
61e Jaargang no 30 dinsdag 21 Juli 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

Champignon of
Kerriegehakt

500 gram

Magere
Sukadelappen

ftVi500 gram

Runder Magere
Sausijsjes Speklappen

5.95500 gram 500 gram

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram *t."O

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram 4 ."D

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram
SCHOUDERKARBONADE

500 gram

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

Kerkstraat 6

lOrodeGRAPEFRUI

3 kg JONA GOLD

1 kg SLABONEN

6.98

1.50

Uit de KAASHOEK:

BELEGEN KAAS kg 10418

GEITEKAAS van do boerderij
</2kg 9.98

CASTELLOBLEU 100 gr 2.75

Uit onze RAUWKOSTKEUKEN

BLEEKSELDERIJ-KAAS
500 gr 5.95

KOOLRABI-HAM 500 gr 5.95
Voor U gekookt, erg Jekker:

BOERENPOT

Prettige vakantietijd en tot ziens

Wegens vakantie
gesloten van

1 t/m 8 augustus.

REGELINK'S
schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 - Hengelo G. - Tel. 05753-1655

W
a

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week

RECLAME
KAASCRACKERS s

van 2.55 voor 2.25 -

SESAM CRACKERS \
van 2.20 voor 2.00 |

ROZIJN CRACKERS l
van 2.55 voor 2,25 *

MEIKERS BROOD *
(gevuld met rozijnen en frangipane en kersen) ^

van 7.95 voor

aa NVA - SWIMVM aa

Bloemen
verkoopkas

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

RUNDERLENDE
500 gram
RUNDERVINKEN
per stuk

9.90

GEBRADEN GEHAKT
100 gram

1.80

0.90

1.35

PS Nog 2 weken en dan gaan we met vakantie

l n.l. van 3 t.e.m. 17 augustus

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

ij hebben ALLES
voor de weck + diepvries!!

weckketels gas en electrisch
weckglazen
weckringen en klemmen
weck thermometers
diepvrieszakken
diepvriesbakjes

folielasapparaten
diepvrieszaksluiters

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

TUIN-
VERLICHTING

"bok op zonne-energie

Varilux Multi-Design van Essilor.

Banninkstraat 4, Hengelo

""Tel." 05753-1220""

Tapijt vuil?
Haal dan de
TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag,
verbluffend resultaat

ENE L INK
iLAS -VERF - BEHANG

HALFMAN B.V.
boomkwekerlj

tuinaanleg
hoveniersbearljf

Rondweg 2a - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

Heeft u een leesprobleem én een probleem om in de verte goed te zien?
Wie goed wil zien van dichtbij tot veraf door één en dezelfde bril
is ronduit het beste af met Varilux Multi-Design "glazen van
Essilor. Kom eens bij ons langs en wij leggen u graag uit waarom. «^ ^sr^
Zien begint met Essilor. wSS l LOR

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 1374

A.s. zaterdag 25 juli starten de
Olympische Spelen

Bij bakkerij HEKKELMAN
volop Olympische produkten
die goud waard zijn

Deze week:

OLYMPISCHE TOORTSEN 1.50

ELFZADEN BROOD 1.50

OLYMPISCHE SNIT 7.50

Bakkerij
H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35
tel. 05753^-1200

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft
betekend, geven wij u kennis dat heden van ons is
heengegaan onze lieve en zorgzame man, vader, groot-
en overgrootvader

MARINUS WUNBERGEN

echtgenoot van Harmina Dikkeboer

op de leeftijd van 87 jaar.

Hengelo (Gld.), H. Wijnbergen-Dikkeboer

Hengelo (Gld.), G. J. Wijnbergen
A. Wijnbergen-Klein Hekkelder

Laren (Gld.), H. G. Wijnbergen
H. A. Wijnbergen-Kempers

Varsseveld, M. H. Wijnbergen
H. W. Wijnbergen-Arentsen

Hengelo (Gld.), G. Wijnbergen-Egbers
H. J. Toonen

Zelhem, M. Wijnbergen

klein- en achterkleinkinderen

7255 DL Hengelo (Gld.), 13 juli 1992.
Verzorgingscentrum "De Bleijke".
Beukenlaan 37.

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad op zaterdag
18 juli op de Algemene Begraafplaats te Hengelo (Gld.).

Wegens vakantie gesloten
van maandag 27 juli t/m

zaterdag 1 augustus.

ZWEVERINK
fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

Geheel onverwacht hebben we afscheid moeten

nemen van ons oud-bestuurslid en ere-lid

MARINUS WIJNBERGEN

De heer Wijnbergen heeft, met zijn familie,

door de jaren heen veel voor onze vereniging

betekend.

Wij wensen hen dan ook de kracht toe dit ver-

lies te dragen.

Bestuur en leden v. en a.v. PAX

Wegens vakantie gesloten
van maandag 20 juli t/m
woensdag 5 augustus.

