
dinsdag 14 mei 1974

Gemeente Hengelo Gld

Huïsvuilophaaldienst
In verband met Hemelvaartsdag op donderdag 23 mei

a.s. wordt in die week GEEN VUILNIS OPGEHAALD.

Gemeentewerken

VIVO RECLAME

Vivt frisdranken alle soorten blijvend

in prijs verlaagd

Tijdelijk bij aankoop van 2 flessen Vivo frisdank naar
keuze

10 frisdrankviltjes
wereldkampioenschap voetballen van 75 voor

25

Vivo Marie biscuits
2 rollen 98

Choc. galettes
Beukelaar „iets fijns" normaal 155 nu

Tuc zoutjes
3 pak van 237 voor 169

Gesorteerd fruit in blik
cocktail perzik abrikozen 2 blikjes 149

Spaghetti
groot pak van 117 voor

Dixan
vat 1885

Dreft wolwas

stuntprijs voor

deze week

Panties
Vivo

Jus d'O range
gezinsfles

deze week

van 125 voor

95

1385

79

98

89

C PETERS -SUETERS
VIVO ZB KEIJENBURG

Dubbelpak

BIP LUIERS
tijdelijk extra voordelig
alleen bij de D.A.-drogist

30 stuks van 265 voor

LENSELINK

WANDELTOCHT
zaterdag 18 mei a.s.
over de afstanden 5, 10 en 15 km

Start van 12 tot 2 uur bij
„Ons Huis" - Beukenlaan, Hengelo Gld

Beloning: medaille

Inschrijfgeld f 2.— - Voor leden ƒ 1.75

Organisatie: C.J.V. „JONG HENGELO"

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en geschenken, ontvan-
gen bij ons 50-jarig huwelijk,
zeggen wij u hartelijk dank.

H. B. Rondeel
J. H. Rondeel-

Masselink

Hengelo Gld, mei 1974.
Ruurloseweg 34.

Te koop gasfornuis. Alleen
's avonds na 5 uur. A. Koek,
Leliestraat 20, Hengelo Gld

Te koop Salvia's en Afrikanen
Tonnie Arendsen, Hengelose-
straat 41, Keijenburg

Te koop een schaap en 2 ram-
lammeren. B. A. Wentink,
Paardestraat 2, Steenderen
Tel. 05755-310

Gazonmaaiers
schoonmaken, slijpen, revisie
van alle merken

JANSEN
Julianastraat 25, WEHL

Tel. 08347-1679

SIERHEESTERS

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

HAAGBEPLANTING

BOSPLANTSOEN

LAANBOMEN

VASTE PLANTEN

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

BOOMKWEKERU EN

TUINAANLEG

G. J. HALFMAN
&ZN
Hofstraat 7 - HENGELO GLD
Tel. 05753-1424

HANDEL IN

hooi en stro

H. Th. Offenberg
C 61 - KEIJENBURG
TEL 05753-1878

Alle soorten

gaas en draad
SIERGAAS (plastic)

URSUSGAAS
KONIJNENGAAS
VOLIèREGAAS
SCHAPENGAAS
MOTTO PUNTDRAAD
AFRASTERINGSDRAAD
HOUTEN
AFRASTERINGSPALEN
WASLIJNDRAAD

Alles uit voorraad leverbaar

HARMSEN
Banninkstraat 4 - Hengelo Gld

CLAM
UITGAVE:

Drukkerij WOLTERS
Kerkstraat 17 - Hengelo
Tel. 05753-1455
b.g.g. 1253

Verschijnt dinsdags

*\ ^.'\
~ v y / /

A i S l
•

><4J
•

Y

-•uit
Pil

: '̂

Niemand
heeft zoveel keus als

Intertest tapijt.

UUT

Geopend vanaf 's middags 4 uur

OOK VOOR MEUBELS UW ADRES

WONINGINRICHTING

GROOTBOD
Regelinkstraat l - Tel. 05753-1469

SPAREN:

COöP. RAIFFEISENBANK

HENGELO GLD
Kastanjelaan 1 Tel. 05753-1294

Bijkantoor Veldhoek: Kapelweg 16

automatisch sparen ambtenaren-sparen

gewoon sparen
termijn sparen
jeugdsparen

bedrijfssparen

grijp 5.

