
61e jaargang n o 6 dinsdag 4 februari 1992 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

Telefoon 05753-1455, b.g.f. 2771

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

V els wij k (Zei hem), S teen d eren,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wkhmond-Vierakker

en omstreken

Drie weken lang staat Bakkerij Hekkelman in het
teken van de Olympische Winterspelen.

Wij presenteren dan voor u speciale olympische
produkten voor speciale olympische prijzen

Een greep uit ons olympische assortiment
apres ski broodjes

langlaufers
bobslee broodjes

sprinters
afdalingsbrood

Voor de leugdige klanten hebben wij drie weken
lang een kleurwedstrijd met iedere week een
prijsuitreiking van de best gekleurde plaat.

De winnaars worden beloond met een lekkere
olympische taart

Bakkerij H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1200MMÏND/VIOLENB/ÏKKERS

Mager Runder Magere
Poulet Speklappen

7f i500 gram 500 gram

Magere Runder Runderworst
Stooflappen c QC

— f* p 500 gram v/ivw

500 gram f ivv

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

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

Tapijt vuil?
Haal dan de
TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag,
verbluffend resultaat
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•* GLAS- VERF -BEHANG

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

RoozegaardeSport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Voor

HOUT VERSNIPPEREN

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

Toldijk

De meest flexibele
spaarvorm met een
hoge rente

NMS Extra Plus Sparen.
Een echte spaartopper:
hoge rente en de vrijheid

om zondere kosten ieder jaar een groot
bedrag op te nemen.

Steeds meer mensen ontdekken hoe aan-
trekkelijk het is hun geld flink te laten
groeien en toch die grote uitgaven te kun-
nen doen op het moment dat die — vaak
onverwacht - nodig is. Voor de plotseling
noodzakelijke nieuwe auto, voor de lang
gezochte meubelen, voor de verbetering van
de woning. Jaarlijks kunt u tot een bedrag
van ƒ 50.000,- zonder kosten opnemen.

U blijft flexibel

NMS Extra Plus Sparen geeft u flexibiliteit.
Het minimum saldo bedraagt ƒ 1.000,-.
Verder kunt u per keer zoveel inleggen als u
wilt.
Sparen kan via een rekening of met een
spaarboekje.

SPAARBANK
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Spalstraat 26 - Hengelo Gld
Tel. 05753-3000

SLAAPKAMER - HAL - WOONKAMER - of KEUKEN AAN NIEUW BEHANG TOE?
aantrekkelijke dessins nu SPOTGOEDKOOP

SLAAPKAMER-
BEHANG

van 8.95 nu slechts

4.95

VINYLBEHANG
restanten

ijzersterk en super-
wasbaar

o.a. voor keuken en
badkamer

van 28.90 nu 12.50

KINDER-
BEHANG

van 20.95 nu slechts

9.95

RAUHFASER
BEHANG
spotgoedkoop

nu slechts

3.25

GLAS-VERF-BEHANG

Tel. 05753-1300

LOSSE ROLLEN
RESTANTEN

1 .00 per rol

Knutselen uw kinde-
ren graag?

Wij hebben nog een
aantal behangboeken
van vorig seizoen, u
kunt gratis een boek

ophalen
1 boek per klant en op

is op

Het adres voor al Uw

balkhout - regels • planken enz.
tegen concure rende prijzen is

„DE SPARREVOGEL"

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

-

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358
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DEZE WEEK

O
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Bloemen
verkoopkas

DEZE WEEK

3 PRIMULA'S
in een rieden mandje of een

plastic schaaltje nu 8.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

GEHAKT CORDON BLUE
per stuk 2.35
DOORREGEN RUNDERLAPPEN
500 gram 6.15

KATENSPEK
100 gram

CORNEDBEEF
100 gram

1.80

1.70

APPELTJESBROOD
(volk. meel, rozijnen, kaneel, appels ?

van 4.50 voor 3.95 '

l KRENTEBOLLEN l
l S halen, 4 BETALEN l
a m
aniavM aa MVA - saasva SKHVM aa MVA

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

tv wZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerkstraat 6

grote PAPRIKA'S
rood/geel/groen per stuk 0.95
MORO'S BLOEDSINAASAPPELS

20 stuks 5.00
10 grote rode GR APE FRUITS

6.95

Uit onze rauwkostkeuken:

BIETENSALADE 500 gr 3.95
BRUINE BONEN MIX 500 gr 3.95



Op 15 januari is onze dochter en zusje
geboren

wij noemen haar

AAFKE

Jozeph, Joke,

Nicole en Wendy Kleinstapel

Hoge Es 14

7255 WJ Hengelo Gld.

PATTY

De één had een jongen gedacht,
de ander een meisje verwacht.
Maar aan die wens kon ik mij niet storen,
ik ben op 25-1-1992 als meisje geboren.

Ik ben 49 cm lang en weeg 2900 gram.

Mijn gelukkige ouders zijn:

Han en José Woerts

Akkerwinde l,
7255 WN Hengelo Gld.

Dankbaar en blij laten wij u weten dat wij op
26 januari 1992 een dochter en zusje hebben
gekregen.

We noemen haar

KIM

Johan, Anja en Kevin Norde

Ouweleen 6

7255 WB Hengelo Gld.

WYNAND TE STROET

en

DERKJE WEIJERS

gaan trouwen op 7 februari 1992 om 11.45 uur

in het gemeentehuis te Hengelo (Gld.).

