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Verschijnt dinsdags In:
Hengelo, Keljenborf,
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ToldJjk, Wichmond-Vlerakker
en omstreken

l

Voorwoord burgemeester van Hengelo Gld.
Met de aktie "Geeft kinderen een kans", wil het UNICEF bereiken, dat er veel
donateurs het belangrijke werk van dit kinderfonds voor lange termijn mogelijk
maken. Het gaat hier niet om een herkansing, omdat ze het de eerste keer verprutst
hebben. Nee, het UNICEF laat u kennis maken met situaties, waar het in feite om
de laatste kans lijkt te gaan. Zoals u weet, is het UNICEF voor een groot gedeelte
afhankelijk van vrijwillige giften, ook die van ons. U zou dus kunnen zeggen, dat
het ook ónze laatste kans is. Die laat u toch niet zomaar voorbij gaan ?
Dit jaar is het een lustrum voor het UNICEF-concert. Door veel inzet en
enthousiasme kunnen we op 8 februari genieten van dit 10e concert. En helaas,
zoals het er nu naar uitziet, het laatste in dit kader. Ik spreek veel dank en respect
uit voor het vele en goede werk dat het UNICEF-comité in samenwerking met de
verenigingen heeft verzet. Het is de moeite waard, dat dit in een andere vorm blijft
voort bestaan.
Dit lustrum-concert verdient uw extra aandacht. Geef het een extra kans.

De burgemeester van Hengelo, -
Mr. A.W.J. van Beeck Calkoen

Voorwoord plaatselijk Unicef-comité

Vanuit het gezichtspunt van UNICEF, het KINDERFONDS van de VERE-
NIGDE NATIES, een wereldwijde organisatie, moeten alle naties zich laten
leiden door het principe van "VOORRANG VAN ALLE KINDEREN".
Met name, moeten de meest wezenlijke aspecten van de ontwikkeling van het
kind, om geestelijk en lichamelijk gezond te kunnen opgroeien, een VERPLICH-
TING zijn, die door alle gemeenschappen wordt aangegaan én óók gehandhaafd
blijft, in tijden van vóór- en tegenspoed!
Bij gelegenheid van het 10e Nieuwjaarsconcert, doet UNICEF een beroep op U,
om déze gedachte, zowel in de geest, als in de daad te ondersteunen.

Het Unicef-comité Hengelo Gld.
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C U L T U R E L E A V O N D
A A N V A N G 19.30 UUR

Nieuwjaarsconcert
ten bate van UNICEF, het Kinderfonds

van de Verenigde Naties

\Sporthal „DE KAMP'
te Hengelo (Gld.)

ENTREE GRATIS
Medewerkenden:
de Koninklijke Harmonie „Concordia"
de Christelijke Muziekvereniging „Crescendo"
Harmonie „Sint Jan"
Hengelo's Gemengd Koor
de Christelijke Zangvereniging „Looft den Heer"
Christelijke Gemengde Zangvereniging „Soli Deo Gloria"
Popkoor „The Keys"
de Zangvereniging „de Keirakkers",
het Achterhoekse Vocaal Kwartet

Dank aan de Rabobanken in Hengeio en Keijenborg.
Deze pagina werd mogelijk gemaakt door de volgende ADVERT EERDERS:

l
ROOZEGAARDE

SPALSTRAAT 13 - HENGELO GLD

'VfV AUTOMOBIELBEDRIJF

Bleekstraat 14
7255 XZ Hengelo Gld
Tel. 05753-1947
f ax05753-2161

PLakhorstweg 8
7008 AT Doetinchem

Tel. 08340-32851/30841
f ax08340-32317

assurantiën

verzekeringen/pensioenen/hypotheken

de Heurne 27
Postbus 55
7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 05753-1800

Kennismaken met Van Geenhuizen bv
"Komplete bouwverzorging" is ons uitgangspunt, vanaf de eerste ideeën via het

ontwerp en de bouwvoorbereiding tot en met de uiteindelijke realisatie en de nazorg.

Deze "turn-key" benadering, garandeert het best dat uw wensen volledig worden

uitgevoerd. U behoudt zo ook duidelijk zicht op de totale kosten en de

bouwverordeningen, want u heeft maar met één gesprekspartner te doen.

De "komplete bouwverzorging" bieden wij bij verbouw, renovatie en nieuwbouw van

zowel woningen, bedrijfsgebouwen en kantoren als van horeca-, sport- en

rekreatieprojekten. Ook in deze zin is onze bouwverzorging kompleet.

Originaliteit, inventiviteit en veelzijdig vakmanschap. Trefwoorden die ons bedrijf

kenschetsen en aangeven waarom we zo snel en scherp gekalkuleerd kunnen

werken. "Komplete bouwverzorging" waarin het beste uit hoofd, hart en handen wordt

samengevoegd.
Voor een offertegesprek of voor meer informatie kunt u altijd terecht.

Besteedt
u wel eens

plaatbewerking
üit? GOMA

VAN CEENHUIZEN BV
Kru.sbergieweg 9. Poslbi/s 47. X255 ZG Hengel G Telefoon 05753 - 1921 Telefax 05753 1157

M A A T W E R K I N P L A A T W E R K

Postbus 8 7255 ZG Hengelo-GId. Holland
Ruurloseweg SOA 7255 MA Hengelo-GId. Holland

Telefoon : 05753-8211 Telefax : 05753-8250

KWALITEIT DOOR
VAKMANSCHAP
Bi) Harmsen Vakschilders staat kwaliteit hoog in het vaandel

geschreven. Een enthousiast team goed opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Daarbij wordt niets aan het toeval overgelaten. Goede advise-
ring, voorbereiding en koórdinatie bepalen de kwaliteit van het

eindresultaat. Daarbij houden we voldoende ruimte voor een

intensief persoonlijk kontakt met iedere opdrachtgever.

Goede kontrole op kwaliteit en uitvoering levert u de garantie

voor zorgeloos vakwerk.

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo Gld. Telefoon 05753 1292

Zelhem. Telefoon 08342 - 1998

Aannemersbedrijf

J.Wullink

Hengelo Gld. o05753~2095

Voor al uw nieuwbouw- en verbouwwerken

Gespecialiseerd in: alle soorten metselwerk,
kalkzandsteen verlijming

GERRITS-LAMMERS GROEP B.V.