"De Schoenmaker"
Willem van Hal

Raadhuisstraat 51 c, Hengelo Gld, tel. 2257

Met leedwezen vernamen wij het plotseling

overlijden van ons ere-lid, de heer

M. WIJNBERGEN

Hij was één van de oprichters van de Hengelose

Auto- en Motor ver. Hamove en vele jaren een

stuwende kracht in de vereniging.

Wij zullen hem in dankbaarheid blijven ge-

denken.

Bestuur en leden HAMOVE

Hengelo Gld, 13 juli 1992.

Gezellig feest vieren?

PARTY-CENTRUM „LANGELER"

Oud-Hollandse spelen

Koud - warm buffet
zijn één van de vele mogelijkheden

VOORKOM TELEURSTELLING en reserveer

tijdig

"Tel. 05753-1212

De overweldigende belangstelling en deelneming die U
ons heeft betoond na het onverwachte overlijden van
mijn inniggeliefde man, onze zorgzame vader en opa

JOZEF THOMAS ARENDS

heeft ons diep getroffen. Wij zijn U dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit heeft gegeven.

P. P. Arends-Teunissen
kinderen en kleinkinderen

Hengelo (Gld.), juli 1992.
St. Michielstraat21.



Te koop grote partij
boerenkoolplanten. Tevens
jonge aardappelen te koop
D. Poorterman, Voortse-
weg la, Toldijk, 05753-2631

Te koop gedorst hooi bij
loonbedrijf Niesink,
Weeninkweg l, Keijenborg
Tel. 05753-1585, b.g.g.
08344-1590

SPORT GOED

met SPORTGOED
van"

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Lekkere TAART bestellen
even Apeldoorn bellen

Wegens VAKANTIE ge-
sloten

van 27 juli t.e.m.
l augustus

Drogisterij-schilders-
bedrijf GOOSSENS

Keijenborg, tel. 1297

Gevraagd per 17-8-'92
huish. hulp voor één of
twee morgens per week,
uit Hengelo Gld of directe
omgeving. Brieven onder
no 30L, bureau de Reclame

Te koop een electrische boiler, 120 liter. J. Walge-
moed, Lankhorsterstraat l, Hengelo Gld, Tel. 1338

Mede namens mijn kinderen willen wij u harte
lijk dank zeggen voor uw belangstelling en
medeleven, die wij mochten ontvangen tijdens
zijn verblijf op „Den Ooiman" en na het over-
lijden van mijn lieve man en onze vader en
opa

HENDRIKUS JANSEN

In het bijzonder zeggen wij dank aan de chr.
muziekvereniging „Crescendo" en het perso-
neel van „Den Ooiman".

J. H. Jansen-Zweverink

kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld, juli 1992.
Hazenhutweg 1.

OPRUIMING

baby- en peuterkleertjes
overtrekken en hoeslakens
Aanbiedingen en couponnen

overgordijnstoffen
en vitrages
Wij hebben vakantie

van 29 juli t.e.m. 15 augustus

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en bobymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

Toch nog onverwacht ontvingen wij het bericht
dat ons mede-lid

MARINUS WIJNBERGEN

ons is ontvallen.

Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte
toe in de komende tijd.

Bestuur en leden „De Soos"

Hengelo Gld, juli 1992.

OPEN MIDDAGEN IN HET ACHTERHOEKS

MUSEUM 1940-1945

In navolging op de enorm succesvolle open middagen
1909 in het Achterhoeks museum 1940-1945 in Hen-
gelo Gld, is er besloten om nu in 1992 op velerlei
verzoek opnieuw een aantal middagen te houden
voor het publiek.
Het museum herbergt de collectie van Jean Kreunen
uit Hengelo Gld, die deze collectie gedurende een
periode van 17 jaar intensief verzamelen, bij een
bracht.
De verzameling omvat de complete uniformen van
de Nederlandse, Duitse en geallieerde strijdmachten
in diverse uitvoeringen, zowel landmacht als lucht-
macht
In totaal zullen zo'n 25 etalagefiguren worden uit-
gestald in en om het museum aan de Marktstraat
in Hengelo Gld.
Speciaal voor deze middagen zal een gedeelte vaa
de collectie uit het museum worden gehaald en
buiten worden opgesteld onder een groot afdak. Op
die manier ontstaat er binnen in het museum meer
overzicht en komt het vele kleine materiaal in de
vitrines ook beter tot zijn recht.
Er wordt ruim aandacht besteed aan het dagelijks
leven in de oorlogsjaren d.m.v. een fiets met massieve
Danden en verduistering, een overzicht van de dis-
tributiedienst met bonkaarten, stamkaarten en per-
soonsbewijzen. En zelfs tabak, thee en koffie surro-
gaat zullen er te zien zijn,
Ten opzichte van 1989 is er veel materiaal bijgekomen
en dit jaar is er ook een wapenvitrine te zien met
een complete collectie wapens en toebehoren van de
diverse strijdkrachten.
U kunt deze expo bekijken op de zondagmiddagen
2, 9 en 16 augustus, telkens van 14.00 tot 17.00 uur
aan de Marktstraat in het centrum van Hengelo Gld.
De weg is bepijld en er is ruim parkeergelegenheid
Voor meer informatie kunt u bellen, 05753-3942,
Jean Kreunen.

