn wij met de geboorte
van onze dochter

TJITSKK

4 maart 1995

Gert Jan Stegerman
en

Ingrid Theunissen

Lankhorstei straat 19
7255 LC Hengelo Gld.

H i e r b i j wil ik een ieder bedanken, die mij op allerlei
gebied iets heeft geboden, /.owel in het ziekenhuis
als thu is .

MEVR. C. MEIJERS-VAN LEEUWEN

Kervelseweg 21
7255 BE Hengelo ( i ld.

In het kader van de

Rijvaardigheidstest voor ouderen
zaï op woensdag 22 maart

dhr. WeijerS, rijschoolhouder in deze

gemeente, een theorie-avond verzorgen,

die toegankelijk is voor iedere belangstel-

lende. Deze avond zal worden gehouden

in zaal Wolbrink.

Toegang gratis. Aanvang 20.00 uur.

Opruiming van

Oosterse tapijten
in verschillende

kleuren en maten.

- lange lopers
- tafelkleedjes
- ronde kleden
- kinderkamer matjes

Goed en niet duur!

l
Beekstraat l - 7227 NC Toldijk

(gem. Steenderen)

Rib en haaskarbonade
500 gram 4.75

Gelderse worst 100 gram 1.10
Gebr. gehakt 100 gram 1.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7
7227 DA Toldijk

Telefoon 05755-1361

. soorten Pootaardappelen
OP = OP

Deze week eetaardappelen
o.a. Rode Star of Eigenheimer

20 kg 13.95

Let op onze

dagaanbiedingen
op het bord!

Openingstijden:

maandag: 13.30-17.30 uur

dinsdag t.e.m. vrijdag:
9.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur

/aterdag: 9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur

Ook dit jaar leveren wij U weer

GRATIS MENGMEST
geïnjecteerd op uw bouw- en

grasland.

Tevens te koop:

ingekuilde snijmais

Loon- en grondverzetbedrijf

H. J. Groot Roessink
Hengelo Gld. - tel. 05753-1470

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:

KASSLA 2 krop 1.98
BLAUWE DRUIVEN kilo 4.98

Rauwkost reklame:
BIETEN SALADE

100 gram 1.25
KOMKOMMER zoetzuur SALADE

100 gram 1.25

STAMPPOT RAAPSTELEN
500 gram 4.98

Ook voor uw FRUITSCHALEN
groot of klein moet u bij

Klein Westland zijn.

Tot ziens.

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

KARAOKE BIJ FLOPHOUSE
Karaoke is stormenderhand ook een begrip aan het worden
in Nederland. Enkele jaren terug al eens (sehuehter) vertoond
in de Toldijkse jeugdsoos. maar op v r i j dag 24 maart gaan
alle registers open. Professioneel aangepakt wat betreft
apparatuur , presentatie en de keu/e uit popnummers.
Voor diegenen waarvoor we thans in raadselen praten:
Karaoke is /.elf (solo, duo of met een groep) /.ingen.
begeleid dooreen voorspelende band. De tekst kunnen de
diverse aanstormende talenten afle/en op voor hen bestemde
televisieschermen. Het publiek en de fans kr i jgen tijdens
het optreden op andere tv-toestellen bijpassende beelden te
/ien en kunnen de favoriet!en) aanmoedigen.
Vrijdagavond 24 maart dus a l lemaal te /ien en te horen bij
jeugdsoos Flophouse. Hier wordt dan één van de voorrondes
gedaan om de grote prijs van de Achterhoek. Zij die
doorgaan naar de finale staan op l l juni in de finale op de
planken bij de Woage in Halle. Beschikbaar is een groot
scala aan popnummers vanaf omstreeks de jaren /estig,
/owel Engels- als Nederlandstalig.
Deelname is gratis, dus zet hem op! De hoofdprijs is een
ballonvaart met de grootste luchtballon van Nederland op
vrijdag 23 j u n i , voorafgaand aan Hoken in Toldiek. De
ballon beslaat l iefst 2 weilanden en behoort aan niemand
minder dan Mannenkoor Karrespoor.
De presentatie van het spektakel is in de /eer vertrouwde
handen van Theo Tankink. Dat belooft dus wat.

SOOSTAKSIE WORDT WERKELIJKHEID
servive jeugdsoos Elophuuse uitgebreid met
personenvervoer
Het idee ontstond t i jdens een uitstapje van een f l i n k e
Flophouse-delegatie per tax ibus . "Wat /on het mooi zijn
als Hophouse /elf zoiets had! Dat wordt dan ons lud i eke
antwoord op het grotere disco-bus gebeuren." Iemand beet
zich vast in het idee en de afgelopen maand kwam alles in
een stroomversnelling.
Dankzi j de sponsors Verhey Watertechniek Toldijk, NMS
Spaarbank (Martie Bu l t en ) Steenderen en World Electro
Eliesen Baak en /.utphen kan men iedere vrijdag de strakke
soostaksie in on/e contreien waarnemen om het soosvolkje
naar hun favoriete stek te brengen.
Op vrijdag 24 maart doet de soostaksie zijn eerste rondes.
De taksie vertrekt vanu i t Hummelo, Keppel, Drempt;
Steenderen; Wichmond, Baak en vertrekt vanaf Flophouse
's nachts om 00.45 uur. Voor in format ie omtrent de
soostaksie, te l . 05755-1773.