Taxaties
Aan- en verkoop onroerend goed
Verzekeringen
Hypotheken
Pensioenen

Doetinchem - Hengelo Gld - Winterswijk • Didam - Silvolde



Dikke
Vleesribbetjes

9
fei

Champignon of
Kerrie Gehakt

1kg 500 gram

Kippenpoten Hollandse

4 95 Biefstuk

250 gram ViVV

1kg

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST

(fijn of grof) 500 gram

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE

500 gram

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4.95

4.95

4.95

4.95

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

Deze week bij uw Echte Bakker:

TARWE ROZIJNENBOL
2.25

TOMPOUCEN
(de smaak is raak) 5 stuks VB&V

(gegarneerd met nootjes)
plm 450 gram

BAKKERIJ

Jozef Schabbink
Spalstraat 21, Hengelo Gld, tel. 05753-1250

Bloemen
¥erko°Pkas

POKON PLANTEN VOEDSEL

voor groene en bloeiende planten

3 FLES 10.00

per fles 500 ml 3.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

De TulNZADENGIDS
van JANSEN - DINXPERLO

rïrarJ

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

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

TONEELGROEP

WICHMOND-VIERAKKER

VRIJDAG 31 JANUARI A.S.

ZATERDAG l FEBRUARI A.S.

JAARLIJKSE UITVOERING
in het Ludgerusgebouw te Vierakker

Aanvang 19.30 uur

Opgevoerd wordt het blijspel in 3 bedrijven

Herrie op de hoeve
geschreven door Eric de Winter en

Wim van Zevenhoven

Voor
HOUT VERSNIPPEREN

bel. 05755-1527
Loonbedrijf
A. J. KLEIN STARINK

Toldijk

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

RoozegaardeSport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

verbluffend resultaat

Q

^ GLAS-VERF-BEHANG

Voor gezellige privé, club-
of bijlessen Engels, kunt u
thans weer bellen instituut
Brittannia, tel. 08342-3754

HALFMAN B.V.
boomkwekeri]

tuinaanleg

hoveniersbedrijf
Rondweg 2a - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

WINTER OPRUIMING
Complete Eetkamerset
Gezellige eetkamerset in eiken.
Stuk voor stuk al zeer
voordelig. Als
set (tafel + 4
stoelen) nu
nóg
goedkoper!!!

Tuimelblad
tafel 140 (+40)
x 85 cm 598.
Stoel met leren
zitting p.st.
249.Tafel + 4
stoelen 1495.

H-i tri

De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van
Scholen met de Bijbel in Hengelo (Gld), gedenkt op
25 februari 1992 haar 100-jarig bestaan.
Onder het bestuur van de vereniging vallen de ds.
J.L. Piersonschool, de C.B.S. Bekveld en de C.B.S.
Varssel.

Ter gelegenheid van dit jubileum is er op zaterdag
29 februari 1992, voor oud leerlingen, leden en oud
leden vanaf 15.00 tot 19.00 uur in sporthal "De
Kamp", Sarinkkamp 7 te Hengelo (Gld), een reünie.
Tevens is er een tentoonstelling van foto's en on-
derwijs-materialen uit lang vervlogen tijden.

Toegangskaarten a ƒ 7,50 zijn verkrijgbaar op bo-
vengenoemde scholen en wel op 4 februari 1992 en
14 februari 1992 van 15.15 tot 19.00 uur.
Bij uitzondering is telefonische reservering mogelijk
bij het secretariaat op 14 februari 1992 van 15.15 tot
19.00 uur.

Deze aankodiging komt niet onder ogen van buiten
deze regio wonende belangstellenden. Wij verzoe-
ken U het bovenstaande zoveel mogelijk door te
geven.

Secretariaat:
Veermansweg 14a
7255 KJ Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1978

Westland
A

HENGELO GLD ,
tel 1054

Kerkstraat 6

500 gr ZUURKOOL en ROOK-
WORST, 220 gr samen 3.95

500 gr LITChTS 3.95

18 stuks Salusliana's SI N AAS-
APPELS, vol sap 6.95

Uit onze ra u wk os t keu ken:

HONOLULU 500 gr 3.95

PITTIGE IJSBERGSALADE
500 gr 3.95

GROENTE RATATOUILLE
kg 6.95

GEPANEERDE SNITSELS
ICO gram 1.75
VARKENS FRICANDEAU
500 gram 6.90

FIJNE SNIJWORST
100 gram 1.4JJ

TONGEWORST
100 gram 1.50

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Vij bieden u nu de mogelijkheid om thuis te
bouwen aan uw gezondheid en conditie.

Op de momenten die u het beste
uitkomen.

Kilometers fietsen in de hal, in de
badkamer, het kan allemaal met de

HOMETRAINERS uit ons programma.

fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

Stichting St. Ludgerus
TE VIERAKKER

zoekt

beheerdeKster)
voor het St. Ludgerusgebouw

in het bezit zijnde van horeca diploma's

Indiensttreding in nader overleg

Inlichtingen bij J. Roelofs, tel. 05754-1942

Sollicitaties te richten aan:
J. Roelofs, Baron v.d. Heijdenlaan 5,

7234 SB Wichmond

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten, \
die met vragen zitten, j
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn S 070-14 614

Op maandag 3 februari a.s. zijn wij 25 jaar
getrouwd.
Wij houden receptie van 19.30 tot 21.00 uur
in zaal „de Engel" te Steenderen.

HAN EN WILLY LEBBINK

Zonnestraat 14,
7255 BD Hengelo Gld.

BEDANKT. Aan alle mensen in Hengelo en om-
geving. Dankzij uw gastvrijheid en hartelijk-
heid is het voor mij mogelijk geweest om bin-
nen 3 weken het onderzoek af te ronden.
Ik wil hierbij ook de heer van Aken van de
gemeente bedanken en natuurlijk ome Bart en
tante Riek voor hun goede zorgen.

MARGARET KRAAIJENBRINK

Student Rijksuniversiteit Leiden

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het als een moedige vrouw gedaan,
niemand weet wat je hebt geleden,
niemand weet wat je hebt doorstaan.

Heden ging van ons heen, na een moedig ge-
dragen lijden mijn inniggeliefde vrouw, onze
zorgzame moeder en oma

HENDRIKA JOHANNA KRIJT-WESSELINK
echtgenote van Reindirt Gerhardus Krijt

op de leeftijd van 63 jaar.