De huwelijksinzegening begint om 13.00 uur in

de Goede Herder Kapel, Schapendijk in de

Veldhoek.

Dagadres: zaal „Den Bremer",

Z.-E.weg 37, 7227 DG Toldijk.

U wordt van harte uitgenodigd op de receptie

van 15.30 tot 17.00 uur.

Ons toekomstig adres is:

Kruisakker 24, 6996 DL achter Drempt.

Op zondag 9 februari 1992 hopen onze lieve

ouders

A. MEENINK

C. A. MEENINK-MULDERIJ

hun 60-jarig huwelijk te herdenken.

Wij stellen U graag in de gelegenheid hen te

feliciteren van 15.00 tot 17.00 uur in „Ons

Huis", Beukenlaan 30 te Hengelo Gld.

Kinderen en kleinkinderen

7255 DK Hengelo Gld.

Beukenlaan 35

Overweegt U een cadeau doe 't dan graag zo:

Thuis liever geen bezoek en geen bloemen.

SNITZELS 100 gr 1.50

RAUWE H AM 100 gr 2.30

BOTERHAMWORST 100 gr 1.00

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past Thuisstraat t

KEIJENBORG

TeL «5753-132»

KORTING TOT 50%
op ALLE HUISHOUDTEXTIEL:

nachtkleding en ondergoed
voor dames, heren en kinderen

badhanddoeken en washandjes

ontbijtlakens

GISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

SLIJTERIJ

'l HOEKJE
Spalsraat l 7255 AA Hengelo Old

GELDIG MAAND FEBRUARI

l liter Drie Sterren jenever 18.95

l liter De Kuyper jenever 20.95

l liter De Kuyper vieux 20.45

l liter De Kuyper citroenbrandewijn
16.95

l liter Boomsma vlierbessen 15.95

l fles Johnny Walker whisky red label
26.95

l fles Sonnema beerenburg 18.95

l krat Dommelsch bier 17.95
gratis Dommelsch glas

l fles Notenwijn 5.25

WOENSDAGS GESLOTEN

Deze week heeft Jozef Schabbink
voor U in de reclame!!!

Krenten of rozijnenbrood
geen 5.75 maar VaVU

Appelcarrees
6.93

Ruurlosewef 17 - Hengelo Old - TeL 05753-1425

5 stuks

BAKKERIJ

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

„VAKANTIE"
Alleen de optiek speciaalzaak is van dinsdag
11 t/m donderdag 20 februari GESLOTEN.
De juwelierszaak van den Hul blijft open,
daar kunt u dan ook eventueel voor contact-
lens- vloeistoffen terecht.
Vrijdag 21 februari is ook de optiek speciaal-
zaak weer open.

GROOTKORMELINK
bri l len en contactlenzen

Hengelo G. Spalstraat 27
Telefoon 05753-I77I

gediplomeerde opticiens
's maandags gesloten

VALENTIJNSDAG 14 febr.
verrassingsdag bij uw slijter

LEEMREIS
TRIBEAU 18.95
mei verrassingswens

Zie de etalage

SPALSTRAAT 40

HENGELO GLD

TEL. 05753-1274

OPRUIMING
De laatste restanten uit de etalage
nu voor de aanbiedingsprijs

-10% EXTRA KORTING!!
Tevens nog vele aanbiedingen meu-
belen, tapijten en gordijnen door de
gehele winkel

Deze aanbiedingen gelden nog

t.e.m. 8 februari a.s.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

bij de kerk

G6M6€NT€ HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld
Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

KOSTEN INVORDE-
RING BELASTINGEN

Met ingang van 1 januari 1992 zijn de tarieven
van de Kostenwet invordering rijksbelastingen
gewijzigd. Deze wet is eveneens van toepas-
sing op de gemeentelijke belastingen. De hier-
uit voortvloeiende belangrijkste wijzigingen zijn:
* Voor het verzenden van een aanmaning tot

betaling is verschuldigd ƒ 10,-- bij een gevor-
derde som tot / 1.000,- en ƒ 20,- bij een
gevorderde som van ƒ 1.000,- of meer.

* Voor het betekenen van een dwangbevel met
bevel tot betaling is verschuldigd ƒ 50,-- ver-
hoogd met / 5,-- van elk bedrag van ƒ 100,-
waarmee de gevorderde som ƒ 100,- te bo-
ven gaat, met dien verstande dat niet meer
verschuldigd is dan / 15.000,--.

* Voor het ingevolge een wettelijk voorschrift
doen van een ander exploot is verschuldigd /
20,-.

AANMELDING KADAVERS
DOOR PARTICULIEREN

Sedert augustus 1991 wordt het
destructiemateriaal afgehaald door de B. V. Ned.
Thermo-Chemische Fabrieken (NTF) te
Nijverdal in plaats van door de D.A.V. te
Winterswijk.
Do agrarische bedrijven beschikken hiervoor
over een bedrijfsnummer om de kadavers aan
te melden.
Particulieren beschikken niet over een dergelijk
bedrijfsnummer en dienen in voorkomend geval
een kadaver rechtstreeks aan te melden bij de
B.V. Ned. Thermo-Chemische Fabrieken te
Nijverdal, telefoon 05486-19737.