VAKWERK IN UW TUIN
aantrekkelijke prijs

HOVENIERSBEDRIJF

MARGO BESSELINK
Tuinaanleg/onderhoud

interieurbeplanting/

hydrocultuur

Covikseweg 11
Steenderen

Tel. 05755-1472

Te koop verschil lende soor-
ten POOI AARDAPPELS.
L o o n b e d r i j f N i e s i n k ,
Weeninkweg l , Keijenborg.
tel. 05753-1585.

üe lekkerste broodjes

* OAT Bran bolletjes
5 halen 4 betalen

een lekker haverbroodje.
* Appelbroodji's
van 1.75 nu 1.45

lekker I r i s en f r u i t i g .

Bakkerij Kreunen
tel . 05753-1474

De /aak voor broodjes met
smaak.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

verbluffend resultaat

69

GLAS -VERF -BEHANG

f 25 jaar
jeugdsoos |

Flophouse
en dus nef hele jaar evenementen

Vrijdag 24 maart

KARAOKE SHOW
voorronde Grote Prijs van de Achterhoek

Zondagmiddag 9 april

JAN OTTINK BAND
mooi plat is neet lellik

kaarten vanaf heden in de voorverkoop verkrijg-
baar bij jeugdsoos Flophouse Toldijk, café "De
Engel" Steenderen, café "De Herberg" Vorden

Let op de dienstregeling van de

[ SOOSTAKSIEÜ!

Sportief het
voorjaar in,

Tennis
misschien? l.awn- Tennisclub

„HETELDERINK"

Opvanaavonden bij tennisvereniging

„Het Elderink".

Tennisvereniging „Het Elderink" organiseert

voor belangstellenden weer een 6-tal opvang-

avonden, waar nader kennis kan worden ge-

maakt met de tennissport.

Ook U bent hier van harte welkom.

De eerste avond is informatief en zal zijn op

maandag 3 april om 20.00 uur.

De vijf daarop volgende maandagavonden is

er de mogelijkheid tot spelen vanaf 19.30 uur,

waarbij een paar enthousiaste leden van de

club U zullen begeleiden.

Voor meer informatie kunt u bellen met Greetje

teSlaa, tel. 1891.

Deze week:

Bolushaantjes 2 voor l. 75
Paaskransjes 250 gram 5.25
Lentebol 3.75

\NINQ41OIENMKKERS

Bakkerij

H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld
Tel. 05753-1200

c
WE SNOEIENf,!

INOK

*

20 METER ORANJE TUINKABEL
voor het aansluiten van al uw elektrische
tumgereedschap

van 24,95

ELEKTROMAAIER
- in hoogte verstelbaa

maaibreedte 33 cm
- 700 Wart motor

779.

ENORM SNOEISCHAAR
met beklede grepen \
een comfortabele grip

- nartelbaar

van 23,/b voor 79?*
3 PAAR WERKHANDSCHOENEN

Kom eens kijken in onze winkel naar de geshowde

fietsen en snorfietsen met meer dan 100 stuks van

* UNION £ SPARTA (MET)
# BATAVUS M GAZELLE

De nieuwste 1995 modellen zijn binnen.

ZWEVERINK Jfl
Uw fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888
Ook voor reparatie (24-uur service) dus in 1 dag klaar
ONDERDELEN - VERHUUR - EN GEBRUIKTE FIETSEN

Haal een gratis folder in de winkel.

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1220

EN ONSADVlfS KOST U NlfTS

PASSIECONCERT N SANCLUST"
Op/ondag 26 maart a.s. geef t de gemengde/angvereniging
"Sanclust" uit Steenderen een Passieconcert.
Op hel programma Staat de "Johannes Passion" van Heinr ich
Schut/ , aangevuld met een v i e r t a l psalmen, eveneens van
Schut / . Het koor wordt begeleid door ( ien i l Hoekstra,
orgel. Vocale medewerking wordt verleend door Frank
Hermans, bas en Joost van der Wulp. tenor. De algehele
leiding is in handen van Pau l i Yap.
Hel concert v i n d t p laats op /ondag 2(i maart in de kapel te
Bronkhorst en de aanvang is 13.00 uur . De entree is
ƒ 10,-- en voor kinderen en donateurs ƒ S,50.

ELECTRO INSTALLATIEBEDRIJF

BESSELINK0^
VOOR AANLEG EN
ONDERHOUD

ELECTRA WERKEN
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

RIJVAARDIGHEIDSTEST VOOR OUDEREN
Op 22 maart a.s. /al de/e test in Hengelo Gld weer plaats
vinden. De inschri jving is inmiddels gesloten en lódeelne-
mers aan de proef" gaven /ieh op.
Behalve de prakt ische test /al ook ('s avonds) een theorie-
avond worden gegeven, die ver/orgd wordt door dhr.
Weijers, de bekende r i j - i n s t r u c t e u r uit de Keijenhorg. He
halve voorde deelnemers aan de praktijkles! is de/e avond
ook toeganke l i j k voor elke (oudere) belangstellende. O.a.
/al worden ingegaan op de veranderingen in het Wegen
verkeersreglement en andere nog be t rekke l i jk onlangs in-
gevoerde regels en/of gebruiken.
De avond begint om 20.00 uur . De plaats is café Wolbrink
aan de B leek straat .