Wichmond, R. G. Krijt
Wichmond, Reind en Henny Krijt

Martine en André
Reind

Wichmond, Appie Krijt
Wichmond, Gerry en Bennie Wolbrink

Gerben
Bouke
Marlot

Vierakker, Rikie en Fons Besseling
Jennefer
Sebastiaan

Wichmond, Joke en Jos Wolbrink
Annemarie
Peter

7234 SP Wichmond, 16 januari 1992.
Dorpsstraat 22.

De begrafenis heeft dinsdag 21 januari 1992
plaats gehad op de Algemene Begraafplaats
te Wichmond.

500 gram

Komijn, Jong of Jong Belegen

4.95

2 Verse Rookworsten é

1 pak Appel-perenstroop (zonder

ledere vrijdagmiddag op de markt in
Hengelo Gld.



zijn bij ons elke dag
in de aanbieding.

U kent ons natuurlijk van ons smakelijke en uitge-
breide assortiment. Van onze
prijzen. En van onze

plezierige lage
extra goedkope

weekaanbie-
dingen. Naar

we hopen
kent u ons

echter ook
van onze kwa-

liteit. En van onze
behulpzaamheid.

Die dingen hebben
we elke dag in de

aanbieding. Want ze
horen er gewoon bij,
vinden we.En we zijn

er bijna zeker van
dat u dat ™&
ons eens bent.

Aanbiedingen van

AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaïerdag

Cervelaatworst extra

100 gram l>vSf

Gegrild gehakt met prei

100 gram I.Z9

Ontbijtspek vacuüm

100 gram l»U%f

AH dubbelvla
4 smaken liter 1.89

AH gesneden kaas
6 soorten O OC
175 gram vanaf fcafcV

Slijterij „De Zon"

Florijn jonge jenever

liter 18.95

Gorter Jachtbitter

fles l O.93

Schouderkarbonade

7.98

AH wit - tarwe brood

800 gram l.l %F

AH bolletjes

4 soorten 6 stuks

Allison volkoren

800 gram

1.19

1.99

AH superbintje

5 kg 2.98

AH sjokwaaiers

240 gram A A jP
met 50% gratis £-33

AH keukenrollen

tissue

2 stuks 1.69

AH hotelcake

500 gram l>O\f

AH appelsap

liter 1.29

AH pizza

kaas - tomaat

300 gram 1.49

AH zuurkool

500 gram

maandag aanbiedingen

zie in de winkel

Zie de grote adv. in

de landelijke bladen

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken
bekend dat zij voornemens zijn om op de aanvraag
van Auto Kemp B. V., te Keijenborg voor een nieuwe
de gehele inrichting omvattende vergunning inge-
volge de Hinderwet voor een herstelinrichting voor
motorvoertuigen en fietsen, de verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's en de verkoop van motor-
brandstoffen op het perceel kadastraal bekend ge-
meente Hengelo, sectie H, nrs. 2924, 2925, 2556
ged. en 2926 ged., gelegen aan St. Janstraat 28 te
Keijenborg positief te beschikken onder voorwaar-
den om gevaar, schade of hinder voor de omgeving
te ondervangen.

De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en
andere ter zake zijnde stukken liggen op het ge-
meentehuis, afdeling Grondgebiedszaken,
Raadhuisstraat 20 te Hengelo ter inzage van 29
januari 1992 tot 12 februari 1992 elke werkdag van
09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Tevens liggen de stukken elke vrijdag van 17.00 tot
20.00 uur ter inzage in de bibliotheek, Sterreweg
14. Na deze datum, tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de
beschikking op de aanvraag, liggen de stukken elke
werkdag van 09.00 tot 12.00 uur ter inzage op de
afdeling Grondgebiedszaken.

De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren
hebben ingebracht naar aanleiding van de aan-
vraag en een ieder die aantoont dat hij daartoe
redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot
bovengenoemde datum gemotiveerde schriftelijke
bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ont-
werp-beschikking.

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan ver-
zoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.
Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons
college.

Hengelo, 28 januari 1992.

JOHANNES 23
Scholengemeenschap voor meisjes en jongens
die een vak willen leren.

Roonu

Katholieke l

Protestant*

Christelijke

school voor

ITOlLHNOl

IBOI

Meer dan
100
beroepen
voor het
uitzoeken!

Zaterdag l februari 1992

van 10.00-13.00 uur

Zaagmolenpad 26 l 7008 AJ Doetinchem l Telefoon 08340 - 2 34 26

OPEN AVOND
VRIJDAG 31 JANUARI 1992
19.00 -21.00 UUR

TIMMEREN

SCHILDEREN

MEUBELMAKEN

ELECTROTECHNIEK

INSTALLATIETECHNIEK

MECHANISCHE TECHNIEK

MOTORVOERTUIGENTECHNIEK

LANDBOUWWERKTUIGENTECHNIEK

ALGEMENE TECHNISCHE SCHOOL
Spinbaan 20
Postbus 412, 7000 AK Doetinchem
Telefoon 08340 - 3 31 56

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbrock

MAGERE SPEKLAPPEN

MAGER HACHEEVLEES

J U W E L I E R - O P T I C I E N

OPRUIMING

00

ZIE ETALAGE

k in brillen

J U W E L I E R - O P T I C I E N

Zondag 2 febr. a.s.

WANDELTOCHT Hamove
Bij de MOLEN in VARSSEL
Start tussen 10.00 en 14.00 uur
Afstanden 6 - 12 en 25 km

Deelnemers aan de 25 km dienen tussen 10.00
en 11.00 uur te starten

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258 f

III

Zondag 2 febr. a.s.

GROTE BINGO
met f 2000.- aan

geldprijzen
Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

„D'n Olde Kriel"
Wichmond, Tel. 05754-1285

PELIKAN

INKTLINT
CASSETTES

voor elektronische
schrijfmachines

Vele groepen inktlinten
voortdurend in voorraad

WOLTERS
KERKSTRAAT 17

HENGELO GLD

FRIKANDO 500 gr 6.75

HAUSMACHER 100 gr 0.90

GEBR. GEHAKT 100 gr 1.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat t
KEIJENBORG

Tel. 05753-1321

DRUKKERIJ WOLTERS



ADVERTENTIE

UITSLAG SINT NICOLAAS AKTIE 1991

De in het Goudjournaal opgenomen wedstrijd georganiseerd door de Fa. Groot Kormelink, eig. T. van den Hul. heeft veel mensen in beweging
gebracht. Dat was ook de bedoeling! Dagelijks stroomden er honderden coupons binnen.
Inmiddels is de aktie afgesloten en heeft de jurering plaatsgevonden. Een onafhankelijke kommissie heeft zorgvuldig geselekteerd en de
prijswinnaar aangewezen, het is geworden: mevr. D. H. Groot Roessink-Dales.
Zij won de prachtige 14 krt. gouden armband die afgebeeld stond in de etalage en maakte de zin af met:
Kijken, kiezen, soms iets kopen, maar op zo'n mooie armband durf ik haast niet te hopen!
Zij wordt heel veel geluk gewenst met deze prijs.

