
61e jaargang no 20 dinsdag 12 mei 1992 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

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

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Magere Mager
Riblappen Rundergehakt

%/iVV 1 kg ViVV1kg

Mager Runder Gebraden
Poulet Rosbief

500 gram f iVV 100 gram

4.95

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST

(fijn of grof) 500 gram

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:

MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 4.9 O
SCHOUDERKARBONADE

500 gram 4.95

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

1/2 jaar garantie op onderdelen

EEN EXTRAATJE VAN / 900, PER MAAND
Wij zooken:
Jonge mensen, die
het Jeuk vinden om bij
potentiële klanten
thuis te adviseren
omtrent lamellen,
jaloezieën,
rolgordijnen
en plissegordijnen.

Het is de bedoeling dat t
ook de installatie en
atter-sales door u wordt verzorgd.

raamdecoraties.

Wij vragen:
- De beschikking over een eigen
auto en telefoon.

- Een vast salaris naast deze
bijverdienste.

- Dat u voldoende bereikbaar bent
voor potentiële klanten.

Uw sollicitatie:
Bent u geïnteresseerd, neem dan
contact op met de directie van
Afcany Blinds, Postbus 10145,
5000 JC TILBURG, 013470990
U ontvangt dan zo snel mogelijk
een informatiepakket met daarbij
een sollicitatieformulier.

Mb Doetinchem
Vraagt met spoed voor de omgeving Steen-
deren een

Monsternemer m/v
voor het nemen van melkmongters, 's avonds
en 's morgens, ± 10 uur per week.

Bij voorkeur in het bezit van auto.
Beloning volgens CAO rundveeverbetering.

Aanmelding en inl. bij:
Kantoor Veehouderij Belangen
Havenstraat 5 - 7005 AG Doetinchem

Het is weer tijd voor
het nieuwe jaar

Schoolartikelen
Agenda's

O.B. -AvantGarde
- Girls
- O'Neill
- La Gear
- etc. etc. etc.

Te verkrijgen bij

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

KOOP BIJ DE KWEKER

Perkplanten ƒ 0,50
Geraniums en Fuchsia v.a. ƒ 2,50
Chrysantenstekken 35soorten ƒ0,30

Bij aankoop van ƒ 50,- aan perkplanten,

1 zak potgrond (20 liter) gratis.

Grote sortering potten en schalen
Rieten manden in veel modellen
Ijzeren draadmodellen
Kado-artikelen
Kamerplanten en snijbloemen
Bloemwerk

Aanbieding:
3 potten (roodsteen) 20,25 en 30 cm ƒ 15,-

Kwekerij
H. B. Bloemendaal
Rijksweg 14
6996 AC Drempt
Tel. 08334-73033 - Fax 73343

Schutterij

Eendracht Maakt Macht

Opgave nieuwe leden!

Dit jaar vindt de opgave voor nieuwe
leden plaats op maandag 18 mei a.s.
van 19.30 tot 21.30 uur

Na deze datum is het voor nieuwe leden niet
meer mogelijk deel te nemen aan het vogel-
schieten tijdens de kermis 1992.

U kunt zich opgeven ten huize van de secreta-
ris: R. Buyting, Julianalaan 21, Hengelo Gld.

Namens het bestuur,
R. Buyting (secretaris).

Zomerverzilvering R.B.S.
en de verzilvering van de
Schildersbonnen

Op vrijdag 22 mei

van 19.00 tot 21.00 uur in dorpshuis
"De Horst".

Bestuur
Bouw- en Houtbond FNV
afd. Keijenborg

Kerkstraat 6

25 stuks maroc SINAASAPPELS
vol sap lekker zoet 5.95

3 kg GOLDEN DELICIOUS 6.95

kgPREI 1.60

Uit onze rauwkostkeuken:

SOo'gr pittige Bleekselderij 3.95

Attentie Attentie Attentie
Voor de Reclame die verschijnt op
dinsdag 2 juni a.s. dienen de adverten-
ties als volgt te worden ingeleverd:

* advertenties mét printjes, logo's
enz dienen dinsdag 26 mei om
11.00 uur in ons bezit te zijn.

* advertenties met alléén tekst die-
nen woensdag 27 mei om 12.00
uur in ons bezit te zijn.

Dit alles in verband met Hemelvaartsdag.

Gelieve de nodige rekening
hiermee te houden!

DRUKKERIJ WOLTERS

RIBLAPPEN
500 gram
GEHAKT CORDON BLUE
per stuk

PAARDEROOKVLEES
100 gram

8.95

2.30

1.40

2.35

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

VOOR UW

BLOEMENTUIN
VOLOP

* bloeiende tuin- perk- en

balkonplanten

* geraniums - hang

fuchsia's - stam

* chrysanten-

stekken

* paprikaplanten

* tomatenplanten
enz.

OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg - 05753-1395

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

«•«,

7.50Magere Runderworst
500 gram

Dik bevleesde Ribbetjes m CA
r.OO gram *l-ÏjU

Gebr. Gehakt
i 100 gram

Mager Ontbijtspek
100 gram

1.30

1.55
Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

Bloemen
verkoopkas

volop PERKPLANTEN

5 GERANIUMS voor 10.00

4FUCHIA'S voor 10.00

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

Bakkerij Bruggink
£ RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

DEZE WEEK

p •

tt

Kamer schilderen

Behangen of

Decoreren

Beleefd aanbevelend

M. G. BOSMAN
Hogenkampweg 34-36 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-1216

HAM KAAS
« CROISSANTS r

van 1.75 voor ^45 £

i HARDE BOLLEN
l

van 0.50 voor Q.40 <

g APPELFLAPPEN ' |
*j van 1.50 voor ̂ 25 w

3WIHVAV aa NVA - aaMMva awnvM aa MVA

Te koop Opel Kadett D '82, nw
Apk en Hooischudder. Tel.
05753-1631, na 18.00 uur.