Alle spaarvormen

GLAS, VERF, BEHANG: WINKELMAN

C. D. A.
IN DE BURGERLIJKE GEMEENTE HENGELO HEBBEN

DE CHRISTELIJKE GROEPERINGEN DE HANDEN IN-

EENGESLAGEN!

EEN GOEDE VORM VAN SAMENWERKING WERD

GEVONDEN IN HET

Christen Democratisch Appèl
is ARP - KVP - CHU

EEN OPROEP VOOR EEN VERSTANDIGE KEUS BIJ

DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IS

LIJST 1



Dese week

bij de heur slager

DE GEHELE WEEK:

Magere

speklappen

500 gram 198

Slagersham

100 gram 110

Magere

runderlappen

1 kg 990

Boterhamworst

250 gram 150

Magere

hamlappen

500 gram

150 gram 99

Rib- of haas-
karbonade

500 gram 398
Pekelvlees

100 gram 99

Maandag en dinsdag:

500 gr verse worst 348

Donderdag:

500 gr

malse varkenslappen 368

Woensdag:

500 gr gehakt + kruiden

275

1 kg nog voordeliger 499

500 gr r.gehakt spec. 548

500 gr v.gehakt spec. 448

Vrijdag en zaterdag:

500 gr schouderkarbonade
500 gram KUIKENBOUTEN

10 FRIKANDELLEN

10 BITTER B ALLEN

10 KROKETTEN

3 LOEMPIA'S

375

325

99

325

199

Keurslager van Burk
KEURSLAGER Raadhuisstraat 7 - Tel. 1269 - Hengelo Gld

y
Er komen nog wel vaker
overvallen

In ons klimaat overvalt ons regelmatig de regen.

Alleen met goede regenkleding van MODEHUIS

LANGELER voor dames, heren, meisjes en jon-

gens kunt u er best tegen.

modehuis

KERKSTRAAT 11 HENGELO (GLD.) j

Inplaats van kaarten

Maandag 20 mei a.s. hopen

G. J. HAARING

en

J. HAARING-RIEFEL

met Oma, kinderen en verloofden hun 25-jarig huwe-

lijksfeest te vieren.

Hengelo Gld, mei 1974.

,.Klein Zelle", Beunksteeg 2.

Receptie van 3 tot 5 uur in zaal Langeler te Hengelo.

Eindelijk is het zover:

ANNEKE EN GERRIT

gaan op woensdag 15 mei om 14 uur trouwen op het

gemeentehuis te Hengelo Gld.

Gelegenheid tot feliciteren van 19-22 uur in zaal Lan-

geler, Spalstraat 5, Hengelo Gld.

Gerrit Wolsink

en

Anneke Fühler

Spalstraat 25,

Hengelo Gld

Toekomstig adres:

Haitsma Mulierlaan 25 - Lochem - Tel. 05730-1279

Maandag 13 mei herdachten wij met onze kinderen en

Oma ons 25-jarig huwelijk.

D. M. WULLINK

en

H. B. WULLINK.AGTERKAMP

Hengelo Gld, mei 1974.

D 136.

Gelegenheid tot gelukwensen op vrijdag 17 mei van

2.30 tot 4 uur in Hotel Langeler te Hengelo Gld.

Op zaterdag 18 mei hopen onze ouders

F. B. HORSTINK

en

M. E. HORSTINK-VAN DRIEL

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Herik - Carel - Alfred - Vincent

Ine - Martin - Judith

Hengelo Gld, mei 1974.

Kerkstraat 17.