VELPON

VLEKKENPEN
Eén pen voor het ver-

wijderen van 1001
vlekken

WOLTERS
KERKSTRAAT 17
HENGELO GLD

NAAMPLAATJES
en

STEMPELS
worden door ons op

bestelling geleverd

KERKSTRAAT 17
HENGELO GLD

Gezocht hulp voor 2 och-
tenden in de week voor
huishouden en oppassen,
jin Hengelo Gld. Brieven
onder W5 bureau
de Reclame

KONINGINNEDAG 1992

Het Oranjecomité is begonnen met de voorbereiding
van Koninginnedag 1992.
De commissie die de kinderspelen organiseert, is al
enkele keren bij elkaar geweest. Het enthousiasme
in deze commissie is groot De kinderspelen worden
dit jaar erg leuk!
Ter voorbereiding van de optocht zijn de eerste
kontakten met een commissie van de HKM geweest.
De Hengelose ondernemers zullen weer 'n brief ont-
vangen om de optocht te sponsoren. De verenigingen
buurtschappen, straten enz. ontvangen een schrijven
om mee te doen aan de optocht. Elke wagen, die mee
doet aan de optocht, ontvangt startgeld. Men heeft
nu ruim de tijd om ideeën voor de optocht uit te
werken. Doet u mee?
Op 30 april is het voor verenigingen, clubs e.d. weer
mogelijk om op het feestterrein een kraam te huren,
een stand in te richten of iets dergelijks om voor de
verenigingskas geld te verdienen.
U kunt zich opgeven bij de heren P. Noordijk, tel.
2390 of A. J. v.d. Velde, tel. 3026.
Ook ideeën en suggesties om Koninginnedag 1992 te
doen slagen, kunt u aan hen doorgeven.

DAMNIEUWS

In de 8e ronde van de bondscompetitie voor DCH 3
behaalde de teamleider J. Schabbink zijn 4e over-
winning en is daarmee topscorer met 9 punten uit
7 wedstrijden. De anderen konden zijn voorbeeld niet
volgen, alhoewel J. Wentink als invaller een goede
remise behaalde, evenals G. Botterman. H. Dijkman
had de volle winst in Hengelo kunnen houden, maar
ging in het eindspel in de fout, zodat DCH 3 de
punten deelde met Wehl.
In de onderlinge competitie werden de volgende wed
strijden gespeeld:
G. Botterman-H. Zonnenberg 0-2 (vorronde).
Finale A: H. Luimes-A. Hoebink 2-0, J. Heuvelink-
J. Luiten 2-0, W. Eijkelkamp-B. Harink 1-1, J. Heij-
ink-G. Half man 2-0, H. Groeneveld-H. Hulshof !•-!,
G. Kreunen-H. Vos 0-2.
Stand: l H. Luimes 15-28, 2 H. Vos 15-25, 3 J. Heij-
ink 15-23- 4 J. Vos 12-17, 5 A. Hoebink 14-17.
Finale B: A. Versteege- E. Berendsen 1-1, J. Wentink
-L. Koldenhof 1-1, H. Dijkman-G. Wentink 2-0.
Stand: l H. Dijkman 13-16, 2 L. Koldenhof 15-15, 3
G. Botterman 12-12.
In de Ie voorronde van Oost Gelderland, individueel,
behaalde B. Goorman een remise in de 2e klasse.
H. Vos (hoofdklasse) wikte in het eindspel iets te
veel en verloor daardoor zelfs de remisekans.

OPTREDEN TRIO DOREEN
IN CAFÉ HEEZEN

In café Heezen te Steenderen, waar regelmatig be-
kende en minderbekende groepen optreden is voor
zaterdag l februari a.s. een optreden gepland van het
Trio Doreen. De aanvang van dit concert is 22.00 uur
Trio Doreen brengt leuke, goede, mooie, bekende en
minder bekende songs uit vervlogen tijden.
Maar ook eigen songs, die zeker niet misstaan tussen
de fraaie ballads, classics en standards uit de Rock &
Roll music.
Dit alles wordt door l dame en twee heren met veel
passie en soul uitgevoerd.
Dat wordt op l februari in café Heezen weer genieten

OOOÖOOOOOOOOOOOOC

STICHTING WELZIJN OUDEREN
De eerste maand van het nieuwe jaar zit er al weer
bijna op. Na de feestelijke decembermaand is het
altijd weer even tijd voor pas op de plaats. Zo ook
bij de Stichting Welzijn Ouderen.
Wij zullen u echter de komende maanden weer van
alles op de hoogte houden wat er op het gebied van
voorlichting voor ouderen gegeven wordt.
Wij maken u er op attent dat Omroep Gelderland
elke vrijdag van 17.30 tot 18.00 uur een programma
uitzendt, genaamd „de derde jeugd".
Dit programma is tot stand gekomen in nauwe samen
werking tussen de Vereniging van Instellingen voor
maatschappelijke dienstverlening en het Centraal
Overleg van samenwerkende bonden in Gelderland.
Hier volgt een onderwerp dat op vrijdag 31 jan.
wordt besproken: Reakties op de januari- uitzen-
dingen van de Gelderse Radiosoos.
Luisteraars kunnen steeds op de daarop volgende
maandag tussen 12.00 en 13.00 uur reageren via het
telefoonnummer 085-454557.
Schriftelijke reakties zijn eveneens mogelijk naar het
adres: De derde jeugd, Apeldoornseweg 17-19,
6814 BG Arnhem.