G€M€€NT€ HENGELO
Provincie Gelderland

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

c***********************:!

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN PUBLIKATiE WET AROB

Volgens het collecterooster 1992 worden
tot 22 augustus 1992 geen collectes ge-
houden.

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 8 t/m 14 juli 1992 waartegen op basis van de
Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

AFVALSTOFFEN-
VERORDENING

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot
12.00 uur.
De hinderwetstukken liggen in het ge-
meentehuis, afdeling grondgebiedszaken,
ter inzage op werkdagen van 08.30 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.

RAADSVERGADERING
De eerstvolgende raadsvergadering zal
worden gehouden op dinsdag 28 juli 1992,
des avonds om 8 uur in de raadszaal van
het gemeentehuis.
De agenda voor deze vergadering is als
volgt:

1. Opening.
2. Vaststelling van de notulen van de

openbare vergadering van 23 juni
1992.

3. Ingekomen stukken, mededelingen
en spaaragenda.

4. Voorstel tot het aangaan van een
overeenkomst voor geïntegreerde
dienstverlening voor betalingsverkeer
en kredietoperaties melde N.V. Bank
Nederlandse Gemeenten te
's-Gravenhage.

5. Voorstel tot 1 e wijziging van de veror-
dening onroerendgoedbelastingen
1992.

6. Voorstel met betrekking tot de jaar-
stukken 1991 van de Hummelo-
Enschedese Kunstweg.

7. Voorstel betreffende het volgen van
openbaar basisonderwijs.

8. Voorstel inzake bezoldiging van de
gemeentesecretaris.

9. Voorstel tot toekenning van een sub-
sidie voor de verbetering van de
clubaccomodatie van de sport-
vereniging "Keijenburgse Boys".

10. Voorstel tot aankoop grond van me-
vrouw M.B. Verheij-Horsting, alhier.

11. Voorstel tot het voteren van een kre-
diet voor de uitbreiding en vervan-
ging van kantoormeubilair.

12. Begrotingswijzigingen.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

ten behoeve van:

het oprichten van een woning met garage aan de
Pastoor Thuisstraat

het verbouwen en uitbreiden van een woning

het gedeeltelijk vernieuwen en het uitbreiden van een
varkensschuur en een loods

het oprichten van een overkapping

aan:

E. te Stroet, Teubenweg 25, Keijenborg

R. Kreunen, Marktstraat 6, Hengelo Gld

J. Groot Roessink, Varsselseweg 4, Hengelo
Gld

GOMAb.v. Metaalwarenfabriek, Ruurloseweg
80a, Hengelo Gld

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.

Burgemeester en wethouders van Hengelo
maken op grond van artikel 15 van de Afval-
stoffenverordening bekend, dat gedurende
drie maanden ter secretarie (afdeling
Grondgebiedszaken) voor een ieder ter in-
zage ligt hun besluit van 1 oktober 1991
waarbij:
a. de inzameldienst is aangewezen;
b. de dagen en tijden voor het overdragen of

het aanbieden aan de inzameling zijn vast-
gesteld;
een plaats binnen de gemeente is aange-
wezen om huishoudelijke afvalstoffen ach-
ter te laten;

d. is bepaald dat grof huisvuil tenminste vier-
maal per jaar van gemeentewege wordt
ingezameld.

Burgemeester en wethouders voornoemd.

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 W.J.J. Berendsen te Hengelo voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werKtng hebben van een varkensmesterij,
op het perceel Krommedijk 5 te Hengelo; e

de heer H. Hiddink te Hengelo voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende hinderwetvergunning, i.v.m. uitbreiding/wijziging van een rund-
veehouderij en varkensmesterij, op het perceel Groenendaalseweg 4 te Hengelo;
de heer J. J. Kok te Hengelo voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het opric hten en in werking hebben van een varkensmesterij, op het perceel
Lankhorsterstraat 27 te Hengelo.
De aanvragen liggen ter inzage van 22 juli 1992 tot 22 augustus 1992. Na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn liggen de stukken ter inzage
bij de afdeling Grondgebiedszaken.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 22 augustus 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 ingebracht, 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 bovenomschreven of aantonen, dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest,
zijn gerechtigd later bezwaren tegen de ontwerpbeschikking in de dienen.