Gevraagd hulp in de huishou-
ding voor halve dag in de week,
tel 05753-1865, na 18.00 uur.

Te koop caravan, type Eifelland
310, incl. voortent en luifel. H.
G. Schouten, tel. 05753-3781.

Te koop zwaar massief eiken
kloostertafel met 4 lamous be-
klede stoelen + zwaar massief
eiken rechthoekige salontafel.
Na 18.15 uur tel. 05755-2346.

— Wolfskruid
— Brandnetelblad
— Koriander
— Dille
— Kamille
— Peterselie
— Meliseblad

- Pepermunt
- Basilikum

We noemen ze daarom ook
- KRUIDENBROODJES
Ter kennismaking deze

week 5O Ct

bakkerij Kreunen speciaal
zaak in brood en banket

Te koop wasmachine,
Erres, langzaamwasser.
Tel. 05755-1675.



Wij zijn dankbaar en blij met de geboorte van onze

dochter

MUKE DORIEKE BERDIEN

Wij noemen haar Mijke

Hans en Dory Hermans

26 april 1992.

Eulingkamp 36,7256 BK Keijenborg.

Tel. 05753-3264.

HANS EGGINK
en
ANJA GARRITSEN

Wij gaan trouwen op vrijdag 15 mei 1992 om 11.45 uur

in het gemeentehuis te Hengelo Gld.

Dagadres:

zaal "de Veldhoek", Varsselseweg 53, Hengelo Gld.

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur.

Ons adres:

Varsselseweg Sla, 7255 NR Hengelo Gld.

THEO JANSSEN
en
MIRJAM KLEIN HEERENBRINK

gaan trouwen op donderdag 21 mei 1992 om 10.15 uur in

het gemeentehuis van Steenderen.

De kerkelijke inzegening van ons huwelijk zal plaatsvin-

den om 11.00 uur in de Willibrordkerk te Steenderen.

Dagadres: zaal "De Engel", Dr. A. Ariënsstraat l te

Steenderen.

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur.

Ons adres is;

Resedastraat 18,7221 AT Steenderen.

JAN BERGERVOET
en
HENNY BERENDSEN

gaan trouwen op vrijdag 22 mei 1992 om 11.00 uur in

het gemeentehuis te Hoog-Keppel.

U bent van harte welkom op onze receptie van 14.00 tot

16.00 uur in zaal Winkelman te Keijenborg.

Broekstraat 39,

6999 DJ Hummelo.

TAPIJT
De SPANNEVOGEL biedt U de grootste
kollektie tapijten.

Keuze uit 110 ROL kamerbreed tapijt en
tevens stalenmateriaal van alle bekende
merken.

Alle tapijt wordt GRATIS gelegd, dus ook de
couponnen.

De vele komplimenten voor de keurige
afwerking door onze stoffeerders is een bewijs
dat bij de SPANNEVOGEL kopen een ver-
standig besluit is.

In winkel wordt U alles verteld over soort en
kwaliteit en wat U het beste kunt nemen voor
jarenlang woonplezier.

De zaak met service is dus de

PANNEVOGEL

L
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Die éne brommer

De avond van de 4e mei

De burgemeester las de namen,

van hen die in de oorlog omkwamen

voor onze vrijheid, „Duur gekocht".

't Was alles stil en roerloos buiten

de vogels in de bomen kon je horen fluiten.

Toen kwam er door de straat een

brommer snerpend „door de bocht".

't Was niet met opzet, je had er net niet aan

gedacht,

dat men op deze avond de doden hulde bracht.

Toch zou ik willen vragen

opdat jij en niemand ooit vergeten mocht,

loop met ons mee die „Stille Tocht".

CJV ZOMERKAMPEN

De jaarlijkse zomerkampen staan weer voor de deur
en diegene die nog mee wil, voor een onvergetelijke
week vakantie, moet zich met spoed opgeven.

Wie zo'n kampweek wel leuk lijkt, maar niet precies
weet van hoe en wat kan bij de volgende personen
kampboekjes opvragen voor meer informatie.

B. Jansma, tel. 08343-1765, G. Hiddink, tel. 05753-
2238, G. Gerbrandy, tel. 08342-3410 en E. Starink
tel. 08340-25824.

Bij deze personen kan men precies horen wanneer de
kampen zijn en wat de kosten zijn.

De kampen worden gehouden in Buurse (Overijssel)

Heden dinsdag 12 mei zijn wij 25 jaar getrouwd.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 18.00 uur in zaal
"Den Bremer", Z.-E.weg 37 te Toldijk.

7227NCToldijk,meil992.
Beekstraat 4. J

Dankbetuiging

Om niemand te vergeten willen wij graag langs deze weg

iedereen hartelijk bedanken die op wat voor wijze dan

ook onze 25-jarige trouwdag tot een onvergetelijke dag

hebben gemaakt.

JAN EN DIEN LUBBERS

Groene Kruisstraat 8,
7255 AN Hengelo Gld.

Op ons zilveren huwelijksfeest hebben wij veel
mondelinge en schriftelijke felicitaties, bloe-
men en cadeaus ontvangen.

Uw aanwezigheid in de kerkdienst hebben we
zeer op prijs gesteld.