Kom en informeer naar alle mogelijkheden rond het bezit van een eigen huis!

U bent welkom op onze

\

Op zaterdag 25 maart a.s.

van 10 tot 14 uur.

Kom langs, een bezoek is

zeker de moeite waard.

Rabobank

Hengelo-Keijenborg
Kantoor Hengelo

Met informatiestands van:

• meerdere Hengelose

architecten

• een bouwmatrialen

bedrijf

• een woonwinkel

• een makelaar

• een notaris

• uw bank

Pruiken & Toupets
Kaal worden kan vele oor/aken hebhen. Dit kan

gevolgen hebben voor uw /.elfvertrouwen. Met

een toupet. pruik ol haarstukje van (leert Reintjes

voelt u /idi als herboren, l' kent u/elf

weer. In on/e haarhoetiek advi-

seren wij u op diskrete wij/e

over vacuüm haarwerk /on-
Haarwerkboetiek

Z-E weg 6, Toklijk

Reintjes

de plakken ol klemmen en de merken Top Head.

Pierre Halmain. I-ree World en Areos. Alle moder-

ne kapsels /ijn mogelijk, /oud voor dames,

lieren en kinderen. Vooreen vri jbl i jvend

advies kunt u bellen vooreen

afspraak.
Telefoon 05755-2524

Aan de weg /utphen-Hummelo-Doetinehem

Voorjaar:
tijd voor uw tuin

VRUCHTBOMEN

CONIFEREN

LAANBOMEN

ROZEN

VASTE PLANTEN

SIERHEESTERS

COMPOST

TUINTURF

BOOMSCHORS

HAAGCONIFEREN

POTGROND

GAZON GRASZAAD

VELDKEIEN

Boomkwekerij - tuinaanleg
Hoveniersbedrijf

HALFMAN
Rondweg 2a
Hengelo Gld.

Tel. 05753-1424

VOORJAARSUITVOERING C H R . MUZIEKVER.

"CRESCENDO"
Op dit moment /ijn de leden van de chr. mu/iekvei.

"Cïeseeiulo" Hink aan het repeteren voor de jaarlijkse

voorjaarsuitvoering, die dit jaar /al worden gehouden op

/aterdag S april a.s. in sporthal "De Kamp" te Hengelo Gld.

Aan bod komen de leerlingengroep harmonie, het tamboer

lyrakorps en de harmonie in een /eer gevarieerd pro-

gramma.

Medewerking /al worden verleend doordegymnastiekver.

Achilles.

De aanvang is om 20.00 uur, terwijl de /aal om 19.30 uur

open gaat. De entree bedraagt ƒ 5,-- en donateurs hebben

vrije toegang op vertoon van een geldige donateurskaarl.

LANDBOUWFKDKRATIE HENGELO (JLI)
Op donderdag 23 maart wordt een ieder uitgenodigd voor

een avond met als thema: "Fiscale en f inanciële

aktualiteiten". De avond begint om 20.00 uur in /aal

Langeler te Hengelo (ild.

De heer D. J. ter Harmsel, direkteur van Accountants-

kantoor CBTB te Zelhem. /al de/e avond de nieuwste

ontwikkelingen aan de orde stellen wat betreft de fiscale en

financiële administratie. Als accountant en federatie-

belastingadviseur /.al hij diverse onderwerpen kort be-

spreken en toelichten o.a. de om/etbelasting.

Na de inleiding is er voldoende tijd om vragen te stellen en

van gedachten te wisselen over de inleiding of over proble-

men die u /elf bent tegengekomen bij uw administratie.

Babylissprijs: 79,90
Aktieprijs:

Babyfes tondause BL 738 HAPPY
Handige, meer-delige tondeuseset met verstelbare snij/knip-

lengte. Inclusief 4 verschillende opzetkammen en een
professionele kappersschaar. Jammer voor uw kapper, maar
hiermee kunt u het zelf!

Winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1280

- Bruin café
- Flitsende diskoteek
- Grieks Romeins terras

Wegens enorme belangstelling en een ontzettende - Net effe gezelliger
gezellige sfeer gaan wij op de zaterdagen 1 april en
6 mei wederom lekker eten en drinken tijdens

MOST ORIGIHAL DISCO PARTY'S "
Aanvang: 20.30 uur
Deze avonden hebben een open karakter en zijn toegankelijk
voor maximaal 100 personen, toegangsprijs ƒ 35,-- per persoon
(inclusief drank en uitgebreid warm/koud buffet).
Deze avonden staan muzikaal in het teken

van de jaren 6O en 7O.

(Om teleurstelling te voorkomen is het voor groepen
verstandig tijdig te reserveren.)
Na 1 april zullen deze avonden uitsluitend
OP IEDERE EERSTE ZATERDAG van de
maand worden gehouden.

HEEFT U EEN FEESTAVOND OF EEN SPECIALE DAG,
ORGANISEER MET ONS DAN UW EIGEN PARTY.

Elke vrijdag- en overige zaterdagavonden geopend vanaf 21.30 uur
Dranktotaalprijs vanaf 22.30-01.30 uur slechts ƒ 17,50 per persoon.

Niets teveel gezegd, kwaliteit en prijs zijn ons bewijs.
"DE ZWAAN" EEN DISCO OM EENS LEKKER UIT TE GAAN.

Voor informatie en reserveringen bel: 05750 - 30209. Eddie de Gier.



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.

