
62e jaargang no 2 dinsdag 12 januari 1993 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771
Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vicrakker
en omstreken

Schouder
Karbonade

2.95

Varkenspoulet

4.95500 gram

500 gram
(max 2 kg per klant)

Varkensrollade Magere
7 QC Sukadelappen

QQ5500 gram ViVV

500 gram

met de hand geknoopt

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram

4.95

4.95

4.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

De bakker
die ze*
etoedag
vwsbakt

OOK IN 1993

WEER

LEKKERE

AANBIEDINGEN:

* Lekker slank met Korenrijk

deze week 400 gram 1.75

Het lekkerste broodje van Nederland?

* Verse Meusli uit eigen bakkerij

deze week 250 gram 2.60

6 granen met noten en rozijnen

* Aardbeischnitt deze week 8.95
lekker om van te trakteren

Ook in het nieuwe jaar

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474

De zaak voor mensen met smaak.

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

OPRUIMING

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

4.98

7.45

Ribef
Schouderkarbonade
500 gram

Runderworst
(dieet kwaliteit) 500 gram

Droge Rauwe Ham * •«
100 gram •*•• V

Gebraden Gehakt •• AA
100 gram l «011

Deze reclame is 14 dagen geldig

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

HEROPENING

OS DIEBEH380F

19 JANUARI
van onze geheel vernieuwde

DIERENSHOP
met geweldige aanbiedingen.

Doe gedurende de
1e openingsweek mee aan onze
grandioze prijsvraag en maak
kans op één van de 35 prijzen.

Spalstraat 12 - Hengelo Gld.
's Maandags gesloten

KOFFIECONCERT
MET

Ben Schreurs*

Manneke Hiddink

ZONDAG 17 JAN. AANVANG 11.30 UUR

ENTREE FL 7,50 INCL. KOP KOFFIE

IN PARTY-RESTAURANT 'DE SMID' TE KEYENBORQ

1 1 . >

ERKTOCH
HOE STERK

VEILIGER DUURZAMER

HALOGEEN

BOUWLAMP
- 500 watt halogeen lamp
- spuitwaterdicht
- geschikt voor binnen en buiten
- inkl. lamp

HARMSE !N
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

Banninkstrul 4 • 7255 AW H»ng«lo (Gld ) • T*l. 05753-1220

Geldig van ma. 4 januari t/m zat. 23 januari '93

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

2 <

l Bakkerij Bruggink
55 RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week
H

H
HARDE BOLLEN

| per stuk van 0.50 voor

l MOSCOVISCH
a per zak (6 stuks)

0.40

S

Sö

ï.
van 5.40 voor 4.75 £

aa NV A - uaxxva ÏIVHVA\ aa NV A

OPRUIMING

10-50 pet. KORTING

ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE

GEPANEERDE SNITSELS
100 gram 1.75
VLEESRIBBEN
500 gram

ONTBIJTSPEK

100 gram

PAARDEROOKVLEES
100 gram

4.40

1.45

2.40

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

Grandioze opruiming
Vele restanten AARDEWERK
nu alles met hoge kortingen

van 25 tot 50%

14 dagen lang gaan wij onze restanten aarde-

werk opruimen om plaats te maken voor de

nieuwe collecties

:̂ fe=^iWijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

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

Voor de koude dagen:

Commando truien nu 45.—
Schipperstruien 35.—
Parka jassen, gevoerd vanaf 98.—
Bodywarmers vanaf 39.—

Verder in voorraad:

overali's, broeken,, werkschoenen, overhemden,
mutsen, handschoenen, regenpakken enz. enz.