Door al deze warme belangstelling is het voor
ons en onze kinderen een fantastische en on-
vergetelijke dag geworden.

Onze hartelijke dank.

GERDA EN HERMAN GOSSELINK

De Heurne 54,
7255 CL Hengelo Gld.

Langs deze weg wil ik een ieder heel hartelijk
bedanken voor de felicitaties, bloemen en
attenties die ik bij de viering van mijn 85e
verjaardag heb ontvangen.

C. P. L. MACHIELSE

Hengelo Gld, mei 1992.
Kerkekamp 44.

SLIJTERIJ

'l HOEKJE
Spalstraat 1 - 7255 AA Hengelo Gld.

NIEUW in ons assortiment

DELFLANDER
extra zacht 30%

nu 15.95

Tel. 05753-1252

VERSE WORST 500 gram 4.50
HAUSMACHER LEVERWORST

100 gram 0.90
ZURE ZULT 100 gram 0.90

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

OPEN SCHOOL IN TOLDIJK

Nog enkele werkzaamheden en dan is het zover.

De Chr. Basisschool De Rank in Toldijk kan dan een
maandenlange periode afsluiten waarin het school-
gebouw werd vergroot en vernieuwd.

Aan de achterzijde is er een multi-funktionele
ruimte bijgekomen. Deze ruimte kan dienst doen als
leslokaal, maar kan ook worden samengevoegd met
de bestaande hal en zo is er de mogelijkheid om wat
grotere festiviteiten in het eigen schoolgebouw te
laten plaatsvinden. Alle kozijnen moesten worden
vervangen, waarbij onderhoudsarm materiaal is ge-
bruikt. Met het oog op energiebesparing zijn daarin
thermopane ramen geplaatst. In en rondom de
school zijn de kleuren rood en geel aangebracht.

De school oogt nu een stuk aantrekkelijker voor de
kinderen (en de ouders) en is er weer klaar voor om
de gemeenschap in Toldijk nog vele jaren een eigen
basisschool te bieden.

Op 22 mei wordt dit feit gevierd. Overdag is er een
feestelijk programma voor de kinderen en 's avonds
is er de gelegenheid om het resultaat van de verbouw
te bekijken. Van 18.30 tot 21.30 uur zijn alle belang-
stellenden van harte welkom.

Er is een hapje en een drankje, een prijsvraag en
vooral veel gezelligheid.

G€M€€NT€ HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN
Volgens het collecterooster 1992 worden de
komende periode de volgende collectes ge-
houden:
10 t/m 16 mei - Astma Fonds
24 mei t/m 6 juni - Rode Kruis.

J L PUBLIKATIE WET AROB

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 22 april t/m 5 mei 1992 waartegen op basis
van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

A.T.J. Wiegerinck, Waarleskamp 10, Hengelo Gld het uitbreiden van de woning

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot
en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
De hinderwetstukken liggen in het
gemeentehuis, afdeling grondgebiedszaken, ter
inzage op werkdagen 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.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot
bovengenoemde afdeling, telefoon 1541, toestel
26.

INZAMELING
LANDBOUWPLASTIC

Ook dit jaar wordt het landbouwplastic weer
ingezameld.
In samenwerking met het Landbouwschap en
het Samenwerkingsverband Oost Gelderland
wordt er naar gestreefd eind mei /juni een huis
aan huis inzameling te doen plaats vinden. De
kosten van het inzamelen en verwerken van het
plastic zijn sterk gestegen. Omdat landbouw-
plastic in principe bedrijfsafval is zullen de kos-
ten van de inzameling op termijn volledig voor
de agrarische sektor komen. Indien deze huis
aan huis inzameling niet door gaat zal in mei/
juni op de gemeentewerf in Hengelo een contai-
ner worden geplaatst. Aan agrariërs zal dan
worden verzocht het plastic zelf naar de werf te
brengen.
Zo gauw als meer bekend is over de inzameling
zal dit in deze rubriek kenbaar worden ge-
maakt. Voorlichting hierover zal tevens via de
standsorganisaties of het Landbouwschap
plaats vinden.

PUBLIKATIEWET
RUIMTELIJKE ORDENING

BEKENDMAKING BOUWPLANNEN

De burgemeester van de gemeente Hengelo
maakt ter voldoening aan het bepaalde in arti-
kel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bekend, dat burgemeester en wethouders van
die gemeente voornemens zijn vrijstelling te
verlenen als bedoeld in artikel 18a van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening ten einde mede-
werking te kunnen verlenen aan de bouwplan-
nen van:
1. B. Haverkamp, Plataanweg 4 te Hengelo,
voor het oprichten van een garage op het zijerf.
2. R. Oldenhave, Krommendijk 4 te Hengelo,
voor het oprichten van een carport op het zijerf.
3. R.J. Hilderink, Hengelosestraat 24 te Keijen-
borg, voor het oprichten van een serre.
De aanvragen om vergunning liggen met in-
gang van 14 mei 1992 gedurende 14 dagen ter
gemeente-secretarie (afdeling Grondgebieds-
zaken) voor een ieder ter inzage.
Gedurende de termijn van terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen het
verlenen van de gevraagde vrijstelling indienen
bij burgemeester en wethouders.

Hengelo, 12 mei 1992.
De burgemeester voornoemd.