V O O R L I C H T I N G S A V O N D OVKR K R I K K K L S KN

JEUK

Wegens de zeer vele reacties op de door de Kruisverenig ing

Wehl in het na jaa r l 994 georganiseerde thema-avond,

organiseert de /org( iroep Oost-Cielderland opnieuw een

voorlichtingsavond over CARA met medewerking van het

Astma Fonds, op donderdag 20 april 1995.

CARA staat voor Chronisch Aspecifieke Resiratoire Aan-

doeningen zoals astma, chronische bronchitis en long-

emfyseem. Zowel kinderen als volwassenen kunnen hier

last van hebben. Lezccm is vaak een vroege uitingsvorm

van cara b i j jonge kinderen. Verschillende factoren kunnen

een reactie/aanval veroorzaken.

De informatie-avond is bedoeld voorouders van kinderen

met eczecm/CARA. Tijdens de avond zul len een aantal

deskundigen de moge l i jke oorzaken, de behandeling en de

verzorging van huidproblemen bel ich ten . Aan de avond

werken mee: mevrouw Nijman (e rva r ingsdeskund ige ) , de

heer Wilms (k inde ra r t s ) , mevrouw Te Braake (cara-ver-

p leegkundige) en mevrouw Mei je r ( d i ë t i s t e ) .

Plaats: hoofdkantoor, Amphionstraat 3. Doetinchem

Tijd: van 20.00 tot ca. 22.00 uur

Kosten: ƒ 5,— voor leden van het k r u i s w e r k , ƒ 7,50 v ooi-

nie t - leden.

Vooraanmelding of nadere informatie kan men bellen met

de 24-imrs bereikbare zorgcentrale 06-8806 (20 ct/min). Er

kan ingeschreven worden tol u i t e r l i j k donderdag 6 apri l a.s.

INFODAG WONEN: ALLFS OVKR UW FIGFN HUIS

"Kom en informeer naar al le mogelijkheden rond het bezit

van een eigen huis." Onder dit motto organiseert de Rabo-

bank ook dit jaar weer een open dag waar iedereen terecht

kan met vragen over de aankoop en het bezit van een

huis. Vooral als u op het punt slaat een huis te kopen, kan

een gesprek met een hypotheekadviseur op de Infodag u

veel geld besparen. Maar ook als u al eigenaar bent. kunt u

er w i j z e r van worden.

Voor bezoekers die u i t k i j k e n naar een koophuis is het de

moeite waard een gesprek aan te knopen met een van de

aanwezige hypotheekadviseurs. Dat levert niet alleen in-

formatie op maar ook een waardebon. Deze bon geelt recht

op een kort ing van max imaa l duizend gulden als in de toe-

komst een hypotheek wordt afgesloten bij de Rabobank.

Niemand gaat met lege handen naar huis . Er zijn allerlei

informatiestands en u kunt vrijblijvend rondkijken. Ook

als u bij een andere bank z i l , bent u van harte welkom. Er

is koff ie en voor de kinderen is een c lown die van ballon-

nen de mooiste figuren maakt .

U k u n t terecht met uw f inanc ië le vragen op het gebied van

wonen. Een paar voorbeelden:

- U twi j f e l t of u een huis gaat huren of kopen? Samen met

u kan op een r i j t je gezet worden wat de f inanciële verschil-

len zijn. De voor- en nadelen voor uw specifieke s i tua t i e s

kunnen worden bekeken.

- Op welke manieren kunt u een eventueel te kopen hu i s

f inancieren? Hoeveel kun t u lenen op basis van uw inko-

men? Wat zijn de kosten per maand?

- Als u al een gedeelte van uw hypotheek heeft afbetaald,

k u n t u dat beschouwen als een soort "spaarpot". Dit spaar-

geld kunt u gebruiken om bijvoorbeeld een opknapbeurt of

een verbouwing te betalen. Of om eventueel uw pensioen

op te bouwen. Hoe dat in z'n werk gaat, kan tijdens de open

dag worden uitgelegd.

- U heeft al een poosje ( b i j de Rabobank of een andere bank)

een hypotheek lopen. Misschien is die hypotheek wat

verouderd. Mogelijk is het gunstiger om over te stappen

naar een nieuwe hypotheekvorm. Dat kan op de Infodag

voor u worden uitgerekend.

- Ruim aandacht is er dit jaar voor verzekeringen die met

het eigen huis te maken hebben. Een goed moment dus om

uw verzekeringen eens door te nemen. Zeker als u twi j f e l t

of uw huis of inboedel nog wel voldoende zijn verzekerd.

Samen met deze f inanciële informat ie k u n t u al uw moge-

li jkheden rond het bezit van een eigen huis op een rijtje

zetten. Daarbi j z i j n ook diverse bedrijven uitgenodigd om

u hierbi j Ie adviseren, t .w.: - meerdere Hengelose archi-

tecten: - een bouwmaterialen bedr i j f ; - een woonwinkel;

- een makelaar: - een notaris.

Alle bezoekers van de Infodag ontvangen een presentje, l '

kunt kiezen uit een CD (verzameling van o.a. René Froger.