dat bij hen een aanvraag is binnengekomen van:
AHC Staltechniek te Hengelo, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet i.v.m. uitbreiding/wijziging van de
produktie, essemblage en opslag van stalmaterialen, op het perceel Molenenk 8 te Hengelo.
Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen onder het stellen van voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen.
De aanvraag en de ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 22 juli 1992 tot 22 augustus 1992 Na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn,
liggen de stukken ter inzage op de afdeling Grondgebiedszaken. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (tel. 05753-1541, toestel 26) kunnen tot één
week voor bovengenoemde datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling
over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Degene, die een bezwaarschrift indient kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Alleen degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest,
zijn gerechtigd later beroep in te stellen.

dat zij voornemens zijn om op de aanvraag van:
de heer A. Ridderhof te Hengelo vooreen nieuwe de gehele inrichting omvattende hinderwetvergunning voor een garage, herstelinrichting en showroom,
op het perceel gelegen aan Bleekstraat 14 te Hengelo, positief te beschikken onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te
ondervangen.
De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage van 22 juli 1992 tot 5 augustusl 992. Na deze datum.
tot het einde van de beroepstermijn liggen de stukken ter inzage.
De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag 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 ontwerp-beschikking.
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te makpn.
Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons college.

Hengelo, 21 juli 1992.

De tarieven voor het sorten van afval-
stoffen in 1992 op de regionale stort-
plaats "De Langenberg", aan de Katte-
kolkweg 1 te Zelhem zijn als volgt vastge-
steld.
Aanvoeren en storten van (bouw)-afval-
stoffen ƒ 62,30 per ton, excl. BTW.
Aanvoeren van schoon puin (maximaal
30 x 30 cm.), ƒ 10,- per ton, excl. BTW.
Aanvoeren en storten van kleine hoe-
veelheden afvalstoffen door particulieren
(personenauto met aanhanger), ƒ 10,-,
incl. BTW.

AFVAL - APART OOK IN DE GEMEENTE HENGELO

Tips ter voc/rkoming van overlast en ongedierte.

Onderstaand geven wij enkele tips die, in verband met de zomerse dagen, geuroverlast van de afvalcontainers kunnen beperken.
- de container niet in de zon plaatsen.
- een krant op de bodem leggen (minder kans dat er resten achterblijven die gaan stinken)
- aan bederf onderhevig afval (b.v. etensresten) in een krant wikkelen.
- etensresten die sterk ruiken (b.v. visafval) aanbieden in de container die het eerst wordt geleegd.
- gras eerst laten drogen. \ r̂ Jcx
- de container regelmatig schoonmaken l y v i
- de deksel gesloten houden. fc^ /^
- bij afwezigheid i.v.m. vakantie, de GFT-container leeg achterlaten. l̂ s l̂

POLITIE-INFORMATIEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

(Veek van 6 juli tot en met 13 juli 1992

In de vroege morgen van maandag 6 juli werd door
passanten in de berm van de Ruurloseweg t.h.v.
landgoed Zelle een beschadigde personenauta aan-
gtroffen. De bstuurder van deze auto heeft de
bocht niet kunnen halen en belandde vervolgens
tegen een brievenbus van de PTT en in de berm-
sloot. Er was niemand meer ter plaatse. Wat bleek,
de auto was op l juli te Enschede ontvreemd. Als
iemand heeft gezien dat bij genoemde personenauto
nog personen aanwezig waren, verzoeken wij dit
aan ons te melden.
Tijdens het tuinfeest Riefel op zaterdag 4 juli 1992
en tijdens de Hengelose kermis zijn weer eens een
groot aantal fietsen ontvreemd en aangetroffen. Er
zijn deze week negen fietsen aangetroffen (allen
zonder postcode) welke niet bij de eigenaar kunnen
worden terugbezorgd. Daarnaast is door vier per-
sonen aangifte gedaan van diefstal fiets. Het blijkt
dus dat veel fietseigenaren niet meer de moeite op-
brengen aangifte van diefstal van hun rijwiel te doen
Dat heeft echteer wel tot resultaat dat het aantal aan-
getroffen fietsen op het politiebureau als maar groeit
Ook het ingraveren van de juiste postcode laat te
wensen over. Het merendeel van de aangetroffen
fietsen met postcode worden namelijk weer bij de
rechtmatige eigenaar terugbezorgd.

Honden problematiek
Twee loslopende honden, waarvan de eigenaar on-
bekend was, zijn overgebracht naar het dierenasiel
te Doetinchem. Na enkele dagen hebben de eigenaren
zich gemeld en hebben de honden aldaar weer, na
betaling van de gemaakte kosten, opgehaald.
Klachten zijn binnen gekomen m.b.t. het los laten
lopen van honden en het telkens maar weer uitlaten
van honden op grasveldjes naast woningen en daar
waar kinderen spelen.
Wij verzoeken elke hondenbezitter er op toe te zien
dat zijn hond geen overlast, op welke wijze dan ook,
veroorzaakt. Niet de hond, maar zijn baas is daar

voor verantwoordelijk.
Oplichting
Meerdere bedrijven en instanties in de regio (ook in
Hengelo Gld) zijn door een persoon benaderd m.b.t.
het plaatsen van advertenties in een uit te brenge i
puzzelboekje. Advies: ga er niet op in. Het boekje
zal niet uitgebracht woren en men is de plaatsings-
kosten kwijt Als u ooit eens benaderd wordt voor
plaatsing advertenties en de zaak wordt door u niet
vertrouwd, neem dan eens contact met ons op.