Een bezwaarschrift moet binnen 30 dagen, na deze bekendmaking, worden ingediend bij het
bestuurscollege dat de beslissing heeft genomen.
Terzake kunnen nadere inlichtingen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afdeling grondgebieds-
zaken.

| BESCHIKKINGEN INGEVOLGE DE HINDERWET |

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend:

dat bij hen een aanvraag is ingekomen van de heer A.J. Weevers, voor een vergunning ingevolge
de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een varkensmesterij, gelegen aan
Remmelinkdijk 6 te Keijenborg.
De aanvraag ligt ter inzage van 13 mei 1992 tot 13 juni 1992. Na deze datum, tot het einde van de
beroepstermijn liggen de stukken ter inzage.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 13 juni 1992 schriftelijk bij ons college worden ingebracht.
Degene die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.
Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen tot één week voor bovengenoemde datum
mondeling bezwaren worden ingeoracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een
gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige
aanwezigen.
Alleen degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als boven omschreven of aantonen,
dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, zijn gerechtigd later bezwaren tegen de
ontwerpbeschikking in te dienen.

dat door hen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving redelijkerwijs voldoende te voorkomen
of te beperken, op 22 april 1992 onder voorschriften een vergunning ingevolge de Hinderwet is
verleend aan:
Mts. Van den Berg, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende hinderwetvergunning, in
verband met de uitbreiding/wijziging van een rundveehouderij en varkensmesterij, op het perceel,
gelegen aan Aaltenseweg 5 te Hengelo;
de heer J.T. Wesselink, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende hinderwetvergunning, in
verband met de uitbreiding/wijziging van een land- en tuinbouwmechanisatiebedrijf, op het perceel,
gelegen aan Branderhorstweg 5 te Hengelo.
De beschikkingen liggen ter inzage van 13 mei 1992 tot 13 juni 1992.
BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot 13 juni 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 20019,2500
EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden
gericht aan de Voorzitter van de Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State. De
beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Hengelo, 12 mei 1992.

Vergoeding op grond van de verordening leerlingenvervoer.

Op grond van de verordening leerlingenvervoer kunnen ouders van leerlingen, die een school voor
basis- of (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken, voor een vergoeding in aanmerking komen.
Hierbij dient dan wel aan enkele voorwaarden te worden voldaan.
De vergoeding kan worden gegeven voor een drietal wijzen van vervoer:
- openbaar vervoer;
- aangepast vervoer;
- eigen vervoer.
Ouders die in voorgaande jaren een vergoeding op grond van deze regeling hebben gehad, krijgen
automatisch een aan vraagf ormu lier toegestuurd. Hierop is een uitzondering gemaakt voor kinderen
die 12 jaar zijn geworden en een andere school of vorm van onderwijs gaan volgen.
Wanneer zij van mening zijn alsnog in aanmerking te kunnen komen voor een vergoeding kunnen
zij een aanvraagformulier hiervoor afhalen bij de afdeling sociale zaken en welzijn.
Alle aanvragen voor een vergoeding dienen voor 15 juni a.s. ingeleverd te zijn bij genoemde afdeling
om voor een vergoeding in aanmerking te komen.
Meer informatie over het leerlingenvervoer kan men krijgen bij de afdeling sociale zaken en welzijn,
mevrouw Bierman-Rondeel, telefoon 1541, toestel 38.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

G)

J
u -^ GLAS-VERF-BEHANG

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

GROTE SORTERING

timmer-en
balkhout
Tevens geïmpregneerde

rabat- en vuren
planken
voor schuttingen

H E N D R I K S
Aannemersbedrijf

Kruisbergseweg 10
Hengelo Gld - 05753-1448

Korenrijk het lekkerste
broodje van Nederland.
Verkrijgbaar bij de
speciaalzaak in brood en
banket bakkerij Kreunen
Tel. 05753-1474.

OUD HENGELOèR PROMOVEERT

Voormalig Hengeloër Ton Rouwen is onlangs in
Amsterdam gepromoveerd op een proefschrift over
de schadelijke gevolgen van contactlenzen voor het
hoornvlies. Voor zijn onderzoek heeft hij contact-
lenzen onder vele vaak extreme omstandigheden ge-
test. De belangrijkste conclusie is dat de moderne
zachte en zuurstofdoorlatende harde lenzen veruit
de beste zijn.

De 36-jarige oogarts in dienst van de Koninklijke
Marine woonde enkele jaren in Hengelo en haalde
zijn VWO-diploma op de GSGD te Doetinchem.

Daarna studeerde hij medicijnen in Nijmegen,
waacna hij drie jaar lang wetenschappelijk onder-
zoek deed voor de Marine. Twee jaar geleden werd
hij oogarts. Hij promoveerde eind maart aan de
Vrije Universiteit.

DAMNIEUWS

Op de laatste avond van de onderlinge competitie
werd er uitgemaakt wie er volgend jaar in het Ie, 2e,
3e en 4e speelt. G. Halfman komt weer terug in het
Ie door in een rechtstreeks duel van W. Eijkelkamp
te winnen. H. Zonnenberg (remise tegen J. Heijink)
komt eveneens terug in het Ie.

W. Eijkelkamp en J. Luiten gaan naar het 2e, even-
als D. Walgemoet, die het veld moet ruimen voor
J. Heuvelink. H. Hulshof verloor van H. Vos en
komt in het 3e terecht.

H. Dijkman is kampioen van de 2e groep geworden
door gelijk te spelen tegen G. Botterman. J. Schab-
bink moet in het 3e plaats maken voor L. Koldenhof

W. Engbers heeft zich naar het Ie bord van het 4e
gespeeld.

Teamsamenstelling voor volgend seizoen:

Ie H. Luimes, H. Vos, J. Heijink, J. Vos, A. Hoebink
J. Heuvelink, G. Half man en H. Zonnenberg.