WEGENS FAMILIEFEEST IS ONZE ZAAK

zaterdag 18 mei gesloten

FA. HORSTINK
KERKSTRAAT 15 - HENGELO GLD

EN TOCH IS

RATERINK
UW SLAGER

De Hengelose Toneel Vereniging HTV bezorgt een prettige
middag

UW BRENGT NOGMAALS EEN BEJAARDENMIDDAG

Ondanks het vergevorderde seizoenhebben de dames van

UW Hengelo Gld besloten alsnog een bejaardenmiddag te

gaan verzorgen.

Op zaterdagmiddag 18 mei kunnen de bejaarden op een heel

prettige middag rekenen in zaal Langeler te Hengelo Gld.

De bekende Hengelose Toneel Vereniging HTV is bereid

gevonden om de opvoering van een zeer komisch stuk te

verzorgen. Dit stuk onder de titel „Het vrolijke tankstation"

heeft al menigeen doen schateren van het lachen.

Het blijkt dat toneelspel, ook zeker bij de ouderen aanslaat

en de bejaarden zullen er zonder meer plezier aan kunnen

beleven.

Om de middag goed te kunnen benutten en de bejaarden

toch weer tijdig thuis te kunnen laten zijn, is de aanvang ge-

steld op precies twee uur.

Daarom een verzoek, wilt u tijdig aanwezig zijn, zodat ook

2 uur begonnen kan worden.

Deze middag zuulen door UW Hengelo Gld tevens de

plantjes worden uitgereikt voor de Floralia-tentoonstelling.

(De plantjes kosten ƒ 1.— per stuk). Deze plantjes kunnen

dan worden opgekweekt, waarna ze in september tijdens de

Floralia-tentoonstelling van UW weer worden gekeurd. Voor

de best verzorgde plantjes worden dan prijsjes beschikbaar

gesteld.

Extra financiële aktie van Crescendo Hengelo
Om de financiering van het aangekochte instrumen-

tarium geheel rond te krijgen, houdt de chr. muziek-

vereen. Crescendo een extra financiële aktie in de
week van 20-25 mei. Inlichtingen tel. 05753-1735.

WANDELTOCHT

Op zaterdag 18 mei a.s. organiseert het C.J.V. Jong Hengelo

een wandeltocht. De start en finish zijn bij „Ons Huis"aande
Beukenlaan. Er zijn routes uitgezet over de afstanden 5, 10

en 15 kilometer. De wandelingen leiden door prachtig bos-

rijk gebied. Niet alleen groteren, maar ook jongeren kunnen

meedoen door het opnemen van de korte route. Het CJV

heeft dit speciaal gedaan omdat het een jeugdvereniging is.
Tijdens de wandeling kan worden uitgerust bij een con-

sumptietentje, waar de inwendige mens versterkt kan worden

Reeds eerder zijn in Hengelo met succes wandeldagen ge-

organiseerd, zodat een goede deelname mag worden ver_

wacht. Het ligt in de bedoeling deze wandeltocht, die de

naam Meitocht heeft meegekregen, telkenjare te herhalen.

Als men bedenkt, dat bij uitlopen een prachtige medaille
in ontvangst kan worden genomen, zal het inschrijfgeld van

slechts ƒ 2.— geen beletsel meer kunnen vormen om op
18 mei a.s. tussen 12 en 2 uur bij „Ons Huis" te Hengelo G

voor deze meitocht van start te gaan.

ZEER GOED GESLAAGD KONINGINNEFEEST

Het Koninginnefeest 1974 te Hengelo Gld mag zeer ge-

slaagd genoemd worden, nadat het aanvankelijk er naar

uitzag, dat er dit jaar geen feest gevierd kon worden.

De Hengelose en Keijenborgse Winkeliersvereniging, de

leiding en personeel van het bejaardencentrum „De Bleijke"
en de sportcommissie van de Hamové namen ieder een deel

van het programma op zich.

Ondanks het slechte weer 'smiddags was er veel publiek

aanwezig bij de diverse onderdelen.

De sportcommissie van de Hamové had traditiegetrouw weer

voor een fijne en gezellige oriënteringsrit gezorgd, die bij
de ruim 100 deelnemers erg in de smaak viel.