Inbraak-diefstal
In de nacht 7 op 8 juli is er ingebroken bij een
meubelzaak aan de Spalstraat. De buit is gering.
Zijn er nog mensen die die nacht iets vreemds heb-
ben waargenomen?

Vuilverbranden
Een inwoner van Keijenborg is bekeurd terzake het
verbranden van vuil langs de kant van de weg. Hij
had geen toestemming gevraagd bij de gemeente.
Daarnaast is de kans groot dat er schade is ontstaan
aan omstaande beplanting.
Eveneens is proces-verbaal opgemaakt tegen een
persoon die bij de gemeente toestemming had ge-
vraagd, maar i.v.m. de droogte enkele dagen moest
wachten tot er ruim voldoende regen was gevallen.
Ondanks het verbod tot branden vond de vuilver-
brandig toch plaats.

Hooibrand
In een weiland aan de Varsselseweg ontstond in een
stapl hooi hooibroei. De brandweer heeft de zaak
geblust.

Aanrijdingen met letsel
Op de Heurne vond aanrijding plaats tussen een ge-
parkeerde personenauto en een personenauto, waar-
van de bestuurder in slaap was gevallen. De bestuur-
der heeft zich i.v.m. een hoofdwond onder dokters
behandeling moeten stellen.
Op de Ruurloseweg is een automobiliste in één van
de bochten op 't Zelle rechtdoor gereden, gevolg de
personenauto zwaar beschadigd en de drie inzitten*-
den moesten zich onder dokters behandeling stellen.

Kermisperikelen
Na afloop van de kermis moest natuurlijk weer door
een aantal personen de zaak stevig verziekt worden.
Door ons is in totaal 17 maal proces-verbaal opge-
maakt terzake allerhande akkefietjes zoals onbe-
voegd gebruik maken van het zwembad, vernieling
verkeersborden, vernieling beplanting e.d.
Op het kermisterrein werd een mobiele bar omver-
gegooid. Meerdere tuintjes in het centrum moesten
zonodig omgeploegd worden door vandalen. Door het
hele dorp zijn meerdere autospiegels en antennes en
verkeersborden vernield, c.q. verpaatst. Engele tuin-
stoelen werden weggenomen.
Een jongeman van 15 jaar was zo onder invloed van
alcoholhoudende drank dat hij al fietsend een ge-
parkeerd staande personenauto met verlichting over
het hoofd zag. Lichte schade aan de personenauto
was het gevolg. De jonge man was niet meer in staat
te lopen en zeker niet meer te fietsen. Hij is opge-
haald door zijn ouders.
Ook nu is ons weer gebleken dat benadeelden veelal
niet de moeite nemen om melding, danwei aangifte
te doen van de gepleegde vernielingen. Ook vele
getuigen vinden het blijkbaar niet de moeite waard
de vernieling met ons te bespreken. Dit alles is zeer
te betreuren, daar de verdachte in zo'n geval weer
eens vrijuit gaat en het probleem van de vernielingen
gewoon door zal gaan en zal verergeren.

J. G. Tabor

KRUIDENTUIN 't ZUNNEHÖFKEN

De kruidentuin 't Zunnehöfken is uniek in de regio.
Heeft u vakantie en bent u geïnteresseerd in kruiden
dan bent u van harte welkom in de kruidentuin.
Voor informatie en gratis proeven kunt u terecht op
23 juli van 10.00 tot 11.30 uur in de kruidentuin
gelegen bij het bejaardencentrum „de Zonnekamp",
hoek Hengeloseweg-Roosweg).
Als hapje voor de „open morgen" bieden de dames
van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
u aan: kruidenrijst met preijus.
De benodigde kruiden voor dit recept kunnen in de
tuin verkregen worden.