AFDEKPLICHT

MESTBASSINS

VóóM februari 1992 dienen "open" mestbassins
die na 1 juni 1987 zijn gebouwd te zijn afgedekt.
De constructie van de afdekking moet voldoen
aan de eisen die in de "Bouwtechnische Richt-
lijnen Mestbassins 1990" en de "Handleiding
Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins 1991"
vermeld staan. Toezicht op de naleving van
deze afdekplicht zal plaatsvinden door de ge-
meente en de milieu-inspectie.
Mestbassins die zijn gebouwd vóór 1 juni 1987
hoeven nog niet direct te zijn afgedekt. Voor
deze bassins geldt een overgangsregeling.
In het "PLan van aanpak beperking ammoniak
vanuit de landbouw" is bepaald dat eerder
gebouwde bassins voor varkens- en pluimvee-
mest per 1 januari 1995 en voor rundveemest
per 1 januari 2000 afgedekt moeten zijn.
Doelstelling van de Rijksoverheid aangaande
deze afdekkingen is het terugdringen van de
ammoniakemissie vanuit de agrarische sector
met 75 procent.
Indien uw bedrijf een "open" mestbassin heeft
dat is gebouwd né 1 juni 1987 en dat nu nog niet
is afgedekt, dan dient u minimaal in het bezit te
zijn van een koopkontrakt voor de afdekkende
constructie en een verklaring van de aannemer
c.q. leverancier dat realisatie van de afdekking
niet op korte termijn mogelijk is.
Uiterlijk per 1 augustus 1992 moet in dat geval
het bassin zijn afgedekt.
Mochten er mensen zijn met vragen aangaande
dit onderwerp dan kunnen zij kontakt opnemen
met de heer Lichtenbeld van onze afdeling
Grondgebiedszaken.

EVENEMENTEN E.D.

Evenementen-kalender,

Reeds een aantal jaren wordt door de ge
meente een evenementen-kalender samenge-
steld. In deze kalender worden alle publiek-
trekkende aktiviteiten zoals uitvoeringen, sport-
en culturele aktiviteiten en tentoonstellingen
vermeld. Een aktiviteiten-kalender is belang-
rijk, want er wordt gestreefd naar spreiding van
de aktiviteiten en het voorkomen van doublures.
Daarnaast wordt eind maart alle ingekomen
aktiviteiten in deze info vermeld en wordt de
agenda per maand opgenomen. Betekent een
stukje propaganda voor uw aktiviteit. Opgave
van de aktiviteiten bij de afdeling Welzijn en
Sport, tel. 1541.

Agenda.

Februari: 3 opening stratenschiettournooi
"WillemTell"; 4, 5, 10, 11, 12, 24. 25 schiet-
tournooi; 8 Unicef-Nieuwjaarsconcert; 15 Uit-
voering "Looft Den Heer" in "Ons Huis" 22
Uitvoering Jeugdclub Varssel in de Varsselse
school; 29 Herdenkingsdienst 14.00 uur 100-
jarig bestaan scholen met de Bijbel, aanslui-
tend reünie in sporthal "De Kamp".
Maart: 7 Muziekuitvoering "Crescendo" in sport-
hal "De Kamp"; 7 Gymuitvoering "De Veld-
hoek"; 15 Jazz-wedstrijden in sporthal "De
Kamp"; 20 en 21 Toneeluitvoering supporters
club "Crescendo" in "Ons Huis".
April: 4 Uitvoering "Achilles" in de sporthal; 5
Info-beurs te Keijenborg; 11 Uitvoering Gym-
vereniging D. I.O. in de sporthal; 25 Concert Soli
Deo Gloria in de sporthal; 28 Bloedplasma
Rode Kruis.

Vrije uren sporthal.

zondag 2 en 9 februari na 15.30 uur, zondag 16
februari na 13.00 uur en zondag 23 februari na
16.00 uur.
Vrije uren gymzalen, tel 1541.

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 15 t/m 28 januari 1992 waartegen op basis
van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

J. Bosch. Wichmondseweg 30, Hengelo Gld

G.A.B. Lentferink, Spalstraat 7. Hengelo Gld

A. J. Slotboom, VeldermanswegS, Hengelo Gld

R. Ruesink. Riefelerdijk 3. Hengelo GW

T.A.M. Hakvoort. Uilenesterstraat 4. Keijen
borg

H. Groot Roessink, Lankhorsterstraat 3.
Hengelo Gld

J.H.M. Bouwmeister. Leliestraat 38a. Hengelo
Gld

H. Kemper, Schapendijk 6, Hengelo Gld

het oprichten van een schuur

het veranderen van een winkelpand

het bouwen van een mestkelder

het veranderen en vergroten van een varkens-
schuur

het uitbreiden van 2 varkensschuren aan het
Baaksevoetpad 7

het verbouwen van de woning Zelhemseweg
12

het uitbreiden van de agrarische bebouwing

Een bezwaarschrift r toet binnen 30 dagen, na deze bekendmaking, worden ingediend bij het
bestuurscollege dat d i beslissing heeft genomen.
Terzake kunnen nader 3 inlichtingen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afdeling grondgebieds-
zaken.

| PUBLJKATiES WET RUIMTELIJKE ORDENING l
Bestemmingsplan buitengebied 1989. nr. 1.

De burgemeester van Hengelo brengt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat het besluit van Gedeputeerde Staten van
Gelderland van 28 maart 1991, nr. RG90.49365-RWG/G5209, inzake de goedkeuring van het
bestemmingsplan buitengebied 1989. nr. 1, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 augustus 1990, nr.
68-1-1, onherroepelijk is geworden.
Dit bestemmingsplan beoogt de bouw van een zomerhuis aan de 2e Berkendijk te Hengelo mogelijk
te maken.
Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter gemeente-secretarie (afd. Grondgebiedszaken) ter
inzage.