Veel fijne kneepjes en foefjes waren er in verwerkt. De

start en finish van deze rit was bij zaal Concordia, waar na

afloop de prijzen werden uitgereikt aan de winnaars.

Vol spanning en uiteraard ook met enige nieuwsgierigheid
werd er uitgekeken naar het polstokspringen over een zij-
tak van de Dorpsbleek te Hengelo Gld.

Dit vormde een onderdeel van de volksspelen, welke werden

verzorgd door personeel en belangstellende medewerkers
van het bejaardencentrum „De Bleijke".

Met een plons vielen er velen in het waten, hetgeen begrijpe

lijkerwijze een hartelijk gelach ontlokte aan de vele toe-
schouwers.

Een enkele gelukte het toch wel om veilig en droog de
andere kant te bereiken.

Op bovenstaande foto is er zo'n gelukkige, de de benen
nam en met een forse sprong over het water suisde.

Jammer genoeg brak de stok, zodat er voortijdig mee ge-
staakt moest worden.

De boerenkapel van de Kon. Harm. Concordia vrolijkte het
geheel op met muzikale klartken, terwijl de bejaardendans-

groep enkele demonstraties gaf van haar kunnen. Ook de
Majorettes gaven een fijne demonstratie.

Voor de kinderen werd ook een ballonwedstrijd georgani-

seerd, terwijl de inwendige mens versterkt kon worden bij

de frites-, vis- en snoepkraam die op het terrein stonden op
gesteld.

De Hengelose en Keijenborgse Winkeliersvereniging deed
een voortreffelijk schot in de roos door een optreden te ver-

zorgen in manege de Gompert, waarbij alle kinderen der

lagere scholen uit de gemeente Hengelo Gld naar hartelust
konden genieten van de dolle grappen van Swiebertje en
zijn kornuiten.

Als liefhebber van de koekjes van Saartje, wordt de zwer-

ver Swiebertje er voor aangekeken, als de koekjestrommel
weer eens helemaal leeg is.

De aap komt uit de mouw als het Hanekraai blijkt te zijn.
Ondertussen doet Bromsnor (zoals op de foto) gewichtige

pogingen om de koekjesdief in de kraag te grijpen en vraagt
de medewerking van de kinderen, die er niet intrapten.

Ruim 1500 kinderen zagen Swiebertje komen en gaan, met

na afloop van de voorstelling nog nagenieten van een ijsje
en een sinaasappel.



supermarkt

GROENTE EN FRUIT

Hollandse TOMATEN
500 gr

GRANNYSMITH kg 198

78

KOMKOMMER

SPITSKOOL

58

98
CHAMPIGNONS

200 gr

SLIJTERIJ „DE ZON"

Vrijheid VIEUX Itr

JaGERMEISTER
grootste fles 1495

GOLDEN AMONTILLADO
kruik 2 liter

UIT DE DIEPVRIES

HAANTJES

1050 gr slechts

U SPAART TOCH OOK DE WAARDEVOLLE

Vivo waardezegels
f 20.- GESPAARD IS ZELFS f 27.50 IN REISCHEOUES WAARD

VLEES VERS VAN HET MES Altijd voor „markt" prijzen

3 TARTAAR

RUNDERSTOOFLAPPEN

MAGER RIBSTUK

VARKENS-
ROLLADE

mager, en fijn
gekruid

249

349

498

VERSE BRAADWORST

Puur mager varkensf ricandeau

CONTRA FILLET ietsfijns

KARBONADE-
FEEST
haas 369 rib 359
schouder

298

498

598

Elke dinsdag en woensdag GEHAKTDAG

500 gr slechts 249 NU HEEL KILO 465
alle vleesprijzen per 500 gram en gedurende de hele week