POLITIE-INFORMATIE der

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Periode van 14 t.e.m. 20 januari 1992
Woensdagnacht om plm. 00.30 uur werd aan de Lank
horsterstraat een bestuurder van een personenauto
gecontroleerd. Volgens de ademanalyse had de man
2,0 promille alcohol in zijn bloed.
Op de kruising Aaltenseweg-Berkenlaan vond zater
dag een aanrijding plaats.
De bestuurder van een personenauto, komende van-
uit het dorp over de Aaltenseweg, verleende geen
vrije doorgang aan de van rechts uit de Berkenlaan
komende tegenpartij (personenauto).
Zondags nog een aanrijding: de bestuurder van een
personenauto wilde vanuit de Hengelosestraat de
Kruisbergseweg oversteken. Zij stopte eerst half op
de rijbaan van de Kruisbergseweg en reed vervolgens
verder. Vanuit de richting Doetinchem zag een per-
sonenautobestuurder deze schijnbeweging aan,
remde eerst en reed vervolgens door omdat hij dacht
dat zij stopte.
Aangifte ontvangen dat het op 11 januari 1992 tussen
twee samenwonenden te Hengelo Gld uit de hand
was gelopen. Na een feestje in een daarvoor be-
stemde gelegenheid kreeg het vrouwelijk deel klap-
pen. Zij pakte daarop haar goederen en beschouwde
het samenwonen als beëindigd.
Maandagmiddag gooiden twee jonge knaapjes de
ruiten van een graafmachine aan de Middenweg
(Hietmaat) in. De schade zal worden vergoed.

Franke

JUBILEUMBOEK VAN VERENIGING SCHOLEN
MET DE BIJBEL „BESTSELLER"

In de wandelgangen wordt gesproken over het boek
dat geschreven is door de heer M. Hoogeveen. Dit
oud-schoolhoofd van de Ds J. L. Piersonschool te
Hengelo Gld, heeft een fraai stukje werk afgeleverd.
Na meer dan 800 uren speur-, denk- en schrijfwerk
kwam het jubileumboek van de straks honderd jaar
bestaande vereniging Scholen met de Bijbel te Hen-
gelo Gld.
Onder de titel „100 jaar als in een ademtocht" wordt
een ruime blik gegeven op de belangrijkheid van dit
instituut voor bijzonder onderwijs in Hengelo Gld.
Nu de voorintekening is afgesloten, blijkt
er van de geplande oplaag, al meer dan 700 exem-
plaren te zijn verkocht. Degene, die nog niet gerea-
geerd heeft en ook belangstelling voor dit boek heeft
wordt aangeraden dit zo snel mogelijk te doen.
Inschrijfformulieren liggen klaar bij Wolters boek-
handel, Kerkstraat 17 te Hengelo Gld. De prijs be-
draagt nu ƒ 22,50.
Voor de jubileumcommissie is dit al een goed voor-
teken voor de andere onderdelen van de herdenking
van het 100-jarig bestaan van de schoolvereniging.
Ook de schrijver, de heer Hoogeveen, ontvangt nu
al de nodige eer van het door hem geschreven boek-
werk.

TRIATHLON HENGELO GLD
Na de twee succesvolle organsaties van de voor-
gaande jaren willen wij als stichting onze grenzen
verleggen.
Met het verleggen van deze grenzen beseffen we daf
we onze eerste deelnemers tekort doen. Zij waren het
die mede de 1/8 triathlon in Hengelo Gld mogelijk
maakten. De sfeer die in die jaren, iedereen kent
iedereen en het is net een grote familie, zal dit jaar
niet terug keren.
U zult zich afvragen waarom de grenzen verleggen?
Dit is gelegen in het feit dat het aantal deelnemers
te gering was om de hoge organisatiekosten te dek-
ken en de uitdaging die het stichtingsbestuur ziet in
het organiseren van een 1/4 triathlon. Toch willen
we onze mede-inwoners van Hengelo Gld niet ver-
geten en blijven daarom ook een 1/8 triathlon orga-
niseren. Ook willen we, indien mogelijk, voor de
triathlon van Hengelo Gld een apart klassement
maken voor de inwoners van die gemeente en dit in
uitslagenlijst tot uitdrukking brengen.
Zoals u wellicht in de regionale dagbladen zult heb-
ben gelezen of mogelijk nog zult lezen, zijn wij als
organisatie opgenomen in het Oost Gelders Triathlon
Circuit (OGTC) met de organisaties van Wehl, Doe-
tinchem en Doesburg en organiseren op 31 mei a.s.
de 1/8 en 1/4 triathlon van Hengelo Gld.
Het zijn allemaal recratieve evenementen, hoewel
het wedstrijdelement niet weg te denken is. Daar wij
niet zijn aangesloten bij de Nederlandse Triathlon
Bond zullen we „onze" cracks Guido Gosselink en
Ronald Besselink mogelijk als deelnemers moeten
missen, doch wie weet staan er nu anderen op om de
successen van deze twee te evenaren.
We willen nu allen reeds oproepen te gaan trainen,
want voor u het weet is het 31 mei 1992. Wij als
organisatie en onze sponsor Jan van Geeenhuizen,
zullen er alles aan doen om de dag te laten slagen.

OPEN DAG ULENHOF COLLEGE DOETINCHEM

Het Ulenhof College te Doetinchem houdt op dins-
dag 4 en donderdag 6 februari a.s. open huis, beide
dagen van 19.00 tot 21.00 uur. In het brugklasgebouw
aan de Mackaylaan en in het hoofdgebouw aan do
Bizetlaan kunnen ouders en hun kinnderen volop in -
formatie krijgen over het onderwijs aan het Ulenhoi'
College.
Het Ulenhof College is een protestants christelijke
scholengemeenschap met drie afdelingen: MAVO,
HAVO en ATHENEUM (met Latijn).
De leerlingen van de eerste brugklas worden ge-
plaatst in een Mavo-gerichte, een Mavo-Havo-Athe-
neum-gerichte of een Havo-Atheneum-gerichte brug
klas. Voor Havo en Atheneum leerlingen geldt een
tweejarige brugperiode.
De doorstroming van Mavo naar Havo en van Havo
naar Atheneum is voor eigen leerlingen nagenoeg
drempelloos.
In alle afdelingen is een vrije vakkenpakket-keuze
mogelijk.

OPEN DAG L.A.T.S. TE DOETINCHEM
De lagere agrarische en technologische school aan de
Gezellenlaan 14 te Doetinchem (achter het WOG-
gebouw, houdt op woensdag 5 februari van 14.00 tot
20.00 uur een open dag, die met name bedoeld is
voor leerlingen die de basisschool gaan verlaten.
Op deze dag kunnen de basisschoolleerlingen en hun
ouders of verzorgers uitgebreid kennis nemen van de
studierichtingen dierenhouderij en -verzorging,
plantenteelt en -verzorging, aanleg en onderhoud van
tuinen, bloemsierkunst en levensmidelentechno-
logie.
Deze studierichtingen bieden de leering de moge-
lijkheid om een goede basis te leggen voor een breed
scala van (beroepsgerichte) vervolgopleidingen,
o.a. in de land- en tuinbouwsector, de voedingsmid-
delenindustrie en de op het milieu gerichte op-
leidingen.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN

TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK

f 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.