HENOELOSE KERMIS, EEN MOOI FEEST

De Hengelose kermis 1992 is weer voorbij en er kan
gesproken worden van een mooi feest.
Zo in de tijd van de Hengelose kermis komen de ge-
dachten al gauw op plezierig met elkaar feest maken
en hopen op mooi weer.
En het is mooi weer geweest, op enkele buitjes na.
Woensdag 8 juli tijdens de kermismarkt was het een
drukte van belang op de markt, waar zeer veel men-
sen, waaronder ook vele oud-inwoners, de deelnemers
aan het standwerkersconcours kwamen bekijken en
beluisteren. In de diverse horecagelegenheden vierde
de gezelligheid hoogtij. De organisatie van de jaar-
lijkse paardenkeuringen met de kermis was in de
vertrouwde handen van de marktverenigmg.
's Avonds werden in de Spalstraat voor de 2e maal
de spectaculaire straten motorraces gehouden, die het
in grote getale opgekomen publiek in de ban hield.
Opgezet door het bestuur van de schutterij Een-
dracht Maakt Macht, is het een niet meer weg te
denken onderdeel van het kermisprogramma ge-
worden. Zelf niet over de nodige kennis beschik-
kende, is de Hamove gevraagd om met de organisatie
te helpen en deze doet dat zeer gaarne, ook al gezien
hun ervaringen bij de organisatie van de jaarlijke
Int. motorraces op cricuit „Varsse-Ring".
Bij de prijsuitreiking van de bekers, beschikbaar
gesteld door verschillende sponsors, kwam nog eens
duidelijk naar voren in de toespraak van wethouder
van Petersen hoe over deze races gedacht wordt
De kermis die de hele dag al volop in de belangstel-
ling had gestaan, kreeg 'n grote drukte te verwerken
Op donderdagavond werd er de traditioneel gezel-
lige avond voor de kermisexploitanten onder elkaar
gehouden. Deze keer had de avond een extra feestelijk
tintje. Ten eerste werd Jan Jaaltink, na 20 jaar be-
stuurslid te zijn geweest, gehuldigd en benoemd tot

ere-lid van EMM.
Ook de fam. Aalders uit Rheden, al 20 jaar onafge-
broken als exploitant aanwezig op de Hengelose kei>
mis, werden in een hulde betrokken.
Dhr. Oosterhuis sprak namens EMM zeer lovende
en waarderende woorden en bracht dank uit.
160 kinderen bestreden elkaar tijdens de kinder-
spelen op vrijdagmiddag, hetgeen soms mooie tafe-
relen opleverde.
Het Limburgs Jeugd toneel voerde zaterdag 11 juli
voor de 20e keer achaer ekaar een sprookje op. Dit
maal stond Assepoester op het programma. Iedereen,
jong en oud, was het er over eens dat het een fan-
tastische opvoering was. Ook het Limburgs Jeugd-
toneel werd in een terechte huldiging betrokken.
Benny Thuss slaagde er na vele ronden in om als
laatste over te blijven bij het ringsteken bij de heren
Karin Notten was bij de dames het beste.
Het traditionele vogelschieten aan de Oude Varssel-
seweg was als altijd heel gezellig. Na 4 ronden
slaagde Gerrit Harmsen er in de vogel van zijn paats
te schieten en mocht hij zich schutterskoning 1992
noemen.
's Avonds was het een zeer grote drukte op de ker-
mis en in en bij de diverse gelegenheden.
De jaarlijkse kermisoptocht op zondag dreigde eerst
door de regen te worden overvallen, maar gelukkig
trok bij de start de bui weg en kon de mooie stoet
zich in de straten aan een grote publiek belangstel-
ling tonen. De kwaliteit van de wagens was goed,
waarbij de Ruurloseweg met haar wagen over de
Renovatie van de Steintjesweide de Ie prijs wég-
sleepte.
Er kan gezegd worden dat de Hengeose kermis, even
als andere jaren weer een mooi feest is geweest, waar
velen een groot plezier aan hebben beleefd.

ALS HET KALF VERDRONKEN IS . . . .

Op de kruising het Karspel-Sarinkkamp, nabij de
sporthal „de Kamp", zijn in de periode dat ik hier
met mijn gezin woon, plm 10 jaar, zeker 10 tot 15
verkeersongevallen voorgekomen en zeker een gelijk
aantal bijna ongevallen.
Gelukkig bleef het voor alle betrokkenen zonder
gevolgen en was er alleen materiële schade.
Van de kant van de gemeente Hengelo Gld. is echter
tot op heden niets tegen deze gevaarlijke situatie
ondernomen.
Ik zou langs deze weg de verantwoordelijke mensen
voor verkterszaken in Hengelo Gld een simpele maar
zeer doeltreffende methode voor willen leggen, n.l.
maak op dit kruispunt een verkeersdrempel en Hen-
gelo Gld zal weer een stukje verkeersveiliger zijn.
In ieder geval zal er z.s.m. een goede oplossing ge-
vonden moeten worden, want anders zou boven-
staand spreekwoord wel eens van toepassing kunnen
worden en dat zou dan voor alle betrokkenen een
jammerlijke zaak zijn.

J. Hiddink,
het Karspel 17.

VAKANTIEWEEK UW

De periode van 27 juni t.e.m. 4 juli dit jaar was
gekozen om een vakantie door te brengen in Sint
Nicolaasga - Huis ter Heide in Friesland.
De lokatie was „de nieuwe oorsprong".
Geheel volgens de verwachtingen, het is inmiddels
de derde keer geweest om hier een vakantie door
te brengen, is deze week verlopen.
Het prachtige weer, de bustochtjes en een rondvaart
over de Friese meren, was voor velen een groot ge-
noegen.