150 gr gekookte Gelderse
100 gr bacon
250 gr leverworst

119 Stuk bloed worst per 100 g 45
139
98 150 gr magere ham 129

ZUIVEL VOORDEEL

HALFVOLLE MELK Itr 65

CHOCOLADEVLA '/*! 59

BULGAARSE YOGHURT
bekertje 45

BROOD EN BANKET

Gesneden bruin 79

wit 81

6 puntbroodjes 135

Roomboterkoek van 150 voor 139

CHIPOLATASNIT 225
Kinder T-shirts

vele frisse kleuren voorjaarsaanbieding 545
De goede

Vivo jam
aardb. - kers - arbik. - frab.-bessen van 119 voor

Bambix
pak van 101 bijons

Calvé slasaus '/z Itr van 204 voor 179

Tolet air spuitbus slechts 198

Grote plastic bal 196

Vivo oploskoffie 200 gr van 475 voor 445

VIVO DOET MEE AAN WERELDKAMPIOENSCHAP VOETBALLEN

10 leuke frisdrankfEitjes van 75 voor 25
BIJ 2 LITERS VIVO FRISDRANK, ZOALS

Vivo cola liter 79

Vivo lemon Mme liter 79

Vivo sinas liter 89

Vivo cassis liter 119

Vivo blokrepen 100 g 2 voor 149

Omo heel vat van 1675 voor 1095

Comfort grote fles van 265 voor 178

Koeleman augurken Itr van 262 voor 219

De dikke

V/vo luiers
pak 30 stuks van 313 voor

De echte

Carvan cevitam
dubbele fles van 375 voor 249

Voor familie" en handelsdrukwerk.

naar DRUKKERIJ WOLTERS



LIEVER LOIS DAN NAMAAK
Lois jeans en jackets:
Ons hupse huismerk.
Zeer welbekend als die vrije
broeken en jasjes.
Van denim of corduroy.
Die immer en altijd ieder per
fekt pas zitten.
Kies subiet uit 6 klandere
kleuren.
Lois is aantrekken maar!
En da's een mieters mooi
gezicht.

jeans & jackets

KOOP LOIS BIJ

DERKSEN GOEDERENHANDEL

HENGE LX) (GL D)

ZONDAG 19 MEI

SANG ÜND KLANG
met zang van CECIL

BAL
voor gehuwden en verloofden

op zaterdag 1 juni a.s.

Orkest: Astra Combo
Bestel vroegtijdig uw plaatsen

^Kerkdiensten]
' —~—ma*M

ZONDAG 19 MEI
Verzorgingscentrum „De Bleijke"

9 uur Ds J. P. Kabel

N«d. H.rv. Kerk

10 uur Ds J. P. Kabel

Goede Herder Kapel

10 uur Ds Jansen

VrUz. H«rv. Kerk

8.30 uur Ds Brinkerink

Weekenddienst doktoren
Dr Hanrath, Tel. 1277

Voor spoedgevallen: zaterdags van 9-9.30

uur en zondags van 12-12.30 uur

Zondagsdlenst wijkverpleging

Zr Boon, Hoog Keppel, Tel. 08348-236

Weekendienst dierenartsen Steenderen

Dr W. Filix, Steenderen, Tel. 05755-266

Zondagsdienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10 uur

Dr Eli, Tel. 05753-1420, b.g.g. 008

Alarmno. brandweer

Telefoon 1922

RX. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 8.30
uur Hoogmis, 10.30 uur H. Mia. Door de
week H. Mie 8 uur.

R.K. Kerk Keljenburg

Zaterdag 7 uur n.m. H. Mis. Zondag 7.30
stille H. Mis. In Zelhem zaterdagavonds 8
uur stille H. Mis. 9.30 uur H. Mis, 11 uur
dur R.K. kerkdienst.

Maatschappelijk werk Hengelo Gld
Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld
Tel. 05753-2345. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 9-10 uur. Spreekuur:
elke dag van 9-10 uur en donderdags van
18-19 uur.