KF visitekaarten
«r rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK

«3= rekeningen, briefpapier
«* circulaires, folders, prijslijsten
'enveloppen, briefkaarten, sets
*& kettingformulieren enz. enz.

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

'

Dankbaar en blij laten wij u weten, dat wij
een zoon hebben gekregen.

JASPEB

23 januari 1992.

Martin en Sylvia Jolink

Julianalaan 48,
7255 EG Hengelo Gld.

KBO ONS GENOEGEN KEIJENBORG
Voorzitter J. Seesing was blij en verrast om zo'n 150
tal leden op de welkomsavond te mogen begroeten,
hij zei dankbaar te zijn dat de ledenwerfaktie zo
goed geslaagd was en veel jongeren het belang zien
van een ouderenorganisatie.
De ledenwervers werden voor hun werk bedankt en
ook de aktiviteitencommissie werd in het zonnetje
gezet.
Hij heette de heer van Duren voorzitter KBO Gel-
derland en de heer Bos, voorzitter van het district
Oost Gelderland hartelijk welkom. De heer van
Duren gaf een korte uiteenzetting van de belangen
die door de KBO behartigd worden.
Hierna werden mevrouw Jansen-Diesveld als 200e
lid en mevrouw Pape-Hofstede als 250e lid door de
heer van Duren gehuldigd. Zij kregen een mooie
taart een bloemetje en een zoen van de voorzitter.
De heer Bos feliciteerde de dames en ook de hele ver
eniging met de bijzonder grote ledenwinst.
De heer Seesing sprak vervolgens zijn dankwoord
tot de beide heren voor hun belangstelling voor de
KBO Keijenborg.
Na de pauze werd de avond verder verzorgd door
het duo Dini en Wim uut Aalten, die met humoris-
tische verhaaltjes en leuke liedjes het programma
verzorgden.

NIEUW BURGERLIJK WETBOEK:
KRIJGT U ER MEE TE MAKEN?
In het Burgelij k Wetboek worden de verhoudingen
tussen burgers onderling, tussen burgers en onder-
nemingen en tussen ondernemingen onderling ge-
regeld. Iedereen heeft dus daar mee te maken. Als
koper van produkten, als huurder van een woning,
als werknemer bij een bedrijf en soms zelfs als lid
van een vereniging. Veel mensen zullen er niet op
gelet hebben, maar vanaf l januari 1992 is het Nieuw
Burgerlijk Wetboek van kracht. En dat brengt op
heel veel gebieden de nodige veranderingen met zich
mee. Wat heeft u daar als burger mee te maken?
De wetgever wil met het Nieuw Burgerlijk Wetboek
meer „billijkheid en redelijkheid" creëren. Dat be-
tekent geven en nemen. Om maar eens een paar
praktische voorbeelden te noemen: wie een ondeug-
delijk produkt koopt en daardoor schade lijdt, wordt
niet meer opgezadeld met de last van de schuld van
de leverancier-fabrikan te bewijzen. De bewijslast
ligt bij de leverancier-fabrikant. Als leveranciers
leveringsvoorwaarden hanteren, die echt niet door de
beugel kunnen, kan de rechter ze bij een eventuele
procedure alsnog ongeldig verklaren.
Diezelfde billijkheid en redelijkheid kan het leven
voor de burger ook wat lastiger maken. Zo kan de
hypotheekbank voorschrijven dat uw huis behoor-
lijk moet worden onderhouden en kan een financie-
ringsmaatschappij maatregelen nemen, indien een
in pand gegeven zaak wordt verwaarloosd.
Was loonbeslag tot dusverre alleen maar mogelijk op
het loon van hen die werken, nu mag onder zekere
voorwaarden ook beslag op uitkeringen worden ge-
legd.
U ziet, het is inderdaad geven en nemen bij het
Nieuw Burgerlijk Wetboek.
De overheid wil ook graag het aantal gerechtelijke
procedures terugdringen: rechtbanken en kanton-
gerechten zijn immers al overbelast. Het Nieuw
Burgerlijk Wetboek geeft de rechter de mogelijk-
heid in te grijpen in overeenkomsten en partijen
eerder tot elkaar te brengen.
Eens gebeurt het dan toch, en raakt u onverhoopt
bij een probleem of conflict betrokken. U bent achter
met betalingen en de gerechtsdeurwaarder levert bij
u thuis een exploit af. Dan wordt het echt menens.
Ook de gerechtsdeurwaarder zal in het kader van die
„redelijkheidsgedachte" van het Nieuw Burgerlijk
Wetboek vooral proberen 'n procedure te voorkomen
Hij zal met u praten, maar vooraf heeft hij al met de
schuldeiser bekeken of diens eisen wel redelijk zijn.
De ervaring leert dat het merendeel van betalings-
conflicten ook zonder procedures kan worden op-
gelost. Dat geldt ook voor vele arbeidsconfliciten of
voor huurproblemen. De gerechtsdeurwaarder kan
nu een belangrijke rol spelen omdat hij als geen
ander de ins en outs kent van het Nieuw Burgerlijk
Wetboek en de manier waarop er mee omgegaan
wordt door de kantonrechter.
Heeft u vragen over het Nieuw Burgelijk Wetboek
of over het voeren van een procedure, schroom dan
niet en vraag advies aan de gerechtsdeurwaarder.
Zijn er problemen en komt u de gerechtsdeurwaar-
der tegen, dan zal hij u ook volledig informeren over
al die nieuwe rechten en plichten die voor u als
burger in het Nieuw Burgerlijk Wetboek geformu-
leerd staan.

HELP KINDEREN
OVERAL TER

WERELD



REUMA
DESIIIU

Veel reumapatiënten dragen hun pijn
in stilte. Het Reumafonds kan helpen. Helpt
a het Reumafonds?

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN
Statenlaan 128, 2582 GW Den Haag.
Bankrck.nr: 70.70.70.848. Giro: 324

IK MET
JIJZQHKR?

MAAK EEN DEAL
ALS JE HOC MOET RUDEN

"Ik wil er best eens
over praten

maar met wie?"

EEN PIJNLIJK

TABOE

Het Integraal Kankercentrum weet raad
bij vragen van patiënten, hun familie en vrienden

NIJMEGEN 080 - 23 QQ SQ

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS

CAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel

Nederland telt ruim 90.000 mensen met

epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leven?