Om de kou wat buiten te houden hebben wij
ISOLATIEFOLIE per m2 2.90

in de breedtes van 1.20, 1.50 en 2.00 m

DIT ALLES BU

G O O S S E N S A T O M I C A
Steenderenseweg 11 - Hengelo Gld

KERKSTRAAT 6

WITTE KOOL gesneden, panklaar

per zak 0,98

JONAGOLD heerlijke zoet-zure

handappel 4 kilo 4.98

KIWI per doos a 36 stuks

voor slechts 6.98

RAUWKOSTREKLAME:
voor de lijners:

BIETEN SALADE 500 gr 4.50

VENKEL SALADE 500 gr 4.50

GROENTE COCKTAIL
menuklaar 500 gr 4.50

KAASREKLAME:

JONG BELEGEN kilo 9,98

OUDE KAAS kilo 13.95

KOMIJNEKAAS kilo 10.98

VERSE WORST 500 gr 4.50

SLAGERSHAM 100 gr 1.60

ZEEUWS SPEK 100 gr 1.40

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK



BABY- EN PEUTERKLEERTJES

STERK AFGEPRIJSD

WONINGINRICHTING

KARPETTEN: tot meer dan 50% KORTING

TAFELKLEDEN: HEEL VOORDELIG

COUPONNEN GORD1JNSTOFFEN en VITRAGE

TOT ZIENS BIJ

DISBERGEN
l woninginrichting

textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

HEBT U BOUWPLANNEN?
Wij hebben diverse woningen in ons programma.

Helft dubbele woning ƒ 128.000,- incl. BTW
(incl. garage, carport, architect)

i&&*£
TSÏ$S-*>

—. *«... . . r

Helft dubbele woning ƒ 137.500,- incl. BTW
(incl. garage, carport, architect)

Verdere gegevens:
•* incl. grond- en straatwerk
~ traditioneel gebouwd
^ ruime afmetingen van de woningen

* type A 5,55 x 8,80 m
*type B 6,15 x 10,00 m
garage afmeting 6,00 x 3,00 m

Daarnaast hebben wij kleinere en goedkopere wo-
ningen en grotere en duurdere typen woningen.

Wij kunnen U geheel vrijblijvend informeren en
prijsopgave geven over de diverse mogelijkheden.

BOUWBEDRIJF

de heurne 70 7255 CL hengelo gld.

BOUWBEDRIJF "DE EENDRACHT" V.O.F.

Tel. 05753-2993, na 17.00 uur 3433

COLLECTEN

Volgens het collecterooster worden tot 27

februari 1993 geen collectes gehouden.

MONUMENTEN-
COMMISSIE

Op donderdag 14 januari 1993 komt de

Monumentencommissie in vergadering

bijeen in het gemeentehuis.

De vergadering is openbaar en begint om

13.30 uur.

WONINGWET |

Burgemeester en wethouders van

Hengelo maken bekend, dat bij hen op 30

december 1992 een aanvraag is ingeko-

men van:

de heer G.J.B. Bomer, Waarleskamp 25

te Hengelo, voor een vergunning inge-

volge de Woningwet voor het oprichten

van een broeikas, op het perceel Waar-

leskamp 25 te Hengelo;

de heer G. Weustenenk, Lankhorster-

straat 8 te Hengelo, voor het oprichten

van een varkensstal, op het perceel

Lankhorsterstraat 8 te Hengelo.

Op 31 december 1992 is een aanvraag
ingekomen van:

de heer B.W.M. Thüss, Bleekstraat 4 te

Hengelo, voor het veranderen van een

woning, op het perceel Bleekstraat 4 te

Hengelo.

Hengelo, 12 januari 1993.

PUBLIKATIEWET
RUIMTELIJKE ORDENING

BEKENDMAKING.

BESTEMMINGSPLAN KEIJENBORG

1992. NR.1 (HENGELOSESTRAAT 14^.

De burgemeester van de gemeente

Hengelo maakt ingevolge het bepaalde in

artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke

Ordening bekend, dat met ingang van 14

januari 1993, gedurende één maand, ter

gemeente-secretarie (afdeling Grondge-

biedszaken) voor een ieder ter inzage ligt

het ontwerp-bestemmingsplan Keijenborg

1992, nr. 1 (Hengelosestraat 14 ).

Dit ontwerp beoogt het planologisch ka-

der te scheppen voor de verbouw en

uitbreiding van het bedrijfspand Hen-

gelosestraat 14 te Keijenborg.