Vangelis, Tim Harding, Kayak, Vicki Brown, Godley &

Crème en Agnetha Faltskog) of het computerprogramma

"Rabo Home Design 3D", waarmee heel eenvoudig een

huiskamer kan worden getekend en vervolgens met meu-

bels op schaal ingericht kan worden. Als u daarna op een

enkele knop d r u k t , kunt u dit ontwerp driedimensionaal

van a l le kanten bekijken. Vervolgens kan de tekening

worden u i t g e p r i n t . Dit programma wordt op de Infodag

gedemonstreerd.

De Infodag Wonen vindt plaats op zaterdag 25 maart van

10.00 lot 14.00 uur in het kantoor van de Rabobank aan de

Raadhuiss t raat 21 te Hengelo Gld.
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Dinsdag28 febr: Aangif te opgenomen terzake een i n s l u i p i n g

aan de Fokkinkweg op k laa r l i ch te dag. Via tle garagedeur

kwam men tle bi jkeuken enz in. Men ontvreemde enige

zegelboekjes.

Aan tle Beekstraat n.a.v. een melding een verdachte

autobestuurder) staande gehouden i . v . m . een niet opge-

loste zaak in die buur t . De bestuurder bleek nie t overeen te

komen met een compositietekening.

Woensdag l maart: Aangif te opgenomen terzake vernie-

l i n g reklamebord aan tle Hummelosevveg. Inmidde l s heb-

ben we er ge lukkig ook een dader bij gevonden.

Bij een woning aan tle Raadhuiss t raat werden een aantal

p l ante bak ken ontvreemd.

Feu inwoonster v a n Doetinchem die al weer enige t i j d bij

een vriend in Hengelo woont, werd weei• eensdoorhaarex-

man uitgescholden. Feu aangif te opgenomen.

Donderdag 2 maart: In tle Hengelosestraat een auto-

bestuurder staande gehouden. Hij blies op de ademanalyse

een u i t s l a g van 1.59 promille alcohol. Hel r i j b e w i j s werd

ingenomen en een dagvaarding uitgereikt

Vrijdag 3 maart: Aan de Molenenk werd een au to bescha-

digd. Onduidel i jk is of dat door een voertuig of anders

gebeurd is.

Op de Zelhemseweg waaide een golfplaat van een bedrijf

over de weg. Deze plaat trof een personenauto. Het betreft

een civielrechtelijke zaak.

Zondag 5 maart: Terzake onderzoek overval een persoon

aangehouden. Deze heeft dat fei t inmiddels bekent!. Betref t

een oude zaak die nu ge lukk ig opgelost is.

Maandag 6 maart: Aan de Heidewevei sweg was een Poolse

mevrouw met t eken ingen aan het v e n t e n . Ze sprak geen

Nederlands maar was wel goetl in gebarentaal . Haar wijs

kunnen maken dat v e n t e n zonder vergunning niet mag.

Franke

POLITIE-INFORMATIE AFDELING HENGELO GLD

9e jaargang nr. 9 - periode van 7 t/m 13 maart 1995

Dinsdag 7 maart: Onderzoek terzake ve rn ie l ing auto afge-

rond en tle dadaers doorverwezen naar bureau HALT.

Woensdag 8 maart: Dooreen minder sociaal type z i j n aan

tle Riefe lerdi jk een aantal ol ievaatjes gestort. De gemeente

zal t l i t opruimen.

Bij een café in Hengelt) ( i ld heeft een persoon het een en

ander genut t igd zondar daarvoor te betalen. Dit is door ons

ver t ie r afgehandeld.

Donderdag 9 maart , vr i jdag 10 maart en zaterdag l l maart

geen bi jzonderheden.

Zondag l 2 maart: Aan de Ruurloseweg hebben w i j e e n f ie ts

gevonden. Deze v i a de postcode weer bij tle eigenaar

terugbezorgd.

AANDACHT VOOR DE STICHTING "GEEF MAX
DE ZAK"

De St ich t ing "deel Max de Zak" is een ins te l l ing die zich

bei jver t om door middel van inzamel ing van goede ge-

bru ik te k led ing gelden te v e r k r i j g e n om mensen die in meer

of mindere mate aan reuma li jden, op vakant ie te kunnen

laten gaan. de z.g. reumakuur- re izen .

Eén van tle grote animators van deze S t i c h t i n g in tle regio

is dhr. Pastoors uit ( iaanderen.

Omdat tle aandacht voor tle doe ls te l l ingen van de St icht ing

tle laatste tijd wat ver f lauwden, kan t l i t berichtje er mede

toe bijdragen dat tle mensen weer hun oude. goede k led ing

weer voor t l i t doel inleveren. Want het is erg hart! nodig.

Het inlever-adres in het lezcrsgebied van "De Reclame" is

dhr. .1. T i j d i n k . Sa r inkkamp43 te Hengelo ( i l d . ()ok k u n t u

telefonisch contact met hem opnemen onder nummer

05753-3044.

Bent u uw kast of kasten aan het opruimen en komt u nog

goetle k led ing tegen, die u niet meer g e b r u i k t , stop het in

een zak en lever het in.

De reumapa t iën ten z u l l e n u er dankbaa r voor z i j n .

GROEIENDE BELANGSTELLING EIGEN

VERVOER VOOR OUDEREN

De betreffende commissie "Eigen Vervoer van 65+" binnen

tle gemeenteli jke commissie van het ouderenbeleid in de

gemeente Hengelo ( i ld kan tot haar genoegen vas ts te l len ,

dat ook in onze gemeente, evenals elders, geleideli jk hel

vervoer van 65+ "van huis tot huis" meer belangstelling

krijgt. De verkoop van Seniorenpasjes a ƒ 10,— is stijgende.