De burgemeester voornoemd.

AFVAL - APART OOK IN DE
GEMEENTE HENGELO

Inzamelen van GFT-afval in de vorstperiode

Veel van het groente- fruit en tuinafval (GFT-afval) is vrij vochtig. Dit
betekent dat GFT-afval bij vorst kan bevriezen en zelfs kan vast-
vriezen aan de container, met name de onderste laag. Dit kan problemen opleveren bij het ophalen:
soms kan de container, ondanks schudden, niet worden geleegd.
Voor u is dit vervelend, vooral als de container in zijn geheel niet geleegd is.

U kunt echter meehelpen om het legen van de container soepeler te laten verlopen. Hieronder
noemen wij enkele tips:
- Een krantje onderin en het schoonhouden van de container helpt enigszins tegen het vastvriezen.
- Het verdient aanbeveling de container op een beschutte plek neer te zetten, waar de kans op

vastvriezen minder groot is.
- Gooi geen vloeibaar of te nat afval in de groene container.
- Probeer het GFT-afval voor het aanbieden aan de inzamelaar wat los te wrikken, bijvoorbeeld met

een omgekeerde bezemsteel.
- Stamp het GFT-afval niet te veel aan.
Het gebruik van zout om de GFT-fractie te ontdooien wordt ten zeerste ontraden. Zout is slecht voor
het composteerproces.

Aangezien in de wintermaanden weinig tuinafval aangeboden wordt, is de container in deze periode
meestal slechts voor de helft gevuld. Daarnaast veroorzaakt bevroren GFT-afval geen stank-
overlast. Degenen wiens GFT-contamer in het geheel niet geleegd is kunnen GFT-afval aanbieden
bij de gemeentewerf aan de Zelhemseweg 38 in Hengelo.

Wij hopen dat u medewerking verleent en dat u begrip heeft als de container tijdens de vorstperiode
een enkele keer niet kan worden geleegd.

| BESCHIKKINGEN INGEVOLGE DE HINDERWET "|
H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat door hen om gevaar, schade of
hinder voor de omgeving redelijkerwijs voldoende te voorkomen of te beperken, respectievelijk op
23 december 1991, 17 december 1991 en 14 januari 1992 onder voorschriften een vergunning
ingevolge de Hinderwet is verleend aan:
Mevrouw M.H.T.H. hartelman-Jansen, Remmelinkdijk 5a te Keijenborg, voor een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet voor een pluimveehouderij op het
perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie G. nrs. 2504 en 2505, gelegen aan
Remmelinkdijk 5a te Keijenborg;
De heer L.J.R. Wagenvoort, Kremersdijk 5 te Hengelo Gld., voor een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunnir g ingevolge de Hinderwet i.v.m. uitbreiding/wijziging van een varkensmesterij,
rundvee- en kippenhc uderij op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sektie H,
nrs. 2900 en 2901 ge egen Krernersdijk 5 te Hengelo Gld.:
Mevrouw M.T. Lamer i-Beulink, Wolsinkweg 1 te Keijenborg, voor een neiuwe.de gehele inrichting
omvattende vergunnii g ingevolge de Hinderwet i.v.m. uitbreiding/wijziging van een varkensmesterij,
rundvee- en schapenhouderij op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sektie H,
nr. 2625 gelegen Wolsinkweg 1 te Keijenborg.
De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis, afdeling
Grondgebiedszaken, ter inzage van 5 februari 1992 tot 5 maart 1992 op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en van 14 00 tot 16.00 uur en bovendien elke vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur in de
bibliotheek, Sterreweg 14.
BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot 5 maart 1992 worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaar hebben ingediend;
d. andere belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder

bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Raad van State. Postbus 200019,2500
EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden
gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de raad van State. De
beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de gemeente Hengelo, afdeling Grondgebieds-
zaken, telefoon 05753-1541, toestel 26.

Hengelo, 4 februari 1992.

Spel- en Spcrtuitleen.

De spel- en sportuitleen is reeds jaren gevestigd in de sporthal "De Kamp". Door vervanging en
uitbreiding van materialen begint de uitleen een echte uitleencentrale te worden. Recent is een mini-
midgetgolf aangeschaft, welke aktiviteit zelfs te spelen is in een kleine ruimte. Verder zijn er nieuwe
draaiboeken over al het materiaal en het opzetten van vele aktiviteiten. Heeft u een aktiviteit of iets
anders te organiseren kom eens een kijkje nemen. De spel- en sportuitleen is dagelijks open, als
de sporthal in gebruik is. Ook kunt u een telefoontje doen naar de sporthal, tel. 2689 voor het maken
van een afspraak.

KIEMENBROOD

rijk aan vitamine E voor prestatie en vitaliteit

De Olympische Winterspelen 1992 starten op 8 febru-
ari in Albertville. Duizenden topsporters uit de hele
wereld zetten hun beste beenje voor.

De winkel van bakkerij Kreunen is één groot Olym-
pisch Stadion. Met echt Olympisch Kiemenbrood,
rijk aan vitamine E. Vitamine E vergroot het presta-
tievermogen en staat voor vitaliteit. Vitamine E is
belangrijk bij sportbeoefening: het verbetert de pres-
tatie en helpt spieren zich sneller te herstellen.