Gedurende de bovenvermelde termijn van

één maand kan een ieder tegen dit ont-

werp-bestemmingsplan schriftelijk be-

zwaar indienen bij de gemeenteraad.

Hengelo, 12 januari 1993

De burgemeester voornoemd.

SPORTCURSUSSEN |

Korte sportcursussen.

De praktijkgerichte korte opleidingen voor

het bestuurlijk en ondersteunend kader

van sportverenigingen zijn kortlopende

themabijeenkomsten, waarin de proble-

men en knelpunten in een sportvereniging

worden behandeld en zo mogelijk wor-

den opgelost.

De Gelderse Sport Federatie heeft in

haar cursusprogramma diverse onder-

werpen zoals bestuurskader, sport en

recht, sponsoring, marketing, blessure-

preventie enz.

De bijeenkomsten worden afhankelijk van

de deelname in eigen woonplaats of di-

recte omgeving gehouden.

Interesse in de brochure, even een tele-

foontje naar de gemeente Hengelo, tel.

1541, Buro Sport.

De brochure wordt vrijblijvend toegezon-

den.

GEMEENTELIJKE
EREPENNING

De door de gemeenteraad ingestelde ere-

penning als bewijs van erkentelijkheid ten

opzichte van inwoners en/of verenigin-

gen in deze gemeente, die op het terrein

van sport dan wel op het cultureel gebied

een uitzonderlijke prestatie hebben ver-

richt in het afgelopen jaar zal in het voor-

jaar a.s. worden uitgereikt.

Voor een toekenning van de erepenning

dient men inwoner(ster) van de gemeente

te zijn. Een team komt eveneens in aan-

merking, als de vereniging haar zetel in

de gemeente gevestigd heeft.

Opgave van de individuele prestatie of in

teamverband dient zo mogelijk schriftelijk

te worden ingediend bij de gemeente

Hengelo.

Alle gewenste inlichtingen worden u ver-

strekt door de afdeling Dienstverlening

en/of het Buro Sport.

De in aanmerking komende personen/

teams dienen voor 12 februari a.s. opge-

geven te zijn.

G€M€ENT€ HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

AFVAL APART - OOK IN DE GEMEENTE HENGELO

INZAMELING KLEIN CHEMISCH AFVAL VAN BEDRIJVEN.

leder jaar raakt alleen al in Gelderland zo'n 7 miljoen kilo chemisch afval zoek. Het verdwijnt vaak in kleine hoeveelheden

in het riool of wordt met het gewone (bedrijfs)afval afgevoerd. Chemische afvalstoffen zijn bijvoorbeeld batterijen,

drukinkten, houtverduurzamingsmiddelen, koelvloeistoffen, lijmen, harsen en kitten, logen, olie-, water- en slib-

mengsels, verf en verf resten. Als dat chemisch afval eenmaal in het milieu terecht is gekomen veroorzaakt het veel

schade. Meestal is die schade niet meer terug te draaien. Daarom is het noodzakelijk om al het chemisch afval op een

juiste wijze af te voeren en te verwerken.

Uw bedrijf
Ook binnen uw bedrijf komt naar alle waarschijnlijkheid chemisch afval in grotere of kleinere hoeveelheden vrij. U bent

er verantwoordelijk voor dat dit afval op de juiste wijze wordt afgevoerd. Om u daarbij de helpende hand te bieden heeft

de overheid een inzamelstructuur in het leven geroepen speciaal voor kleinere hoeveelheden chemisch afval.

Hoe werkt de inzamelstruktuur

Het inzamelbedrijf Dusseldorp uit Lichtenvoorde, tel. 05443-95555, heeft de plicht om bij hoeveelheden van minder dan

200 kg per afvalstof per maand, binnen een maand na melding, het chemisch afval op te halen. Wel moet u zelf het

initiatief nemen voor het maken van een afspraak. Kortom, u bent er in ieder geval van verzekerd dat een inzamelbedrijf

het chemisch afval bij u komt ophalen. U bent echter niet verplicht om met dit ene bedrijf in zee te gaan. Alle

inzamelbedrijven die over de vereiste inzamelvergunning voor klein chemisch afval bescikken, kunt u voor afvoer

benaderen. Een overzicht van vergunninghouders is bij de gemeente op te vragen. De inzamelbedrijven transporteren

het afval naar de verwerkers die ervoor zorgen dat het afval op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze wordt verwerkt.