Gezinsverzorging en bejaardenhulp Hengelo
Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Tel. 05753-2345. Telefonisch bereikbaar alle
(werkdagen van 8.30-9.30 uur. . ^

Hoofdleidster: zr Leer, praktijkleidster mevr
Veenlnk. Spreekuren: leidster gezinsver-
zorging mej. Ebbers en leidster bejaarden-
hulp mevr. Lubbers: maandag te.m. vrijdag
van 8.30 tot 9.30 uur

Gezinsverzorging en bejaardenhulp
Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld,
Tel. 05753-2345. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 8.30-9.30 uur. Spreekuur:
Hoofdleidster: zr Leer. Spreekuur leidster:
mevr. Callenfels: maandags t.e.m. vrijdags
van 8.30-9 uur. Voorlopig Dorpsstraat 10,
Tel. 05755-236

Maatschappelijk werk Steenderen

Kantoor: Kastanjelaan 15. Hengelo Gld,
Tel. 05753-2345. Telefonisch bereikbaar alle
werkdagen van 9-10 uur.
Spreekuur: woensdags van 9-10 uur Groene
Kruisgebouw J. F. Oltmanstraat 14, Tel.
05755-294. Donderdags van 19-20 uur kan-
toor te Hengelo Gld.

WONINGBOUWVERENIGING THUIS BEST TIMMERT
LETTERLIJK AAN DE WEG

Over enkele weken zullen in de Keijenborg de eerste aoht

bejaardenwoningen opgeleverd worden, die in opdracht van

het bestuur van de woningbouwvereniging Thuis Best ge-

bouwd zijn.
De vermelding hiervan is zeker de nodige aandacht waard,

omdat de bouw van deze woningen aanvankelijk werd ge-

zien als een, in deze tijd van dure bouw, gezond en ver-

antwoord experiment.

Een experiment, waarin met grote letters voorop stond, de

intentie tot bouwen van sociaal veranwoorde woningen tegen

een betaalbare huur. Met name de bouw van bejaarden-

woningen, waarbij en het betaalbare en goed bewoonbare,

op de eerste rij moesten staan.

Nu de bouw van deze eerste woningen voldoende gevorderd

is, hebben wij ons er van kunnen overtuigen welke resul-

taten dit streven van het bestuur van Thuis Best heeft op-

geleverd. Wij hebben ons overtuigd van de leefbaarheid van

deze bejaardenwoningen en de prijs die hiervoor betaald

moet worden. Wat de leefbaarheid betreft zijn deze wo-

ningen zeker niet minder dan alle andere bejaardenwoningen

die overal elders gebouwd worden. Een behoorlijke leef- en

slaapruimte, een gecombineerde douche- en toiletruimte en

een berging die direct vanuit de woning bereikbaar is. Een

vaste trap naar de zolderverdieping. Een verdieping die met

weinig middelen om te bouwen is tot een logeerkamer of

hobbykamer. Vooral deze mogelijkheid voor een logeer-

kamer is met name belangrijk omdat toch vele van de toe-

komstige bewoners gehuwde kinderen of familie willen laten

overnachten. En natuurlijk zijn deze woningen centraal ver-

warmd en wel met een individueel systeem, waarbij iedere

bewoner zelf kan bepalen hoe hoog zijn stookkosten zullen

zijn. Geen afhankelijkheid dus van een z.g. blokverwarming.

Ook uiterlijk zou je deze woningen een experiment kunnen

noemen. Ze wijken af van het overbekende bouwsysteem.