De dagelijkse minimale behoefte aan vitamine E
loopt door onder andere intensieve, lichamelijke ac-
tiviteit op tot 30 mg per dag. Drie sneden Kiemen-
brood leveren 7,3 mg vitamine E. Bovendien bevat
Kiemenbrood veel waardevolle voedingsstoffen, zo-
als eiwit, voedingsvezel meervoudig onverzadigde

Jvetzuren, B-vitamines en natuurlijke mineralen.

[Kiemenbrood heeft een fijne structuur en blijft lek-
Iker lang mals.

Het echte Kiemenbrood herkenbaar aan de brood-
jouwel met korenschoof is verkrijgbaar bij bakkerij
Kreunen te Hengelo Gld.

COMMISSIE OOST-EUROPA HENGELO GLD

In de week van 10 t.e.m. 15 februari 1992 zal er een
huis-aan-huis collecte gehouden worden in de g&-
meente Hengelo Gld t.b.v. bovengenoemde Commis-
sie. De opbrengst is bestemd voor medicamenten en
zaaigoed t.b.v. Roemenië.

Hierover kunt het een en ander lezen in een bro-
chure en stencil, dat deze week huis-aan-huis ver-
spreid zal worden.

Inlichtingen bij S. Disbergen, Ruurloseweg 17.

EXPOSITIE „VROLIJK ALS EEN BONT BOEKET"

Hannie Somsen^Stroes uit Eibergen exposeert vanaf
29 januari tot woensdag 26 februari met haar schil-
derijen in de Bleijke.

Van grote invloed op haar creatieve vorming is de
kunstenares Riek Heesen uit Winterswijk. Zij leerde
Hannie een eigen stijl te ontwikkelen. De voorkeur
van Hannie gaat uit naar bloemen.

De expositie is dagelijks geopend van 14.00 tot 17.00
uur in de recreatiezaal van de Bleijke te Hengelo G.



Service en kwaliteit
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
kentu 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 met
ons eens bent.

Aanbiedingen van

AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

HAMMEN WEEK

Geroosterde Achterham

York Ham

Westfaalse Honingham

Bourgondische Braadham
A AA

100 gram £>UV

Schwarzwalder Schinken

2 7Q• I w

AH Mag. Vruchtenyoghurt

2 M•Vv

Brio
250 gram

Slijterij „De Zon"
v/d Eelaart „drie sterren"
Jonge Jenever

18.95liter

Congo African drink

-i 12.95fles

S*'

f*.

Mager Haché Vlees

500 gram 5.48 kg

AH Volkoren Brood

800 gram •• f 9

Weense Snijder Sesam

800 gram

Zachte Puntjes

3 stuks 1.00

Chico Navelsinaasappels

2 kg Z.99

AH Goudse jonge kaas

9.50

Dubbeldrank

6 smaken liter Lm\)iJ

AH Ontbijtkoek

700 gram l • V V

John West Tonijn
olie/naturel 4

185 gram l

AH Gloeilampen
5 soorten

2 stuks

-f

l

Doyenné de Comice

2.99

maandag aanbiedingen

zie in de winkel

Zie de grote adv. in
de landelijke bladen

Gaat U verbouwen - nieuwbouwen of heeft U een
installateur nodig voor onderhoud?

Wij verzorgen voor U
* Lood gieters werk
* Centrale verwarming
* Dakwerk
* Vervanging cv ketels + onderhoud
* Electrische installatie's

^^ * Gas en waterinstallaüe's

Vraag vrijblijvende offerte aan bij

installatiebedrijf ARENDSEN
Vordenseweg 10 - 7255 BW Hengelo
Tel. 05753-2511

UW Hengelo Gld
organiseert INFORMATIEF PROGRAMMA

mevr. R. Veurman uit Winterswijk komt ver-

tellen over SLECHTHOREN BIJ OUDEREN

op woensdagmidag 12 februari
Aanvang 14.00 uur in „Ons Huls"

Na de pauze ontspannen programma

Wie gehaald wil worden kan bellen 2728

Valentijnshart
inci.
vaat wie je

Oef, i*.

A.GROOT KORMEUNK
& horlogeriegoud& zilver

Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G. Spalstraat 27 • Telefoon 05753-4036

Olympische

Medaille wedstrijd

Televisie, radio en kranten

staan bol van nieuwe

Olympische records. Ook

U kunt nu als Olympische

winnaar uit de bus en in

de krant komen. Als u

weet welk land de meeste

medailles wint tijdens de

Olympische Winterspelen

in Albertville en raadt hoe

veel medailles dat zijn.

Wie mee wil doen, haalt

bij bakkerij Kreunen een

wedstrijdformulier en le-

vert dit uiterlijk zater-

dag 15 februari in.

DE ZONNEBLOEM START GROOTSCHEEPSE

LEDENWERFACTIE IN HENGELO GLD

De nationale vereniging de Zonnebloem houdt begin

februari een grootscheepse huis-aan-huis ledenwerf-

actie in Hengelo Gld. Alle inwoners krijgen 6 of 7

februari een korte informatieve brief over de Zonne-

bloem in de bus met daarbij een antwoordkaart. Via

het invullen van de antwoordkaart kan men het werk

van de vrijwilligersorganisatie financieel onder-

steunen en voor ƒ 12,50 ondersteunend lid worden.