Bij het ophalen krijgt u een afgiftebon. Het is verstar dig om deze bonnen zorgvuldig te bewaren, zodat u ze als bewijs

van een juiste afvoer van chemisch afval kunt ove rleggen in geval van een controle door bijvoorbeeld een milieu-

ambtenaar. Het afval wordt via een inzamelbedrijf Q atransporteerd naar de verwerkers die ervoor zorgen dat het afval

op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze wordt verwerkt.

Ook voor afgewerkte olie is er een inzamelstruktuur. Alleen de volgende twee bedrijven hebben een vergunning om

afgewerkte olie in Hengelo Gld. in te zamelen:

- Laura en Vereeniging B.V., verkoopkantoor tel. 01899-31100:

- Ozon/Verol B.V. tel. 080-783644.

Het bedrijf Laura en Vereeniging B.V. heeft de plicht om minstens één keer per jaar uw afgewerkte olie op te halen.

Kosten
Aan de afvoer en verwerking van dit chemisch afval hangt uiteraard een prijskaartje. De kosten zijn afhankelijk van de

aard, de samenstelling en de hoeveelheid van het chemisch afval. Wel stelt de overheid een maximum tarief om ervoor

te zorgen dat u niet te veel voor uw afval hoeft te betalen.

Ook is het raadzaam om eens na te gaan of u kunt voorkomen dat chemisch afval ontstaat. Voorkomen is beter dan

verwerken!

Aanbiedingsregels klein chemisch afval gemeentedepot Hengelo met ingang van 1 januari 1993.

Naast via de geschetste inzamelstruktuur bestaat de mogelijkheid om kleine hoeveelheden chemisch bedrijfsafval op

het gemeentelijk depot aan te bieden. Omdat de laatste jaren de verwerkingskosten sterk gestegen zijn is de gemeente

genoodzaakt om met ingang van 1 januari 1993 hiervoor de volgende regels te stellen:

- bedrijven kunnen tot een maximum van 50 kg per jaar chemisch afval bij het gemeentedepot afgeven;

- de kosten voor afvoer en verwerking bedragen ƒ 5,-- per kg aangeboden chemisch afval;

- na registratie van de aanbieder, de kilogrammen en het soort aangeboden chemisch afval dient de aanbieder voor

akkoord te tekenen;

- de aanbieder ontvangt hiervan naderhand een nota;

- het depot is geopend op vrijdagmorgen van 08.00-12.00 uur. adres: Zelhemseweg 38.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Grondgebiedszaken, sectie VROM, ter gemeente-

secretarie.

| INZAMELING KLEIN CHEMISCH AFVAL |

De chemokar komt op 15,18,19,20 en 21 januari langs om het klein chemisch afval in te

zamelen.
Elk huishouden heeft te maken met klein chemisch afval (KCA). KCA is afval dat gevaarlijk is voor

mens en milieu en mag daarom niet zomaar weggegooid worden tussen het andere afval. Het

moet dus apart worden gehouden in de blauwe milieubox en worden aangeboden aan de

chemocar, waarna het apart kan worden verwerkt.

Bij de vorige inzameling in juli is een milieukrant verspreid. Bij deze krant was een inzamel-

schema gevoegd voor de gemeente Hengelo, waarin staat vermeld op welke dag de chemokar uw straat aandoet. Dit

schema wordt ook nu weer gevolgd. Voor de duidelijkheid is hieronder het schema weergegeven.

Op de volgende dagen zal de chemokar de daarbij vermelde straten aandoen.