2e G. Kreunen, J. Luiten, W. Eijkelkamp,
H. Groeneveld, D. Walgemoet, B. Harkink.

3e H. Hulshof, H. Dijkman, G. Botterman en
L. Koldenhof.

4e W. Engbers, J. Schabbink, B. Goorman en
J. Wentink.

Reserve zijn E. Berendsen, G. Wentink en
A. Versteege.

STRATENHENGELTOURNOOI

Zaterdag 30 mei organiseert de Hengelose Hengel-
sportvereniging voor de tweede keer een straten-
hengeltournooi, een en ander i.v.m. de nationale
hengeldag en de open dag waterrecreatie, waarop
zoveel mogelijk mensen kennis kunnen maken met
de bijna grootste vorm van open lucht recreatie,
namelijk vissen.

De HHV wil hierop inspelen door met teams van 5
personen een hengelsportwedstrijd te houden, waar-
bij van de 5 deelnemers per straat of familie er mini
maal l jonger dan 15 jaar is en zo mogelijk ook een
niet hengelsportlid.

Prijzen zijn er zowel per team als individueel (per
categorie) te winnen.

De puntentelling is afhankelijk van de categorie
waarin men wordt ingedeeld, nml. seniorleden, niet
leden of junioren. Junioren vissen dus bijvoorbeeld
alleen tegen hun eigen leeftijdgenoten.

Dit jaar zal het hele team van 5 personen naast el-
kaar aan de waterkant zitten.

Men kan zich per team voor 23 mei inschrijven bij
hengelsporthuis Hulstijn waar tevens reglementen
voor deze wedstrijd aanwezig zijn Het inschrijfgeld
is ƒ 17,50 en dient bij opgave te worden voldaan.

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



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

NK MOTOCROSS ZONDAG 17 MEI IN HALLE
<•BKkA.j

Tragter wil vlammen in Halle.

Hij is in de vorm van z'n leven. Is op dit moment de
beste 125cocrosser ter wereld. Ziet in het Grand
Prix-circuit De Kappenbulten een pracht van een
uitdaging. Het kan niet anders of Pedro Tragter wil
op zondag 17 mei in Halle in de derde wedstrijd om
het Nederlands kampioenschap vlammen als nooit
te voren. Tragter doet in de nationale titelstrijd
echter mee in een zwaardere klasse dan op mondiaal
niveau, in de 250 cc Tragter (2e in het NK-tussen-
klassement) zal het op moeten nemen tegen de win-
naar van de Belgische Grand Prix Dave Strijbos, die
in de strijd om de nationale titel in het zadel van de
kwartliterklasse is blijven zitten. Verder maken
Gert Jan van Doorn en Tragters streekgenoten Edwin
Evertsen, Jacob Barth en Willy van Wessel de 250cc
klasse meer dan interessant. In de 125cc klasse zijn
alle ogen gericht op voormalig wereldkampioen
John van den Berk.

De strijd om de Nederlandse titels in de motocross
is uitgegroeid tot een spectaculaire wedstrijden-
reeks van een ongekend hoog niveau onder bijzonder
grote publieke belangstelling. De palmares die door
crossers als Dave Strijbos, John van den Berk, Gert
Jan van Doorn, Edwin Evertsen en zeker Pedro
Tragter op de internationale circuits zijn vergaard,
spreken tot de verbeelding van de Nederlandse
motocrossliefhebber en staan garant voor motocross
van hoog niveau.

Tragter en Strijbos hebben hun visitekaartje afge-
geven in de schitterende Grand Prix van België.

Strijbos toonde met twee manche-overwinningen en
een tweede plaats weer helemaal terug te zijn op het
niveau waar hij wenst te staan: bij de absolute
wereldtop. In het Nederlands kampioenschap 250cc
heeft Strijbos door enkele tegenslagen (gebroken
middenhandsbeentjes) nog geen enkele manche ge-
reden en zal er derhalve op gebrand zijn het ver-
loren terrein goed te maken. De leider in het NK

klassement Edwin Evertsen zal hij niet in kunnen
halen. Evertsen kende een schitterende seizoens

1
-

start met uitstekende prestaties in zowel het WK
als het NK. In de laatste GP (in Italië) kon Evert-
sen echter geen rol van betekenis spelen. De vraag
is in hoeverre de crosser uit Duiven zich in Halle
weet te herstellen. De lokale favorieten Jacob Barth
en Willy van Wessel uit Doetinchem en Erik Looman
en Marco Remmelink uit Zelhem zullen zeker hun
partijtje mee willen blazen in Halle. Barth (vijfde)
en van Wessel (zevende) staan in het tussenklasse-
ment bij de top tien van Nederland.

In de 125cc klasse zal John van der Berk z'n handen
er vol aan hebben aan een vreemde eend in de
Nederlandse bijt: Greg Albertijn. De Zuidafrikaanse
stalgenoot van Dave Strijbos is één van de weinige
buitenlandse crossers die aan het open Nederlands
kampioenschap deelneemt. Albertijn doet het voor-
treffelijk in het wereldkampioenschap met een
tweede plaats in het tussenklassement achter Tragter
en ver voor van den Berk die als vijfde staat geno-
teerd. Uiteraard moet klassementsleider Ton van
Grinsven niet uit het oog worden verloren. Ook van
rijders uit de regio, zoals Torleif Hartelman uit
Hengelo Gld en Djaco Vreeken uit Doetinchem mag
de nodige strijdlust verwacht worden.