Vrijwilligers van de plaatselijke Zonnebloemafdeling

Hengelo komen op 10, 11 of 12 februari alle inge-

vulde antwoordkaarten ophalen. Met de opbrengst

kunnen de activiteiten voor zieken en gehandicapten

gecontinueerd worden of misschien nog worden uige-

breid.

Sinds 1990 is ook in Hengelo een plaatselijke Zonne-

bloemafdeling actief. Vrijwilligers houden zich voor-

namelijk bezig met het regelmatig bezoeken van

Hengelose zieken en gehandicapten. Dit bezoekwerk

is het fundament van de Zonnebloem.

Naast het bezoekwerk organiseert de Zonnebloem

diverse activiteiten voor zieken en gehandicapten,

zoals: vakantieweken, dagboottochten, winkeldagen,

ontspanningsbijeenkomsten met optredens van be-

kende artiesten en de Sinterklaasactie Zon in de

Schoorsteen.

Behalve nieuwe leden kan de afdeling ook nog wel

enkele enthousiaste vrijwilligers gebruiken. Voor

informatie over de Zonnebloem kan men contact op-

opnemen met mevr. W. Hoebink tel. 2112, mevr. E.

Korten tel. 1537 of mevr. C. Houwen tel. 1894.

KIEMENBROOD
Rijk aan vitamine E voor prestatie en vitaliteit.

Kiemenbrood bevat maar liefst 8
maal zoveel tarwekiemen als een
gewoon volkorenbrood.
Tarwekiemen zijn smakelijk en rijk
aan vitamine E. Bovendien bevat
Kiemenbrood lekker veel lijnzaad
en sesamzaad

Vitamine E voor
PRESTATIE en VITALITEIT
• Vitamine E is belangrijk bij sport-
beoefening: het verbetert de
prestatie en helpt spieren zich
sneller te herstellen.
• Vitamine E staat voor vitaliteit

Vitamine E per 100g
(3 sneetjes)

Kiemenbrood 7,3 mg
Volkorenbrood 0,9 mg

De dagelijks aanbevolen hoeveelheid
vitamine E is minimaal 10-30 mg.

Bovendien bevat Kiemenbrood
zeer veel waardevolle voedings-
stoffen, zoals eiwit, voedingsvezel,
meervoudig onverzadigde vet-
zuren, B-vitamines en natuurlijke
mineralen. Kiemenbrood heeft
een fijne structuur en blijft lekker
lang mals. Een heerlijk brood voor
iedere dag, te herkennen aan de
broodouwel met korenschoof.

Te verkrijgen bij
BAKKERIJ KREUNEN

De zaak voor mensen met smaak
Tel. 05753-1474 - Hengelo Gld

AANBIEDING voor 2 personen
Kerry Puff

Babi Pangang

Foe Yong Hai

Kipfilet met kerrysaus

f 25,75
Deze aanbieding geldt t.e.m. zaterdag

15 februari 1992

CHINESE MUUR
Raadhuisstraat l - Hengelo Gld

Tel. 05753-3722

POLITIE-INFORMATIE der
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD
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Proces verbaal wordt opgemaakt terzake het kappen

van een tiental bomen aan de Wolversveenweg. De

eigenaar van de bomen had geen vergunning voor

het kappen.

Op vrijdag 24 januari werd door ons een persoon

met de Roemeense nationaliteit aangetroffen deze

man bleek illegaal in Nederland te verblijven. In af-

wachting tot de uitzetting is hij overgedragen aan de

Justitie.

Op zaterdag 18 januari is aangifte gedaan van ver-

nieling jas welke hing aan de kapstok in de sport-

hal. Door onbekenden is de jas kapot gesneden.

Op zaterdag 25 januari tegen 01.50 uur is door drie

jongens en een meisje getracht bij de antiek zaak

aan de Ruurloseweg een bolderkar te ontvreemden.

Het wegnemen van de kar mislukte maar op dat mo-

ment viel er wel een stenen beeld op straat kapot.

Op maandag 27 januari werd melding gedaan van

diefstal goederen uit een woning aan de Synagoge-

straat. De woning is doorzocht, meerdere goederen

worden vermist. In de tuin achter de woning werd

door de daders nog het een en ander achtergelaten.

De diefstal moet zijn gepleegd tussen zaterdag 25 en

maandag 27 januari.

Met betrekking tot de vernieling jas, poging diefstal

bolderkar en inbraak woning zoeken wij nog getuigen

Rijden onder invloed.

Met ingang van l februari 1992 zal door Justitie het

rijden onder invloed van alcoholhoudende drank

harder worden aangepakt. Bij automobilisten die te

veel hebben gedronken gelden de volgende geldboetes

1. alcoholgehalte 0,54 - 0,80 promille 3-5 glazen

ƒ 400,00; 2. alcoholgehalte 0,81 - 1,00 promille 5-6

glazen ƒ 600,00; 3. alcoholgehalte 1,01 - 1,30 promille

6-7 glazen ƒ 800,00.

Indien het alcoholgehalte boven de 1,30 promille is

gestegen is het afdoen met een geldboete niet meer

mogelijk men zal dan direct worden gedagvaard. De

datum dat men voor de rechter zal moeten verschij-

nen zal ongeveer 10 weken daarna zijn.

In de volgende gevallen kan het rijbewijs direct wor-

den ingenomen: 1. alcoholgehalte bij meer dan 1,30

promille; 2. bij een weigering tot alcoholonderzoek;

3. gevaarlijk rijgedrag en alcoholgebruik; 4. bij een

verkeersongeval en alcoholgebruik; 5. bij herhaling

van het rijden onder invloed.