Gebied 1 - vrijdag 15 januari:

Banninkstraat (beb. kom), pr. Bernhardlaan, Dwarsstraat, de Heurne, Hofstraat, Julianalaan, het Karspel, Kerkekamp,

Kerkstraat, Kervelseweg, Koepelberg, Maanstraat, Margriethof, MarKStraat, Oranjehof, Raadhuisstraat, Regelinklaan,

Regelinkstraat, Rozenhoflaan, de Rusthoek, Ruurloseweg (beb. kom), Sarinkkamp, Schoolstraat, Snethlageweg,

Sterreweg, Synagogestraat, H. v. Velzenplein, Vordenseweg (beb. kom), Westerstraat, Wichmondseweg (beb. kom),

Wilhelminalaan, Zonnestraal.

Gebied 2 - maandag 18 januari:

Aaltenseweg (beb. kom), Akkerwinde, Asterstraat, Berkenlaan, Beukenlaan, Bleekstraat, Fokkinkweg, Groene Kruis-

straat, Hoge Es, Hummeloseweg, lekink, Kampstraat, Kastanjelaan, Korenbloemstraat, Kreunenskamp, Leliestraat,

Meidoornstraat, St. Michielstraat, Middenweg, Oude Varsselseweg (beb. kom), Ouweleen, Plataanweg, Prunusstraat,

Rondweg, Rozenstraat, Singel, Spalstraat, Tramstraat, Waarleskamp, Zelhemseweg, Zuivelweg.

Gebied 3 * dinsdag 19 januari:

Aaltenseweg (buitengeb.), Antinkweg, 1 e Berkendijk 2eBerkendijk, Beijerinkdijk, Blekweg, Bleuminkweg, Boeninkweg,

Boeyinkweg, Bosweg, Bremweg, de Dunsborg, Elferinkdijk, Enkweg, Gietelinkdijk, Gompertsdijk, Groenendaalseweg,

Haarweg, Handwijzersdijk, Hazenhutweg, Heerinkdijk, Heideweg, Hertenweg, Jachtweg, Jebbinkweg, Kapelweg,

Kapersburgweg, Kieftendorp, Kloosterweg, Koesermmsweg, Kroezerijweg, Kruisbergseweg, Loakendiek, Oosterinkdijk.

Olde Kaste, Oude Varsselseweg, Reerinkweg, Rernmelinkdijk, Roessinkdrijfdijk, Roessinkweg. Rijnweg, Sarinkdijk,

Schapendijk, Scharfdijk, Schuttersdijk, Sletterinkdij <, Stellingweg, Varsselseweg, Veldermansweg, Veldhoekseweg,

Venneweg, Vierblokkenweg, Wassinkweg, Winkels weg, Zelhemseweg (buitengeb.).

Gebied 4 • woensdag 20 januari:

Abbinkdijk, Baaksevoetpad, Banninkstraat (buitene eb.), Bargelsdijk, Beekstraat, Bekveldseweg, Berendschostraat,

Berkendijk, Bruinderinkweg, Elderinkweg, Ellenkarr.pdijk, Heideweversweg, Hesselinkdijk, Hiddinkdijk, Kervelseweg,

Koningsweg, Kreilweg, Kremersdijk, Krommedijk, Lankhorsterstraat, Lindensepad, Meeninklaan, Memelinkdijk,

Menkhorsterweg, Menninkweg, Mokkinkdijk, Riefelerdijk, Ruurloseweg (buitengeb.), het Stapelbroek, Slotsteeg,

Tentendijk, Tolweg, Vaalverinkdijk, Veermansweg, Vellekesweg, Vogelzangweg, Vordenseweg (buitengeb.),

Wichmondseweg (buitengeb.), Zelledijk.

Gebied 5 • donderdag 21 januari:

Beb. kom Keijenborg, Akkermansstraat, Branderhorstweg, Broekweg, Broenenbergweg, Bronkhorsterstraat,

Hengelosestraat, Hogenkampweg, Holterkampsweg, Holterveldseweg, Koekoekweg, Moatweg, Roggetoren,

Steenderenseweg, Uilenesterstraat, Weeninkweg, Wiendelsweg, Wolsinkweg, Zaarbelinkdijk.