In de SOOcc klasse wordt het nodige geweld ver-
wacht van Carlo Hulsen die zich tot nog toe opper-
machtig heeft getoond met vier manche-o verwin-
ningen. In Halle zal hij het echter weer op moeten
nemen tegen de van een blessure herstelde Kees van
der Ven. Hans Berendsen uit Hengelo is met een
zesde plaats de best geklasseerde regionale crosser
in deze klasse, waarin ook Peter Bergsma uit Hum-
melo en Eddy Looman uit Zelhem uitkomen.

De wedstrijden op het vernieuwde GP-circuit De
Kappenbulten in Halle beginnen om 13.00 uur.

De trainingen staan gepland voor 10.00 uur.

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 10

Alle gedragingen in het verkeer welke gevaar of
hinder veroorzaken zijn verboden.

Verkeerstekens

Alle weggebruikers zijn verplicht gevolg te geven
aan te verkeerstekens die een gebod of verbod in-
houden, (dus iedereen moet voldoen aan de regels
gelden tav verkeersborden, verkeerslichten en tekens
op de rijbaan.)

Verkeerstekens staan boven de verkeersregels.

Voorbeeld het 8-hoekige bord met woord STOP staat
boven de verkeersregel verkeer van rechts gaat voor

Verkeerslichten gaan boven verkeerstekens die de
voorrang regelen.

Indien boven een verkeersbord het woord ZONE is
aangebracht geldt het verkeersbord in het hele aan-
geduide gebied. Het verkeersbord hoeft dan niet her
haald te worden. Indien men de zone binnen rijdt
komt men altijd het verkeersbord met ZONE tegen.

Voorbeeld het parkeerverbod in de kern van Hengelo

Indien een bestuurder van een personenauto het
bord aan de Bleekstraat is gepasseerd geldt ook voor
hem dat hij op de Spalstraat-Kerkstraat-Raadhuis-
straat binnen die zone niet mag parkeren op andere
plaatsen dan is aangegeven.

Verkeerslichten

Bij driekleurig verkeerslicht betekent:
groen licht - door gaan
geel licht - voor bestuurders die het teken zo dicht
zijn genaderd dat stoppen redelijkerwijs niet meer
mogelijk is: doorgaan
rood licht - stoppen

Bestuurders van een militaire kollonne waarvan de
eerste wagen het groene licht is gepasseerd mogen
blijven doorgaan ook al wordt er een andere kleur
zichtbaar.

Indien bij een driekleurig verkeerslicht een bord is
geplaatst met de tekst "Rechtsaf voor (brom) fietsers
vrij" gelden het gele en rode verkeerslicht niet voor

de rechts afslaande (brom)fietsers en bestuurders
van invalidenvoertuig.

Bij overweg lichten betekent:
wit knipperlicht - er komt geen trein.
rood knipperlicht - stop.

Bij bruglichten betekent:
rood licht - stop.

Bij rijstrooklichten betekent:
groene pijl - rijstrook mag worden gebruikt.
rood kruis - rijstrook mag niet worden gebruikt.
witte pijl - voorwaarschuwing rood kruis.

Bij voetgangerslichten betekent:
groen licht - voetgangers mogen oversteken.
groen knipperend licht - voetganger het rode licht
verschijnt spoedig.
rood licht - voetganger mag niet meer oversteken.
geel knipperlicht - gevaarlijk punt, voorzichtigheid
geboden.

"Ik wil er best eens
over praten

ma ar met wie?"

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u

DE DIERENSHOP
Spuistraat 12, Hengelo Gld

's Maandags gesloten

HALFMAN B.V.
boomkwekerlj

tuinaanleg

hoveniersbedrfjf
Rondweg 2a - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

Installatiebedrijf

ARENDSEN
Vordenseweg T O - 7255 BW Hengelo Gld

UW ADRES VOOR:

* Loodgieterswerk * Dakwerk * Centrale

Verwarming * Electrische Insta Natie's * Water

Installaties * Gas Installatie's * CV Ketels

* Zonnecollectors

Vraag vrijblijvende offerte aan. Tel. 05753-2511

SOLISTENCONCOURS BIJ CONCORDIA

Zondag 3 mei werd door de Kon. Harmonie
Concordia het tweede onderlinge solistenconcours
gehouden in de eigen repetitieruimte.

Dit concours is vorig jaar gestart om de muzikanten
en tamboers op vrijwillige basis hun muzikale kwa-
liteiten te laten tonen aan anderen in een onderlinge
competitie. Kantoor Dijkman uit Zutphen stelde de
bekers beschikbaar en de heren Helmink en Hen-
driks vormden de deskundige jury.

De solisten, duo's en groepen brachten een goed pro-
gramma met een hoog peil ten gehoren.

De tamboers Tonnie en Bart Eenink (vader en zoon)
moesten met slechts twee punten verschil de vorig
jaar verworven wisselbeker afstaan aan de fluitistes
Sandra Boerman en Mariëlle Arendsen.

20e RONDE VAN STEENDEREN

Tourclub Steenderen en RTV Vierakker-Wichmond
heben een basis weten te vinden voor een her-
nieuwde samenwerking voor het organiseren van de
20e wielerronde van Steenderen en zij zijn van plan
de Ronde nieuw leven in te blazen.

Steenderen genoot in de jaren zestig en zeventig in
wielerkringen landelijke bekendheid door de toen-
malige zeer jonge Racing Club Steenderen, bestuurd
door jongens van amper 18 jaar.