Het bepalen van het alcoholgehalte n.a.v. het aantal

gedronken glazen drank is erg moeilijk. Het alcohol-

gehalte per drank is verschillend. Ook het lichaams-

gewicht speelt bij het afbreken van alcohol een rol.

Daarom zal men met de bovengenoemde aantal gla-

zen niet altijd rekening houden.

J. G. Tabor

TOEKOMSTIG TALENT NAAR HENGELO GLD

Hengelo Gld gaat zich opmaken voor een toernooi
wat er werkelijk mag zijn. Het is de biljartvereniging
Concordia '54 gelukt om een Nederlands Kampioen-
schap naar Hengelo te halen.

Het is niet zo maar een kampioenschap maar één
waar de echte biljartliefhebber van gaat smullen.

Het gaat om de niet geringe toekomstklasse junioren

He deelnemersveld bestaat uit jongens in de leeftijd
van 17 tot 20 jaar die reeds op een gemiddelde zitten
van 35 tot 70. Dat dit veelbelovende talenten voor de
toekomst zijn mag gerust gesteld worden.

De wedstrijden worden gespeeld in het clublokaal bij
rest. Leemreis aan de Spalstraat 40 te Hengelo Gld.

De wedstrijddagen zijn zaterdag 8 en zondag 9 fe-
bruari beide dagen beginnen de wedstrijden om 11.00
uur.

V A L E N T U N S K A A R T E N
een goed idee

Wolters Boekhandel • Hengelo Gld



Inruilpremie
bij aankoop van
een BK-pan!
Bent u aan een nieuwe pan-
nenset toe. Of u wilt uw
bestaande pannenset- com-
pleteren met een hapjespan,
soeppan, steelpan of fluit-
ketel. Nou. dat komt dan
even goed uit! Want BK
houdt nu een spectaculaire
inruilaktie. Waarbij u voor
een ingeruilde pan f 15.-
terugkrijgt bij aankoop van
zo'n nieuwe BK-pan of fluit-
ketel. En dat kan aardig
oplopen. Koopt u bijvoor-
beeld 4 nieuwe pannen en
ruilt u 4 oude in. dan levert u
dat maar liefst f 60.- op!
U kunt kiezen uit II verschil-
lende pannenseries. in
roestvrij staal en email. Of
een van de fraaie design-fluit-
ketels van BK.

Da's Beter Koken.

BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat - Hengelo GId

Tel. 05753-1215

ELECTRA

KADO'S

HUISHOUD

snel naar
Bakkerij Kreunen

voor dat
heerlijke SKITAARTJE
deze week aktieprijs

ƒ12,50

®
FOUR SEASONS

serre's-solariums

Aannemersbedrijf

G. Kranenbarg
Hertenweg 1 - Hengelo GId

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

HALFMAN B.V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo GId
Tel. 05753-1424

Te koop open haard hout
Eventueel thuis bezorgd.
Tel. 05755-1472

Te koop aangeboden
eikenhouten knop bank-
stel en eikenhouten kast
hoog. Nadere inlichtingen
tel. 05752-3351.

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

JONAGOLD en
GOLDEN DELICIOUS

hard en sappig

v.a. ƒ 1 ,50 per kg

Regelmatig APPELS voor appelmoes

AARDAPPELEN
bildtstar - surprise - bintje

al v.a. ƒ 9,50 per 25 kg

Tevens aardappelen in kleinverpakking

„NATUURLIJK LEKKERDER'9

Fruit! xx Irijf I lorstink
Prinsenmaatweg 3
tel 05755-1643
b.g.g. 1243

mmmm metselbedrijf S5SS

=S HEITKÖNIG - THÜSS 33
HENGELO GLD.

TEL. 05753-3371/2810

Gevraagd

handige jongeman
voor alle voorkomende werkzaamheden in

de bouw

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. O5755-1 7-67-

Leer succesvol autorijden!!

VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo GId

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47- Keijenborg - tel. 05753-1307

OPRUIMING
ZIE ETALAGE!

winters
Spalstraat 8 - Hengelo GId - Tel. 05753-1280

Hl RODE BOEK
is vanaf heden te koop

ELSEVIER'S 1992
BELASTING ALMANAK

24.90
EEN GOEDE RAAD IS NIET DUUR

PRIJS BOEK

WOLTERS BOEKHANDEL
KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD

aaa^^

Familiedrukwerk!!
Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-, a

en Gelegenheidskaarten bent U bij ons o
op het juiste adres.

Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar:

drukwerk
Kampstraat 13. 7255 XC Hengelo (GId.). Telefoon 05753-3818

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (GId.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

GESLAAGD

Onze plaatsgenoot mevr. R. Goossens-Lichtenberg
uit Keijenborg behaalde te Amersfoort het diploma
voet reflexologie en massages.

Zij is verbonden aan de Europese bond van voet
reflexologen afd. Nederland.

VERKOOP KINDERPOSTZEGELS

De verkoop van kinderpostzegels heeft in Hengelo G.
ƒ 4.600,-- opgeleverd.

Aan kinderzegels werd verkocht ƒ 2.080,15 dat was
ƒ 50,-- minder dan vorig jaar.

Aan wenskaarten werd verkocht ƒ 2.519,85 dat was
ƒ 213.05 meer dan vorig jaar.

In 1991 mocht Speel-o-theek „Dribbel In" ƒ 2.000,—
ontvangen van de stichting kinderzegels.