Ze springen uit het bekende beeld van bejaardenwoningen

die in de z.g. stroombouw gebouwd worden. Ze hebben een

eigen gezicht dat zeker in deze landelijke omgeving goede

vorm geeft. Ook dat was voor het bestuur van Thuis Best

een speciale opgave. Nu eens niet te bouwen in het bekende

boompje - beestje - huisje-figuur. Het bestuur wilde iets

anders. Het moest een leefbare woning zijn tegen een be-

taalbare huur, afwijkend van het overbekende type. Wij von-

den dit onderwerp belangrijk genoeg om het bestuur van

deze woningbouwverenging dieper in te laten gaan op hun

streven en gevolgde taktiek. Vandaar dat wij hen gevraagd

hebben op welke wijze deze woningen tot stand zijn ge-

komen. Een woordvoerder van Thuis Best: Achteraf bezien

is het allemaal vrij simpel, maar voor dat alles gerealiseerd

is zijn er vele dagen, ja zelfs weken van werk aan vooraf

gegaan. De vewezénlijking van wat we nu gebouwd hebben

is bepaald niet over één nacht ijs gegaan. Het begin op zich_

zelf was al moeilijk. Je krijgt een contingent woningen toe-

gewezen en je wilt dan natuurlijk zo snel mogelijk gaan

bouwen. De meest snelle oplossing is dan natuurlijk stroom

bouw. Meedoen met een aantal andere gemeenten in een ge-

ëigend plan. Zoiets van 24 in een dozijn. Daarbij waren wij

van mening dat een dergelijke stroombouw zeker niet goed-

koper is - integendeel. De praktijk heeft nu toch wel uitge-

wezen dat een goed plan met plaatselijke aannemers zeker

goedkoper uit te voeren is. Wij zijn begonnen met onze

eisen op tafel te leggen. Eisen die zeker niet beneden het

peil van de normale bejaardenwoningen lagen. Wij hebben

gezocht naar een architect die in zijn ontwerp onze eisen

kon volgen. De architect zocht een aannemer die bereid was

kwalitatief werk te leveren tegen de door de architect be-

grote bouwkosten. Natuurlijk is deze volgorde sneller ge-

schetst, dan werkelijk uitgevoerd. Wij waren ons er van

bewust dat dit systeem meer tijd zou kosten dan het een-

voudig ingaan op een stroombouw-systeem. Wij waren er

echter nog meer van overtuigd dat enkele maanden vertra-

ging in deze realisering rijkelijk zouden opwegen tegen

In Keijenborg, aan de Pastoriestraat en Kerkstraat

hebben wij 8 bejaardenwoningen gebouwd.

Eén van deze woningen is ingericht en voor publiek

toegankelijk n.l.
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Wij nodigen belangstellenden uit Vorden en Hengelo

uit, deze woning te komen bezichtigen.

Bedoelde woning is voor bezichtiging toegankelijk op

zaterdag 18 mei van 14 tot 16 uur en op zondag 19 mei

van 14 tot 16 uur.

Het Bestuur van de

woningbouwvereniging „Thuis Best"

de revenuen die in de lange toekomst door toekomstige be-

woners genoten zouden kunnen worden. Immers, domweg

bouwen tegen hoge huurprijzen is geen kunst - de huurder

betaalt wel. Jarenlang. En iedere wettelijke huurverhoging

wordt evenredig hoger. Vandaar dat wij geen probleem

hadden met een korte vertraging wanneer dat op de lange

duur in het belang van de huurders zou zijn. Het zou zich-

zelf immers in de komende jaren dik terug betalen,

fk stel voorop dat dit systeem eerst mogelijk is, wanneer er

een goede samenspraak verkregen kan worden tussen op-

drachtgever, architect en aannemer. Ook het vaste kader van

een woningbouwvereniging speelt hierin een belangrijke rol.