Het "kat uit de boom k i j k e n " is voorbij en steeds meer

ouderen beginnen te beseffen, dat het itleaal is. Van huis

worden opgehaald en weer teruggebracht, het kan niet beter

en dan nog tegen een b i l l i j k tarief . Taxi bedrij! Lammers

heeft al k lanten die geregeld van de Senioren Taxi gebruik

maken en wanneer ze weg wil leneven bellen en tle 65+taxi

staat voor tle deur. Voor degenen, die nog niet kennis

hebben gemaakt met t l i t vervoer, kunnen een pasje kopen

bij taxibedri j f Lammers en dan een jaar genieten van dit

vervoer voor 65+.

DAMMEN week 9

DCH-jeugdcompetitie:
G. Menkveld-A.de( i reefO-2: R. Beening-S. Hoebink 0-2.

Stand: l . A. tle dreef 8-14: 2. A. Meulenbrugge S-1 2: 3. S.

Hoebink S-10.

DCH-competitie.
(iroep A: J. Vos-G. Hal fmanO-2: H.Zonnenberg-H. Luimes

1-1 .

Groep B: G. Kreunen-Y. Schotanus 2-0: M. Derksen-E.

Hoebink l - 1 : W. Eijkelkamp-H. Grocncveld 1-1.

Groep C: G. Wentink-E. Berendsen 0-2; H. Hulshof-J.

Schabbink 1 - 1 .

Standen.

( J roep A: L H. Vos 7-10: 2. H. Zonnenberg S-10; 3. J. Vos

5-8.

( J roep B: l . W. Fi j k e l k a m p 9-1 2: 2. (i. Kreunen 7 - 1 1 : 3. L.

Koldenhof 10-1 I .

Groep C: I. H. Hulshof 10-17: 2. J. Schabbink 8-14; 3. G.

Botterman X-13.
In de bondscompetitie sneldammen voor teams van Oost

Gelderland k w a m DCH nie t zo sterk uit tle bus. DC'H l

behaalde in Laren 4 punten uit 5 ronden en eindigde

daarmee op tle vierde plaats van tle 6 teams. DCH 2 deed

t h u i s het ie ts beter met 5 uit 5. maar werd eveneens vierde.

De tweede ronde is in tle derde week v a n maar t .

In E i berge n werd het j aa r l i jkse pers. siieldamlournooi van

Oost Gelderland gehouden. Hieraan werd door 12 spelers

van DCH deelgenomen. De beste prestat ie werd geleverd

door H. Luimes, hij werd kampioen in de provinciale

hoofdklasse. H. Vos werd 6e. Vertier werd J. Hei j ink in tle

Ie k las 6e. In de 2e klasse werd G. Botterman 5e en M.

Derksen 6e. Bij de aspiranten eidigden S. Hoebink en A. de

G ree f heide op tle 4e plaats. De anderen hadden eveneens

een gezel l ig tournooi.

DAMMEN week 10

Het 3e team speelde in de laatste bondscompetitie t h u i s

tegen DCV 5. / i j behaalden geli jkspel door winst van W.

E i j k e l k a m p en L. Koldenhof. Gelijkspel voor H. Groene-

veld en E. Brummelman. Hiermee eindigde DC'H 3 als 8e

in de 3e k las ()ost ( ïe lder land en komt daar volgend seizoen

weer in u i t .

DCH l moest in Terhorg l punt halen om in de Ie klasse

van Oost Gelderland te b l i j v e n . Het l uk te vooral door H.

Luimes, J. Vos en J. Heij ink. zij wonnen daar. t e rwi j l H.

Vos en G. Kreunen remise speelden. Hierdoor eindigde

DCH l op de 7e plaats van Oost Gelderland. .

Onderlinge competi t ie: Standen:

(iroep A:

A. Hoebink-H. /.onnenberg 1-1 1. H. Vos S-1 2

H. Luimes-J. Heij ink 2-0 2. H. /.onnenberg 9-1 l

H. Vos-B. H a r k i n k 2-0 H. Luimes 9-1 l

J. Vos-J. Heuve l ink 2-0 4. J. Vos 6-10

G. Halfman-J . Lui ten l - 1

(Jroep B:
M. Derksen-Y. Schotanus 1 -1 I . W. E i j k e l k n m p 10-17

D. Walgemoet-G. Kreunen l - l 2. M. Derksen 1 2 - 1 2

3. G. Kreunen 7-1 l

Groep C:
E. Bercndsen-J. Schabbink 0-2 1. H. Hulshof 10-17

W. Engbers T. van Manen 2-0 2. J. Schabbink 9-16

(i. W e n t i n k - B . Goorman l - l 3. G. Botterman 8-13

A. Versteege-H. van Naaren 2-0

J. Went ink l . Luessink 1-1

EINEN LUSTIGEN ABKND IN ZELHEM

Liefhebbers van ( ) b e r k r a i n e r e n Lgclander m u z i e k kunnen

binnenkor t een geweldige avond op dit gebied meemaken.