Praat mee. Word lid.
EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

Voor alle Informatie: ^
(030) 52.35.78. Of , EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ

schrijf naar: postbus 9587, 3506 GN Utrecht

Over obstipatie. diarree en misselijkheid praten
we niet graag. Daar is ook geen reden voor als
we gewoon gezond zijn.

DAGELIJKS KLACHTEN
Mensen met een prikkelbare darm of chronische
obstipatie hebben wel problemen met dit taboe.
En wat dacht u van patiënten met een maagzweer,
leveraandoening, ontsteking aan de alvleesklier,
galstenen, ziekte van de dunne of dikke darm?
Het maakt dat mensen maar al te vaak geïsoleerd
raken of gehandicapt door het leven gaan.

WIJ MAKEN HET BESPREEKBAAR
Al bijna 10 jaar zetten wij ons in op drie belangrijke
fronten:
1. Medisch wetenschappelijk onderzoek naar de

oorzaken van ziekten en het spijsverteringsstel-
sel.

2. Voorlichting over deze ziekten.
3. Steun aan patiënten, hun omgeving en aan

patiëntenverenigingen.
Belangrijk werk, waarbij uw hulp hard nodig is.

LEES EERST, STEUN ONS LATER
Vraag de brochure 'Spijsvertering tussen start en
finish' per briefkaart aan. Graag twee gulden bij-
plakken voor administratie- en verzendkosten.

De Nederlandse Lever Darm Stichting
Postbus 25, 3620 AA Breukelen
Giro 2737. Bank 70.70.70.538

BESCHERMD
OF VOGE LVRIJ VI iRKILAARID?

SOMS ZOU JE ER GEEN
STUIVER MEER VOOR GEVEN

De eidereenden in het Waddengebied zijn op dit
moment hun leven niet zeker. Mosselvissers hebben de
regering om een afschotvergunning gevraagd, omdat de
eenden mosselen van hun kweekbanken eten. Maar de
eenden hebben geen keus: door de intensieve visserij
zijn ze beroofd van hun voedsel.

Natuurlijk, visserij in de Waddenzee moet
mogelijk zijn. Maar niet ten koste van de eidereenden.
Want het gaat hier om een beschermde vogelsoort m
een natuurgebied.

De Waddenvereniging vecht al jareniang vooi
het behoud van de Waddenzee. Dit keer nemen we de
eidereenden in bescherming door met klem te protes-
teren tegen het afschieten. U kunt ons steunen door nu
lid te worden. U geeft daarmee de eidereenden een kans
op overleven.

Stuur onderstaande bon op naar de Landelijke
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee,
postbus 90, 8860 AB, Harlingen.

Inderdaad, de eidereenden verdienen onze bescher-
ming. Noteer mij als lid van de Waddenvereniging
voor f 27,50* per jaar.

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Handtekening:

* Studenten en 65-plussers
betalen slechts f 17,50 per jaar.

"Soms denk je wel eens waar

zijn we mee bezig, als zo 'n hoopje

verdriet wordt binnengebracht.

Uitgeput, uitgehongerd én

dood- en doodziek.

Je weet wel degelijk waar je mee

bezig bent, als je zo 'n zeehondje een

paar weken later ziet.

Behandeld, verzorgd én weer

redelijk op eigen krachten ".

Door donateur te worden van

de Zeehondencrèche in Pieterburen

steunt u het werk en geeft u zee-

honden een herkansing op overleven

in ons waddengebied.

Uw bijdrage is onmisbaar.

Ja, ik red een zeehondeleven!
Maak mij donateur en stuur een accept-
giro ter waarde van f.

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Zonder postzegel opsturen naar:
Stichting Zcehondencrèche. Antwoordnummer 9SO,

L
»950 WL Pieterburen Giro 8020. l

J

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

JUBILEUMKOLLEKTIE
. 5 0

DRUKKERIJ WOLTERS

De nieuwste Intercard kollektie geboortekaartjes is uit!
Stap eens bij ons binnen.
Wij tonen u graag vrijblijvend de uitgebreide kollektie.
Ook de tekst kunnen wij met u samenstellen.

DRUKKERIJ WOLTERS
•
lü iaitcrcaril
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Hotel - Café - Restaurant
Zalencentrum

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

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

Deze ster staat
minder ver dan u
wellicht denkt.

De Mercedes-Benz ster is een ster waar je ais Mercedes-

Benz rijder trots op bent. Een auto die z'n kwaliteiten meer

dan eens bewezen heeft. Een Mercedes-Benz koop je bij

een vertrouwde dealer die qua kwaliteit en ervaring een

evenbeeld is van de auto.

De personenwagen monteurs van Doetinchem Ster heb-

ben al meer dan 140 jaar Mercedes-Benz ervaring en leve-

ren service en kwaliteit zoals het hoort.

Wij als officiële Mercedes-Benz dealer vinden het vanzelf-

sprekend dat alle Mercedes-Benz rijders, ook als ze nog

geen klant zijn, tevreden Mercedes-Benz rijders behoren

te zijn. Maak daarom eens vrijblijvend kennis met Doetin-

chem Ster.

• optimale verhouding prijs - kwaliteit;

• indien nodig vervangende auto beschikbaar, eventueel met

telefoon;

• indien gewenst halen we 's morgens uw auto op en zetten

hem 's avonds weer bij u voor de deur;

• er is al een nieuwe Mercedes-Benz vanaf Fl. 50.800.-

• goedkopere technische service door beter technische

know-how.

DOETINCHEM STER BV
Havenstraat 63 Doetinchem Tel. 08340-24800
Na 18.00 uur: 05753-3888 (W.C. de Jager)

Marktplein 5 - Steenderen - Tel. 05755-1204

Zaterdag 1 februari

.
Trio öoreen

(ex Plus Doreen)

Aanvang 22.00 uur

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f
' Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

GLADDE STALVLOEREN???
Uw probleem in 1 dag verholpen.

STRAALBEDRIJF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren

i.v.m. nieuwe deklaag

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. 057-55-1 7-67

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Op zoek naar
een baan?

Loodgieter/elektromonteur m/v
voor het zelfstandig uitvoeren van verbouwingen
en uitbreidingen, het verrichten van elektra-, lood-
zink- en dakwerkzaamheden en alle voorkomen-
de reparaties. Wij bieden u een baan met prima
toekomstmogelijkheden en goede verdiensten bij
een relatie in de omgeving van Zutphen.