De deelnemers, totaal 38 personen, konden volop ge-
nieten van het geboden programma.
De wijde vergezichten, de bossen en het water, het
is allemaal te vinden in deze provincie.
De sfeer was opperbest en zo is deze vakantieweek
voor 1992 weer heel goed geslaagd.
Deelneming is mogelijk vanaf 60 jaar voor alle ge-
zindten.
Voor wie gezond en fit mag blijven, hopenlijk weer
tot volgend jaar.

ALLEENSTAANDE DAMES OP STAP

De werkgroep van de KPO Hengelo-Keijenborg
heeft al enige jaren terug het idee opgevat, om aktief
te blijven voor alleenstaande dames in haar leden-
bestand.
Ieder lid verdient haar aandacht. Het organiseren van
een ontspanningsdag voor alleenstaande dames is
daarvan een voorbeeld.
Men is echter niet van mening dat dit alleen voor
eigen leden telt.
Ook niet-leden, ook van andere gezindte, kunnen de
trip van dit jaar meemaken.
Op woensdag 23 september wordt er een reis georga
niseerd naar o.a. Nieuw-Kuijk. Plaats van handeling
„de Ster".
Voormiddags wordt ert gewandeld in de omgeving
of een rondrit gemaakt. Met de middag begint de
koffietafel met aansluitend een bezoek aan de Ria
Valk-show.
Rond 17.30 uur hoopt men af te sluiten met een diner
Opgave is z.s.m. gewenst in verband met het bestel-
len van vervoer. Inlichtingen over deelnamekosten
en opgave is mogelijk bij R. Besselink, Keijenborg,
tel. 1327 of D. Geurts, Hengelo Gld, tel. 2991.

NIEUW!'

Samen verder.
Wat denkt u van zo'n romantische kaart?
Samen een heerlijke toekomst tegemoet

Deze en nog vele andere voorbeelden vindt u
in de Inlercard-huwelijkskollektie '92.

Wij helpen u ook met de tekst

DRUKKER!) WOLJERS

Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld. - Tel. 05753-1455

•ÜHintercard j

ALS JE EPILEPSIE
HEBT, KUN JE
DAN TOCH EEN
VAN DEZE
SPORTEN
BEOEFENEN?

Wielrennen
Zwemmen
Voetballen
Tennis
Windsurfen

Ê
a
a
a
a

nee
a
a
ü
J
ü

Antwoord:
Sportieve inspanningen verhogen het concentratievermogen. Dat heeft

een gunstige uitwerking op iedereen, óók op mensen met epilepsie.
Bovengenoemde sporten kunnen doorgaans ook door hen worden
beoefend. Dankzij goede medicijnen. Zo ziet u maar dat sport en
epilepsie elkaar niet uitsluiten.

Onderzoek naar de oorzaken van epilepsie en bestrijding van de
gevolgen is ons werk. Help ons met uw gift op giro 222111 t.n.v. het
Nationaal Epilepsie Fonds, Utrecht.

Meer weten? Epilepsie Infolijn 06 - 8212411

Nationaal Epilepsie Fonds-

= De Macht van het Kleine

Postbus 9587
3506 GN Utrecht

STEUN DE rfGffl/AANVAL OP HET
ONVERWACHTE!

HENGELO GLD ZONDER KORFBALVERENIGING

Quick '81, de korfbalvereniging die sinds 1981 in
Hengelo Gld aktief was, is per l juli 1992 opgeheven
Een besluit hiertoe is genomen door de Algemene
Ledenvergadering.

Vier keer zijn de leden bijeen geweest, om te praten
over mogelijke reddingsakties. Dit heeft echter niets
opgeleverd.

Het bleek niet meer mogelijk complete competitie-
teams samen te stellen, waarna is besloten het doek
voor Quick '81 definitief te laten vallen.

Mama,
bestaan er
nog echte

neushoorns?

Dit schattige beertje is slechts
één van de nieuwste geboortekaartjes

uit de Intercard kollektie.
Kom eens langs.

Zeker dat u een keuze kunt maken.

GEEF OM DE TOEKOMST.
Wórd voor f 2750 donateur van het

Wereld Natuur Fonds. Giro 25, Zeist. &

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn S 070-614 614
rQ\

1̂  \Tx

JUBILEUMKOLLEKTIE
•50

De Kennemer Jubileumkollektie, .5
speciaal voor die hoogtijdagen, ^ -.
welke om zo'n exklusieve
uitnodiging vragen.

DRUKKERl) WOLTERS

Dit schattige olifantje is slechts één van de
nieuwste geboortekaartjes uit de Intercard kollektie.

Kom eens langs.
Zeker dat u een keuze kunt maken.

DRUKKERIJ WOLTERS

••

lul intcrainl



Handgemaakt
Voor elke leeftijd, snelheid en portemonnee

bouwt de Gazelle race-afdeling dagelijks superlichte
stabiele racefietsen. Met de nieuwste en beste
materialen en accessoires.