De organisatie wil in ieder geval proberen om het
dorp Steenderen weer terug te krijgen in de rij van
aanspreekbare wielerdorpen in de provincie.

Er is inmiddels toestemming verkregen van de plaat-
selijke overheid om het parcours weer in dt kom
van het dorp te situeren: dus het bekende rondje
om de kerk! Start er. finish zijn gelegen in de Burg.
Smitstraat.

Op 6 september a.s. zullen zowel de junioren als de
amateurs A-B categorie de kans krijgen om in de
20e ronde van Steenderen hun talenten te tonen.

Plaatselijke favorieten zijn Hans Nieuwenhuis, John
Schoenaker, het Wichmondse geweld Rudie Peters
en zijn broer Ben.

Daarnaast wil het comité nog een speciale categorie
van vedetten aan de start brengen.

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

NIJMEGEN 080 - 23 99 W

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

™ geboorte- en huwelijkskaarten
i®-jubileum- en gelegenheidskaarten

Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,
huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen
om thuis uw kaart uit te zoeken

^ visitekaarten
t v rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK

e& rekeningen, briefpapier
' circulaires, folders, prijslijsten
' enveloppen, briefkaarten, sets
&- kettingformulieren enz. enz.

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

POLITIEINFORMATIE der

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Periode 28 april t.e.m. 4 mei 1992

Dinsdag 28 april: Aangifte opgenomen terzake ver-
nieling van diverse bermpaaltjes aan de Wichmond-
seweg in de nacht van zaterdag op zondag. Dat was
het vorig weekend aldaar ook al het geval. Kenne-
lijk kan men alle energie in de discotheek niet kwijt

Poging inbraak woning aan de Berkenlaan. Met een
boormachine en een schroevendraaier werd gepoogd
bij de vergrendeling van een raam te komen.

Woensdag 29 april: Een aanrijdinkje, een bestuurder
van een vrachtauto draaide bij de Welkoop de oprit
op. Op die oprit stond een personenauto met
paardentrailer. Het gat was achteraf niet groot ge-
noeg want de vrachtauto raakte nog juist de paarde-
trailer.

Op het marktterrein aan de Spalstraat reed een vei>
dwaalde automobilist uit Zeddam door de gesloten-
verklaring. Dit verschijnsel komt vaker voor en is
zeer hinderlijk voor de aanwezige voetgangers en
het gemeente personeel. Er ontstond een woorden-
wisseling tussen een personeelslid en de bestuurder
waarbij de emoties behoorlijk opliepen. En auto-
spiegel sneuvelde daarbij.

's Nachts werd er ingebroken in een woning aan de
Waarleskamp. Via een bovenlicht aan de achterzijde
van de woning (woonkamer) kwam men binnen. Ge-
lukkig zat een van de deurtjes van de kamerkast
niet goed vast en viel op de parketvloer waardoor
de bewoner wakker werd en naar beneden ging. De
dader vluchtte terstond.

Aan de Ruurloseweg verdween een dikke ruim 5
meter lange onderstam van een waardevolle inlandse
eik.

Donderdag 30 april: In de Veldhoek braken 's mor-
gens twee pinken los. Deze zochten het ruime bos.

Een jachtopzichter met een verdovingsgeweer kwam
er aan te pas. In de middag slaagde men er in ze
weer te vangen.

Zaterdag 2 mei: In verband met problemen met be-
trekking tot boedelscheiding terplaatse gegaan. Het
ging nogal hektisch aan toe. De zaak redelijk rustig
kunnen houden.

's Nachts was het rond 2.30 uur weer lawaaierig in
het dorp. Terzake meldingen ontvangen. Nu zorgt
het Groenlose bier in combinatie met sommige
jeugdigen weer voor overlast.

Zondag 3 mei: 's Morgens was het rustig op het
Varsselse circuit, 's Middags begrepen ondanks een
woud van verbodsborden met een motorrijder er op
aan de Venneweg, zes motorijders de bedoeling daar
van kennelijk niet. Zij ontvangen een accept giro.

Er rijden steeds meer motorrijders rond mei dat
kleine kentekenplaatje van 16 bij 16. Dat plaatje is
niet behoorlijk te lezen en wettelijk verboden. Hier-
voor wordt zonder pardon geverbaliseerd (en niet
gewaarschuwd). Boete ƒ 100,
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Dat plaatje dat tussen de grote en kleine plaat in
zit wordt nu nog getollereerd, hoewel dat ook ver-
boden is. Een motor is geen Amerikaanse slee.

Op 't Zand aan de oude Ruurloseweg werden bij een
bospaadje twee vuilniszakken met botten aange-
troffen. Later bleek dat deze gelukkig van een
schaap waren en kennelijk iets met de paasdagen te
maken haden. Dit is overigens niet de manier om
afval te deponeren. Vermoedelijk heeft een en ander
iets met het karakter van de slachting te maken.

Maandag 4 mei: Scheidingsproblematiek behandeld.

Een preventie-adviesje terzake inbraak: In de prak-
tijk blijkt vaak dat de jongens via de achterzijde
van de woning binnen komen en dan vaak via een
bovenlichtje (zo'n uitklapraampje). Een hoge poort
waarmee je de achterzijde van de woning (in combi-
natie met schutting of flinke coniferen) afsluit, doet
vaak al wonderen.

Zo'n bovenlichtje kan het best met twee zogenaamde
teleraamuitzetters gemonteerd worden met daar
tussenin zo'n cilinderslotje dat je omlaag vast zet.

Het uitwrikken van zo'n raampje wordt dan vrijwel
onmogelijk en het levert in ieder geval een hoop
lawaai op.