De groep Niz.ozemska speelt v lo t t e polka's en walsen, maar

ook melodieuze en romantische nummers. Al le muz iek

s tukken z i jn door het orkest zelf ui lgeschreven en gearran-

geerd. Daarom hoort u elk nummer in de j u i s t e toonsoort

en k l i n k t het zoals Oberkrainer muz iek k l i n k e n moet. De

bezet t ing van Nizozemska is als volgt : accordeon, gi taar ,

k l a r ine t , trompet, tuba en een zangduo.

De Bargkapel is voor onze regio geen onbekende. Al jaren

lang s taan ze garant voor perfecte b laasmuziek . Bij het

laa ts te optreden in /elhem (1983) moesten helaas ver-

schil lende mensen weer onverr ichler zake terug naar huis .

omdat de gehele tent u i tverkocht was.

/aterdagavond 8 a p r i l a.s. worden in de grote zaal van "De

Brink" beide ingrediënten samengevoegd lot "Einen lus i igcn

Abend". Opeen vergroot podium wordt een b i jna non-stop

avond met de/e vrol i jke muz iek geboden, w a a r b i j je moeite

hebt om op de stoel te b l i j v e n z i t t e n . Op de onlangs

verschenen CD van de Bargkapel wordt een solonummer

gezongen door de 12-jar ige N a d j a Ligtenbarg uit Neede.

die we ook kennen als f ina l i s t e van hel VARA Kinder-

songfes t ival . Dit zangeresje oogst veel succes en naar

verwacht ing zal z i j eveneens in "De Br ink" optreden.

De avond duur t van 20.00 tot 1.00 uur en de zaal is om

19.00 uur open. Kaarten zijn in tle voorverkoop v e r k r i j g -

baar bij "De Brink" te /elhem.

Gisteren
lachte
de were
me
nog toe.

Nationaal Reumafonds

Dm Hug. Bank 70 70 70 Ml.

Kerk- en andere diensten
/ONDAC 26 MAART 1995

Remigiuskerk

10.00 uur ds. E. No l tus He i l i g Avondmaal Kindernevendienst

(ïoede Herder Kapel

10.15 uu r ds. N. Da Costa, Didam Jeugddienst

Vrij/. Herv. Kerk

10.30 uur ds. L. Jansen (Apeldoorn)

R.K. Kerk Hengelo (ild

Zaterdag 25 maart 19.00 uur Eucharis t ievier ing

Zondag 26 maart 10.00 uur Woord en ( 'oninuinieviering

in.m.v. het gemengd koor

Dinsdag 28 maart 19.00 uur Avonddienst

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenhorg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering:

zondags om 10.00 uur Hoogmis: woensdagsavonds 19.30 uur

Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharis t ievier ing.

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

dageli jks Rozenhoedje 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 08.00 u u r e n is u i t s lu i t end bedoeld voor spoed-

gevallen.

Op zaterdag- en zondagochtend wordt om l l .00 uur een vrij

spreekuur gehouden: U hoeft hiervoor dus niet te hellen!

Buiten het weekend spreekuur is het sterk aan te bevelen voor U

komt. eerst te bellen: de arts kan dan rekening houden met Uw

komst.

2 4 - 2 7 MAART

Dr. E i jke lkamp. tel . 2262

Avond- en nachtdienst

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

morgen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

Maandag: dr. E i jke lkamp , Koldeweiweg 2. Keijenhorg. tel .

2262.

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

Woensdag: dr. Klein Horsman, tel. 4550.

Donderdag: dr. Eyek, Kastanjelaan 7. Hengelo Ci ld . te l . 1277.

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

Openingsti jden: maandag t.e.m. v r i jdag 8.00-12.30 uur en 13.30-

18.00 uur, za.. zo., feestdagen l l .00-12.00 uur.

Spoed- en spccialistenrecepten kunt u in het weekend, bui ten de

openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo (J ld , Koepelberg 2, tel. 05753-1420

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

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vr i jdag 13.30-14.(K)

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

Via te l . 1420 wordt u voor spoedgevallen al t i jd doorverbonden

VOORJAARSMODK 1995

Vrolijke lentemode bij Passepartout

De wintermode met zwart, bruin, grijs en nog meer grijs

kan eindelijk weer naar de achtergrond verhu izen . Hoe

fraai die mode ook was, in samenspel met het Nederlandse

weer kon ze af en toe een saaie of neerslachtige indruk

opleveren. De modemakers hebben de trend voor de actu-

ele lente en zomermode dan ook 180 graden omgebogen:

k leur speel t de hoofdrol. C ieen fel le, maar wel "blije" t i n t en ,

zoals lindegroen. zandbeigc, steenrood en allerlei l i e f l i jke

paslelkleuren. Daarnaast is tle romantiek helemaal terug in

zowel stoften (crêpes) als dessins (bloemen) .

Het is elk seizoen weer leuk om te zien hoe de extravagante

mode van beroemde modeont wei pers wordt vertaald naai-

de kleding die te koop is in de w i n k e l bij u in de buurt. De

Passepartout zaak is daar een mooi voorbeeld van. Is een

lange rok b i j een Franse coutur ier doorzichtig en gemaakt

v a n s i e r l i j k e k l e i n e stapjes, hij Passepartout treft u s luik-

v allende lange rokken in dunne ondoorzichtige stofjes die

zowel comfortabel aanvoelen als prakt isch zijn. Kleding

om te dragen dus. Transparante blouses v indt u er wel,

maar draagbaar b l i j f t het u i tgangspunt .