Want sporters zijn kritisch! 'n Echte handgemaakte
Gazelle Olympia al voor f 949,-.

Gazelle maakt fietsen leuker!

otbi
RIJWIELEN BROMFIETSEN
KIEFTENDORP 11 7255 MG

Ik wil er best
eens over praten
maar met wie?"

Het Integraal Kankercentrum
weet raad bij vragen van patiënten

hun familie en vrienden

NIJMEGEN 080-2i 99 W

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

BEKENDMAKING

Hinderwet/Wet geluidhinder
Vergunningen verleend aan B.V. Hengelose
Cement Industrie en Ulftse Bouwstoffen Indus-
trie (thans: HCI-UBI Bouwmaterialen Centrum
B.V. en HCI-Betonindustrie B.V.) aan de Kruis-
bergseweg 13 te Hengelo (Gld.).

In beroep gaan is mogelijk tot 31 augustus 1992.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben
besloten vergunningen ingevolge de Hinderwet/
Wet geluidhinder af te geven aan HCI-UBI
Bouwmaterialen Centrum B.V. en HCI-Beton-
industrie B.V. (voorheen: B.V. HCI) in Hengelo.
Het gaat hier om vergunningen voor het in wer-
king hebben van een betonfabriek alsmede de
uitoefening van handelsactiviteiten in bouwmate-
rialen. De vergunningen zijn verleend met een
aantal beperkingen en/of voorschriften om het
milieu te beschermen.

U kunt de vergunningen en alle stukken die erbij
horen gaan inzien van 23 juli tot 31 augustus
1992:
- In het gemeentehuis van Hengelo op elke

werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur;

- in de openbare bibliotheek, Sterreweg 14 te
Hengelo op vrijdagavond van 18.30 tot 20.30
uur;

- bij de provinciale dienst Milieu en Water,
Markt 9 in Arnhem, op werkdagen van 09.00
tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. De
heer Willems kan de stukken toelichten.

provincie

GELDERLAND

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. 05755--l T'6-7'

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
«" jubileum- en gelegenheidskaarten

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

«" visitekaarten
«*• rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
«r rekeningen, briefpapier
«• circulaires, folders, prijslijsten
•r enveloppen, briefkaarten, sets
<& kettingformulieren enz. enz.

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

Hiervoor kunt u een afspraak met hem maken,
telefoon 085-598682.

De aanvrager van de vergunning en de wettelij-
ke adviseurs en degenen die al eerder bezwaar
hebben aangetekend tegen de vergunningaanvra-
gen en/of de ontwerp-beschikkingen kunnen nu
beroep instellen. Zij die aan kunnen tonen niet
in staat te zijn geweest bezwaar te maken, kun-
nen nu ook beroep instellen.

Tot 31 augustus 1992 kunt u schriftelijk in
beroep gaan bij de Raad van State. U richt uw
beroepschrift dan aan de Raad van State, afde-
ling voor de Geschillen van Bestuur, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

De vergunningen worden pas van kracht nadat
de beroepstermijn is verstreken, tenzij iemand
tijdens deze termijn een verzoek om
schorsing/voorlopige voorziening heeft inge-
diend. Dan wordt eerst over dat verzoek
beslist.

Een verzoek om schorsing of voorlopige voor-
ziening moet worden gedaan aan de voorzitter
van de afdeling voor de Geschillen van Bestuur
van de Raad van State.

De wettelijke termijn van zeven maanden, waar-
in het besluit genomen had moeten worden, is
overschreden.

Arnhem, l juli 1992-
nr. MW91.59722-6031020

Gedeputeerde Staten van Gelderland

dr. J.C. Ter/ouw - voorzitter

drs. C.P.A.G. Crasborn - griffier

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

Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar.

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f ffZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

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

REUMA
DESnilE

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

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

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

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 26 JULI

Remigiuskerk
10.00 uur ds. A. B. Elbert (Avondmaal)

Goede Herder Kapel

10.15 uur m w. Tankink (Jeugddienst)

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 25 juli 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het
gemengd koor
Zondag 26 juli 10.00 uur Eucharistieviering
Dinsdag 28 juli 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 uur en 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!

25 - 26 JULI

dr. Eyck (praktijk dr. Hanrath) tel. 1277

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

25 - 26 JULI

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

Philips 9-bands wereldontvanger AE3205
Met deze portable erbij blijft u tijdens uw va-
kantie -waar ook ter wereld- op de hoogte van
alle sportuitslagen. Uitgerust met MG, LG, FM
en 6 KG-banden. Met LED afstemindikator en
aansluiting voor een oortelefoon.

QQ »
Philipsprijs 140,-- nu ^7 ̂ 7 •

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

EEN PIJNLIJK

TABOE
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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11

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 telefbonummer 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 Usselstreek)
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 Thuiszorg, 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.