Spuiter m/v
Per half februari hebben wij een baan voor een
volleerd spuiter. De werkzaamheden vinden
plaats in Zutphen en bieden goede vooruitzichten.

CV-monteur m/v
Bent u die dik- en dunwandige monteur, die zelf-
standig kan werken? Dan hebben wij een baan in
een prettige werksfeer en met prima verdiensten.
Het bedrijf is gevestigd in de omgeving van
Zutphen.

Co2-lassers m/v
Voor de periode 27 t/m 31 januari zijn wij op zoek
naar gemotiveerde kandidaten. Heeft u een afge-
ronde lts Metaal-opleiding op B- of C-nivo en bent
u niet ouder dan 18-19 jaar, neem dan snel kón-
takt op.

Geïnteresseerd in een van bovenstaande
funkties? Neem dan kontakt op met Dactylo
Uitzendburo in

Zutphen,
Rietbergstraat 38, ingang Henri Dunantweg,
05750-11790

U I T Z E N D B U R O

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

COMMISSIEVERGADERING

De raadscommissie voor sociale zaken en welzijn

zal op 5 februari a.s. om 20.00 uur in de commissie-

kamer van het gemeentehuis voor een openbare

vergadering bijeenkomen.

Vanaf 20.00 uur bestaat, gedurende 15 minuten,
voor niet-commissieleden de gelegenheid gebruik

te maken van het spreekrecht.
Wie van het spreekrecht gebruik wenst te maken

dient daarvan te voren kennis te geven aan de

voorzitter en het spreekrecht is beperkt tot onder-

werpen, welke op de agenda voorkomen.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1. Opening.
2. Besluitenlijst van de vergadering van 13 novem-

ber 1991.

3. Ontwikkelingshulp.
4. Verzoek IJsvereniging "Steintjesweide".

5. Kinderopvang.

6. Subsidieverzoek St. Samenwerkend Verzet.

7. Subsidieverzoek Agrarische kontaktgroep.
8. Exploitatierekening muziekschool 1990/1991.

9. Ontwikkeling dependance muziekschool.

10. Evaluatie spreekrecht.

11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Land- en Tuinbouwmechanisatie

Gedeeltelijke stopzetting bedrijf.

Met ingang van 1 februari 1992 neemt
firma Arends in Wichmond onze Gazon-
maaier verkoop en reparatie over.

Alleen motorzagen en handmaaier, repa-
ratie en verkoop, worden nog door ons na
telefonische afspraak uitgevoerd.

Stihl motorzagen blijft ons huismerk.

Nieuw adres:

J. Vleemingh
Julianalaan 42 - Steenderen - tel. 05755-2429

FOUR SEASONS*
serre's-solariums

Aannemersbedrijf

G. Kranenbarg
Hertenweg 1 - Hengelo Gld

tevens uw adres voor

NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE,
ONDERHOUD
Kunststof, aluminium en houten KOZIJNEN
Kunststof GEVELBEKLEDING

Tel. 05753-7317

Tel. 08340-27094, na 18.00 uur

Voor reparatie van uw

wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 2 FEBR.

Remlgluekerfc

10 uur ds de Vries

„Ons Huis"

10.00 uur Jeugdkerk voor 12- t.e.m. 15-jarigen

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Elbert

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag l febr. 19.00 uur Gezinsviering
De kinderen van „De Leer" zingen
Zondag 2 febr. 10.00 uur Eucharistieviering
Dinsdag 4 febr. 19.00 uur Avondmis op „De Bleijke"

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keyenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-

mis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis.

Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en

dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

van vr(Jdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

Weekenddienst doktoren
De weekenddienst loopt van vrijdagmiddag 14.00 uur
tot maandagmorgen 08.00 uur en is uitsluitend be>-
doeld voor spoedgevallen.
Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur
een vrij spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te
bellen!

1 - 2 febr.
dr. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst
Maandag: dr. Eijkelkamp/Timmers, Koldeweiweg 2,
Keijenborg, tel. 2262.
Dinsdag: dr. Ilanrath, Kastanjelaan l, Hengelo Gld,
tel. 1277.
Woensdag: dr. Eyck, Kerkekamp 43, Hengelo Gld,
tel. 3160.
Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld
tel. 1266.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010

Openingstijden:

maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 en 13.30-18.00 uur;

za., zo., feestdagen: 11.00-12.00 uur
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het week-
end, buiten de openngstyden om 17.30 uur Inleveren

Weekenddienst dierenartsen

Ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

1 - 2 febr.

A. R. J. van Ingen. tel. 2002

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

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

Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 0 6 - 1 1

Verpleegburo Nederland

Voor aanvullende thuiszorg: 05753-3325, tijdens kan-

tooruren

Kruisvereniging Hengelo Gld

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397

Spreekuur: maandag t.e.m. vr(Jdag 13.00-14.00 uur

Weekend- en bereikbaarheidsdienst (24 uur per dag

bereikbaar) onder telefoonnummer 05753-3846

STICHTING WELZIJN OUDEREN HENGELO GLD.

Bereikbaar voor informatie: kantoor Hengelo Gld.,

Kerkekamp 23a, tel. 3690, iedere dinsdag van 9.00

tot 11.00 uur.

Keijenborg in „de Horst", iedere laatste dinsdag van

de maand van 11.30 tot 12.30 uur

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65,

7255 ZH Hengelo Gld.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld

tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-

straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.

Kantoor Zeikeen: „Dennenlust", Stephaonitsweg 4,

7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.

Spreekuur geziins- en bejaardenverzorging en alge-

meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van

8.30 tot 9.30 uur.

Alpha-hulpverlening di. en do. van 8.30-10.00 uur, te*.

05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting „De

Graafschap", ta.v. afd. alpha-hulpverlening, postbus

65, 7255 ZH Hengelo Gld. Bezoekadres: Kastanje-
laan 15, Hengelo Gld.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar v*n 16-19 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene be-

langenbehartiging in de gezondheidszorg. Voor vra-

gen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel (dage-

lijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-21025, 08340-
41275 of (maandag t.e.m. vr|Jdag) 08343-1214

NETWERK THUISZORG NEDERLAND

24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00
en 12.00 uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio
fvtidden-üssel - tel 05751-1846.

Diëtiste

H. Zweerir>k-Stege, BakermarksedIJk 15, 7223 KJ Baak
TH 057R4-180Q, Voor afsor0k»n tU88*n 13 «n 14 m;-