Ook voor dit jaar wordt er weer op uw steun
gerekend.

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

è Garritsen
Kruisbrinkseweg 7
7227 DA Toldijk
Telefoon 05755-1361

2 kg mooie ELSTAR appelen 4.95

RODE - WITTE KOOL kg 0.45

WINTERPEEN kg 0.45

UIEN 2V2kg 0.95

OPEN:

ma. 13.30-17.30 uur
dl. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
wo. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
do. 13.30-17.30 uur
vr. 10.00-12.30 en 13.30-17.30 uur
za. 9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur

Belastinginvulmogelijkheid
voor F.N.V. leden uit de gem. Hengelo GId.

OPGAVE HIERVOOR: G. Essink, tel. 2306

J. H. Tolkamp, tel. 2923

J. H. Giesen, tel. 3020

AIVTNESTY INTERNATIONAL IN HENGELO GLD

Woensdag 5 februari is er weer een schrijfavond in
de Bleijke van 19.00 tot 20.30 uur.

Deze avond schrijven we voor 7 verdwenen familie-
leden uit Sri Lanka, een gewetensgevangene uit
Saoedi-Arabië en voor een eerlijk onderzoek inzake
moord op 2 mannen in Haiti.

De voorbeeldbrieven zijn kant en klaar, u hoeft ze
alleen maar over te schrijven. Zij hebben uw hulp
hard nodig. Dus tot ziens op woensdagavond.

NIEUWJAARSVISITE UW HENGELO GLD

Elkaar nieuwjaar winnen. Veel mensen kwamen dan
ook naar „Ons Huis" met als gevolg een volle zaal.

De voorzitter mevr. van Dijke sprak in haar welkoms
woord verheugd te zijn met zovelen deze eerste bij-
eenkomst mee te maken.

Als eerste onderdeel werd een gedicht voorgelezen
van dhr. A. Meenink. Al vele jaren schrijft hij ge-
dichten voor de nieuwjaarsmiddag.

De koffie of thee en de door de UVV-sters gebakken
oliebollen en nieuwjaarsrolletjes lieten zich heerlijk
smaken.

De secretaris mvr. Verhoeff nam de zaal vervolgens
mee met het jaarverslag op rijm. Vele herinneringen
kwamen boven. Het was dan ook in 't afgelopen jaar
een goed en gevarieerd programma geweest.

De dansgroep, ingesproken door mevr. Maalderink,
met begeleiding van de vier „spöllemannen" ver-
maakten de aanwezigen met volksdansen.

Vooral de molendans maakte grote indruk.

Onder het genot van een drankje en hapje werd e:
gezongen door het UW zangkoor onder leiding van
dhr. Starink.

Na nog enige voordrachten van de dames Maalderink
en Verhoeff werd de middag beëindigd.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

Info |0
lijn ë 070-614 614

2e keus Posters nu 2.50 Per stuk

geldig t.e.m. 15 februari

Alle creatief-artikelen

voor HALF GELD

„DE SPANNEVOCEL"

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 9 FEBRUARI

Remlgluskerk
10.00 uur ds. P. F. ds. Vries (gewone dienst)

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

10.00 uur ds. H. Alting (Avondmaal)

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. C. van Dorp

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur ds. D. A. Brinkerink, Haarlo

R.K. Kerk Hengelo GId
Zaterdag 8 februari 19.00 uur Jongerenviering m.m.v.

het interkerk. jongerenkoor

Zondag 9 februari 10.00 Woord en Communieviering

met zang van het gemengd koor

Dinsdag 11 februari 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Kejjenborg: zaterdag 19.00 uur vooravood-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postal: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.
van vrijdag 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!

8 - 9 FEBRUARI

dr. Timmers praktijk dr. Eijkelkamp, tel. 2262

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr. Eijkelkamp/Timmers, Kolde wei weg 2,

Keijenborg, tel. 2262.
Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, Hengelo GId,

tel. 1277.
Woensdag: dr. Eyck, Kerkekamp 43, Hengelo GId,

iel. 31bO.
Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo GId

tel. 1266.

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

Openingstijden:
maandag t.e.m. vr(jdag 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 da opervngsttjden om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur
8 - 9 FEBRUARI

H. Eil, tel. 1420.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo GId

Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 -11

Verpleegburo Nederland
Voor aanvullende thuiszorg: 05753-3325, tijdens kan-
tooruren

KRUISWERK OOST-GELDERLAND

Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te be-
reiken via telefoonnummer 06-8806 (bijna gratis, 3
cent per minuut). Via dit telefoonnummer hoort u
ook wanneer er in uw (woon)plaats het (uitleen)

spreekuur is.

STICHTING WELZIJN OUDEREN HENGELO GLD.
Bereikbaar voor informatie: kantoor Hengelo GId.,
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 GId.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo GId
tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-.
straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zel'hem: „Dermenlust", Ste>phaonitsweg 4t

7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezms- 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, tel
05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting ,,De
Graafschap", t.a.v. afd. alpha-hulpverlenmg, postbus
65, 7255 ZH Hengelo GId. Bezoekadres: Kastanje-
laan 15, Hengelo GId.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefooi'sche 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 te.m. vrijdag) 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
Midden-llssel - tel. 05751-1846.

Diëtiste
H. Zweerïrvk-Stege, BakermarksedIJk 15, 7223 KJ Baak
Tel 05754-1809. Voor afspra^n tussen 13 «n 14 uur