Franke

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie I l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l i l I - . p T T
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Onze Kaas-afdeling:

Vergeer Jonge Kaas

van 10.98 voor

1 kilo - vers van het mes

7.9
Vergeer:

Renommee
Brie van de mat

60+ - 200 gram - versgesneden

2.98van 3.98 voor

Onze Groente-afdeling:

Witlof
500 gram - klasse 1 - Holland

van 1.49 voor O.99

Onze Vleeswaren-af deling:

Gekookte
Achterham

versgesneden -100 gram

van 2.89 voor1 98!• 9^9
Edah merk:

Appelsap /
Sinaasappelsap

3 x 200 ml.

1(•van 1.99 voor

Deze aanbieding is de gehele maand mei geldig!

Aanbiedingen geldig van dinsdag 12 mei t/m zaterdag 16 mei 1992.
Druk- en zetfouten en prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden. ^

't is al 75 jaar feest bij Edah. S
E-03-72
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RIJWIELEN BROMFIETSEN
KIEFTENDORP 1 V 7255 MG

erk
Wij adviseren graag

Gazelle fietsen. Omdat
wij - net als de construc-
teurs van Gazelle -
vakmensen zijn die prijs
stellen op kwaliteit

Niet voor niets
wordt elke Gazelle
geleverd met 10 jaar
garantie op vork en
frame.

Gazelle maakt

fietsen leuker!

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

m

GROTE GERANIUMMARKT
Hengelo Gld

Vrijdag 15-22-29 mei

f 10.00
Ook groot assortiment PERKGOED zoals:

AFR1KAANTJES, SALVIA'S, BEGONIA'S

AGARATUM, FUCHSIA'S enz. enz.

BLOEMENHANDEL ROESSINK
Iedere vrijdagmiddag op de Hengelose weekmarkt in de Spalstraat

Familiedrukwerk!!
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Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,
en Gelegenheidskaarten bent U bij ons a
op het juiste adres.

Vele modellen tegen gunstige prijzen! o

Dus bel of kom naar:

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

"Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

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

STAALBEDRIJF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren
i.v.m. nieuwe deklaag
Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. 05-755-1 -7GT

BIIENHOF STRATEN HAKERSBEDftllF

André Bijenhof
Muldershof 1
7221 EA Steenderen
Tel. 05755-1944
06-52939311

Voor Toyota is
afstand geen

probleem!
Een Toyota overbrugt moeiteloos de grootste af-
standen. Maak daarom eens kennis met z'n unieke
prestatie-vermogen. Daarvoor is afstand evenmin
een probleem. Hoegen Dijkhof Doetinchem is offi-
cieel Toyota dealer, ook voor Hengelo en omstreken.
Om u ervan te overtuigen dat afstand naar uw Toyota
dealer geen probleem is, bieden wij u speciale servi-
ce faciliteiten zoals:

• gratis leenauto indien uw auto toe is aan een
onderhoudsbeurt;

• of: eventueel halen we uw auto 's morgens op en
brengen hem 's avonds terug;

• alle onderhoud volgens vastgestelde tarieven;
• prijsopgave vooraf;
• alle faciliteiten voor uw auto

Bezoek onze showroom en maak eens kennis met
Toyota. Vraag vrijblijvend informatie over alle typen en
modellen met de daarbij behorende prijzen.

TOYOTA

DOE INCHEM
Keppelseweg 18-26 Doetinchem. Tel. 08340 - 22622

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk» en andere diensten
ZONDAG 17 MEI

Remigiuskerk
lO.OOds.A. B. Elbert

"Ons Huis"
10.00 uur Jeugdkerk voor 12 t/m 15-jarigen

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. van Dorp

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 16 mei 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het koor

Zondag 17 mei 10.00 uur Eerste Communieviering. De kinderen

verzorgen de zang.

Dinsdag 19 mei 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravondmis; zon-

dag 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.

Weekenddienst doktoren
De weekenddienst loopt van vrijdagmiddag 14.00 uur tot

maandagmorgen 08.00 uuren is uitsluitend bedoeld voor spoed-

gevallen.

Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij

spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

16 • 17 mei

dr. Eijkelkamp, tel. 2262

Avond- en nachtdienst
Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel.

2262.

Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, 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 uuren 13.30-

18.00 uur, za., zo., feestdagen 11.00-12.00 uur.

Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de

openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Weekenddienst dierenartsen
16 -17 mei

H.J.Ormel,tel.4119

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld
Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer ambulance, politie
Telefoon 06 - 1 1

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

Verpleegburo Nederland
Voor aanvullende thuiszorg tel. 05753-3325, tijdens kantoor-

uren.

Kruiswerk Oost-Gelderland
Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te bereiken via

telefoonnummer 06-8806 (bijna gratis, 3 cent per minuut). Via

dit telefoonummer hoort u ook wanneer er in uw (woon )plaats het

(uitleen)spreekuur is.

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.

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-IJssel - tel. 05751 -

1846.

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. Oltmansstraat 7, 7221

NA Steenderen, tel. 05755-1659.

Kantoor Zelhem: "Dennenlust", Stephanotisweg 4, 7021 ZR

Zelhem, tel. 08342-2151.

Spreekuur gezins- en bejaardenverzorging en algemeen maat-

schappelijk 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-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hengelo Gld.

Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld.

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

in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij

problemen, bel (dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-

21025,08340-41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.

Vrijwillige Thuis/org, tel. 08340-35000. dagelijks van 9.00-

10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

Diëtiste
H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak, tel.

05754-1809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.