De financiële berekeningen moeten degelijk uitgespit zijn

zodat je niet aan het einde van de rit voor verrassingen komt

staan. Het technisch toezicht, uitgevoerd door onze eigen

opzichter, moet voor en tijdens de bouw voor een goede

controle zorgen. Wij zijn geslaagd dit teamverband op te

bouwen. Het resultaat is dat wij nu in Keijenborg 8 bejaar-

denwoningen gebouwd hebben die zeer acceptabel zijn,

tegen een voor deze tijd, ongekende lage huurwaarde van

plm ƒ 160.—. Het tweede resultaat van dit team-work is dat

wij nu in Hengelo hetzelfde type woningen gaan bouwen en

wel in de sector kleine eengezinswoning. Wij denken hierbij

aan alleenstaanden of echtparen zonder kinderen. Natuurlijk

zal deze groep een iets hogere huur moeten gaan betalen,

omdat voor ons de extra premie voor bejaardenwoningen

wegvalt.Maar desalniettemin blijven het betaalbare woningen

Uiteraard komen ook bejaarden voor deze woningen in aan-

merking. Wij verwachten echter, hebben daar zelfs goede

hoop op, met deze kleine eengezinswoningen de doorstro-

ming te 'kunnen bevorderen. Immers, de huidige huurders

van grote eengezinswoningen met 3 of 4 slaapkamers die

nog als echtpaar alleen zijn, moeten toch te bewegen zijn,

in het belang van die toch nog grote groep woningzoekenden

dit voor hen in feite te ruin"' huis om te ruilen voor een

kleinere woning die vaak voor hen meer comfort biedt. Men

denkt hierbij aan de voordelen van minder dagelijks onder,

houd, leef- en slaapruimten gelijkvloers, dus geen trappen-

lopen meer, centrale verwarming en toch nog een betaal-

bare huur van plm ƒ 170.—. Al deze overwegingen hebben

er toe geleid dit plan, zoals nu verwezenlijkt wordt, door te

voeren. Natuurlijk zijn we er nog niet. Wij zullen moeten

trachten die doorstroming op gang te brengen. Dit is eerlijk

gezegd een van onze grootste problemen. Je moet de men-

sen bewust maken van het sociale aspect van de nog steeds

heersende woningnood. Gevallen waarin een of twee mensen

een volledige gezinswoning bezetten zijn in deze tijd natuur-

lijk tegenstrijdig. Wij beseffen heel goed dat het niet altijd

meevalt om vooral op hogere leeftijd nog uit je vertrouwde

omgeving weg te trekken naar een nieuwe woning, maar we

zijn er ook van overtuigd dat dit proces van acclimatiseren

meestal erg meevalt en vrij snel gebeurt. De mensen er van

doordringen dat het nodig is, dat er mogelijk een klein offer

gebracht moet worden om anderen te helpen. En dat kleine

offer is dan, die stap doen. Wij weten uit ervaring dat dat

wennningsproces snel verloopt, en men vrij snel blij is, die

stap gedaan te hebben. De voordelen van zo'n kleinere wo-

ning zijn aanmerkelijk veel groter dan de kleine overlast

van een verhuizing. Wij heben dan ook goede hoop dat deze

laatste fase van ons plan ook zal lukken.

P.v.d.A. afd. Hengelo Gld

Donderdagavond 16 mei, 8 uur

OPENBARE VERGADERING
in zaal Concordia

Spreker: Arend Voortman
districts-kamerlid 2e kamer

ONDERWERP:

EERLIJK DELEN, OOK IN DE GEMEENTE-

POLITIEK

UW BEJAARDENMIDDAG
zaterdag 18 mei
in zaal Langeler

De Hengelose Toneelvereniging HTV bezorgt de

bejaarden een hele prettige middag met de opvoering

van het komische stuk

De aanvang is 2 uur. Komt tijdig.

IN ZAAL LANGELER TE HENGELO GLD

Deze middag zullen er tevens de plantjes worden uit-

gereikt voor de Floralia-tentoonstelling

Heden COUPONS
Schröder
BIJ DE KERK HENGELO GLD

Voorbereidingsbesluit
De burgemeester van Hengelo Gld maakt ter voldoe-

ning aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de

Ruimtelijke Ordening bekend, dat de raad dier ge-

meente op 7 mei 1974 heeft besloten te verklaren, dat

een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het dorp

Keijenborg.

Bovenbedoeld raadsbesluit met de daarbij behorende

tekening, ligt met ingang van 20 mei 1974 ter ge-

meente-secretarie, afdeling algemene zaken, voor een

ieder ter inzage.

Hengelo Gld, 15 mei 1974.

De burgemeester voornoemd,

L. P. Quarles van Ufford

Niet links, niet rechts, maar

er recht doorheen.

Dat Is ook na 29 mei de

V.V.D.
LIJST 3

Voor:

Mc Cormick
tractoren

LMB Hengelo
vestiging van

BOEKE-HEESTERS

Tel. 05753-1964

melksystemen
en stallen