Passepartout is een nog jonge keten, die vrouwen voor e lke

lee f t i j d v lot te , modieuze kleding biedt. Inspelend op de

nieuwe trend betekent dit motie met frisse, goed te combi-

neren kleuren en v r o l i j k e maar toch ook ingetogen dessins.

De mater ia len z i j n pre t t ig draagbaar en g e m a k k e l i j k zelf te

wassen. Deze lente en zomer spelen vooral katoen en

viscose de hoofdrol.

Passepartout heelt naast haar mooie, betaalbare mode trou-

wens nog een extra lenteverrassing in petto, w a n t bij een

besteding van ƒ 100.-- of meer ontvangt elke k l a n t een CD

naar keuze. En keuze is er genoeg, zowel op klassiek als

populair gebied. Dit wordt dus onge twi j fe ld een lente waar

muziek in z i t .

Na de donkere wintermaanden staan veel vrouwen te

popelen om hun lentegarderobe aan te vullen met kleding

die warmte en vro l i jkhe id u i t s t r aa l t . Binnenlopen bij Passé

partout is dan een wijze beslissing, w a n t als het aan Passe-

partout l i g t . mag de lente nu meteen beginnen.

Bezoekt u ook de modeshow op dinsdag 28 maart a.s. in

zaal "de Engel" te Steenderen, waai ( iebbing Passepartout

haar voorjaarsmode zal la ten zien. Zie verder tle adverten-

tie.

DIABFTFS FONDS NFDFRLAND

De opbrengst van de l ande l i jke collecte v a n het Diabetes

Fonds Nederland heeft voor het eerst tle grens van 4

m i l j o e n gulden overschreden. Van 13 tot en met 19

november g ingen b i j n a dert igduizend colectanten op pad.

De opbrengst is bestemd voor wetenschappe l i jk onderzoek

naar tle oorzaak en bijkomende complicaties van diabetes

me l l i t u s ( s u i k e r z i e k t e ) . Meer dan 400.000 Nederlanders

hebben tleze aandoening, dat is oen op tle 40 mensen.

Centraal thema in tle campagne was de diahetische voel.

een gevolg van complicaties door diabetes. Doel van de

campagne w as daarom niet al leen fondsen verwerven maar

ook bekendheid geven aan dit onbekend en onderschat

gevolg van een diabetische complicatie.

Doorliet gevoelloos worden v a n z e n u w e n i n d e voet en het

d ichts l ibben van tle k l e ine bloedvaten worden wondjes

onder tle voet n ie t meer gevoeld. Deze wond jes kunnen

uitgroeien tol onts tekingen. Als medische behandelingen

n i e t aanslaan, moei worden overgegaan tot a m p u t a t i e van

tenen of zelfs een gedeelte v a n tle voet.

Feu voorz icht ige schat t ing van dr. N. C'. Schaper, internist

in het Academisch Ziekenhuis Maas t r i ch t , gaat ui t van

12.000 pa t i ën ten met een dergel i jk probleem.

UITVOFRIN(; TONEELGROEP JONG ( J F L R I

Op zaterdag l apr i l a. s. voert de toneelgroep van Jong( ie l re

een bl i jspel op in zaal l . angclcr te Hengelo ( i l d . Het blij-

spel heeft als t i t e l : "Zo heeft meu (ierre het gewild".

De aanvang is 19.30 uur . t e rwi j l tle zaal om 19.00 uur open

gaal.

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo (ild

Maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

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

Alarmnummer brandweer, ambulanee, politie

Telefoon 06 - 11

Hulpdienst

mevr. Rijpkema. te l . 2439 en mevr. Lubners. tel . 2766. In Kei jen

borg mevr. Hakvoort. tel. 2317 en mevr. van Aken, te l . 2627.

Netwerk Thuiszorg Nederland

24 uur per.dag bereikbaar, ( l i e f s t bellen tussen 09.00 en 12.00

u u r ) , /.r. J. A. van den H e u v e l - regio Midtlen-IJssel - tel . 05750-

16463.

/org(üroep Oost-(Jelderland

Kruiswerk, gezinsverzorging en t hu i s / o rgvv inke l . 24 uur per dag

bereikbaar via telefoonnummer 06-8806 (20 c t /min)

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo ( C i l d ) ;

Zutphenscweg Ie, Vorden, tel . 05752-2129

spreekuur maandag t/m vr i jdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Steenderen:

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

spreekuur maandag t/m v r i j dag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:

Stationsplein 12, Zelhem. te l . 08342-2151

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

in tle gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij

problemen, bel ( d a g e l i j k s van I9.()()-20.()0 u u r ) tel. 08330-

21025, 08340-41275 of (maandag t.e.m. v r i j d a g ) 08343-12 14.

Vrijwillige Thuiszorg, t e l . 08340-35000. dagelijks van 9.00

l ().()() uu r en van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:

R. Haggeman-Withaar, tel. 05754-1351

Pedicure

Y. Abbink, Toldijk, tel. 05755-1386

L. Evers-Jaiisen. te l . 2515

H. Oftenherg. t e l . 3435

Diëtiste

H. Zweermk-Stege. Bakermarksedijk 15. 7223 KJ Baak. te l .

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 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo < i l d .

dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur

woensdag 1 ( ) . ( M ) - 1 2 . ( X ) uur en 15.00-17.00 uur

vrijdag 15.00-20.30 uur