De chemokar neemt dinsdag 19 januari en donderdag 21 januari, voordat de huis-aan-huis-inzameling begint, een vaste

standplaats in van 07.30-08.30 uur. Deze standplaats is op 19 januari in Hengelo op de parkeerplaats bij de Rabobank

en op 21 januari in Keijenborg op de parkeerplaats aan de Past. Thuisstraat (tegenover de kerk). Indien u, om wat voor

reden dan ook, niet op de komst van de chemokar kunt wachten, kunt u van deze vaste standplaats gebruik
maken.

Bij de inzameling zijn de volgende punten van belang:

- zet het chemisch afval, bij voorkeur in de originele verpakking, in de binnendoos van de milieubox van te voren klaar;

- de chemokar, voorzien van een geluidsinstallatie rijdt stapvoets door de straten; in het buitengebied zal de chemokar

elk perceel aandoen;

- u dient het chemisch afval persoonlijk in de binnendoos te overhandigen aan de ophalers. U krijgt een nieuwe

binnendoos terug. Dus de blauwe box niet aan de weg zetten.

- in principe wordt alleen chemisch afval ingezameld dat afkomstig is uit huishoudens. Mocht u de chemokar gemist

hebben dan kunt u uw klein chemisch afval elke vrijdagmorgen tussen 08.00-12.00 uur inleveren bij het gemeentelijk

Kca depot aan de Zelhemseweg 38 (hoek Molenenk).

De inzameling van chemisch afval in Hengelo is een groot succes. In 1991 is 28.482 kg klein chemisch afval aangeboden

bij de chemokar en het gemeentelijk depot en dus niet in het milieu terecht gekomen. Dit betekent een inzamelpercentage
van 3,1 kg per inwoner.

Wie twijfelt of een bepaalde stof ingeleverd kan worden of andere vragen heeft over de inzameling kan contact opnemen

met de afdeling Grondgebiedszaken van de gemeente Hengelo, tel. 1541.

Gooi chemisch afval niet weg. Maar breng 't weg.

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

OPRUIMING

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

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

BIIENHOF STRATENMAKERSBEDRIIF

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

06-52939311



Om niemand te vergeten.

Qerard Lurvinfien ILverdien van 'Essen

trouwen op zaterdag 16 januari 1993 om 12.15 uur

in het gemeentehuis te 9{enge(o Qld.

*De huiüelijf&nzegening vindt plaats om 13 JO uur

indt'X.'H. 'Kerkte Mummelo.

'Deze dienst utordt geleid door ds. (B. Vyfvinkel.

gelegenheid tot getuf^utensen van 15.00-18.00 uur in

hotel 'de gouden 'Karper, 'Dorpsstraat 9 te MummeCo.

Ons adres is:

3(uurloseweg 14,

I.v.m. familiefeest is

%apsa(on Lurvinf^zaterdag

16 januari degeheCe daggestoten.

DE AKTIE

KERKBALANS1993
vindt plaats tussen 10 en 24 januari

onder het motto:

„U telt mee en jij ook"

De financiële zorg voor de plaatselijke geloofs-
gemeenschap is een gezamenlijke zorg.

In de maand januari ontvangt u weer een kaart
of formulier, waarop u uw toezegging kunt

vermelden.

Mogen wij weer op u rekenen?

Hervormde Gemeente en
Parochie H. Willibrordus
in Hengelo Gld.

Grandioze opruiming in

STOFFEN en WOL

ALLE STOFFEN
20-60% korting

Ook jicker stoffen

Restanten WOL per bol
VALENTINE van 4.95 voor 3.50

BABYWOL van 3.25 voor 2.50

COTTON SPECIAAL van 4.95 voor 3.50

JESTA van 3.95 voor 2.50

Schröder ««•

Om niet te missen in 1993:

ACHTERHOEKSE
ALMANAK

De laatste exemplaren voor maar f 6.25 p. stuk

Er volgt geen herdruk

W O L T E R S
KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD

JACHTHONDEN
OPLEIDING K.N.J.V.
werkgroep Zutphen

Opgave gevraagd voor de

cursus 1993

Deze kan leiden tot deelname aan de officiëte

KNJV-proeven,

Start maandag 29 maart a.s.

Cursusplaats: „Den Witte Wieven", Zwiep

Tevens opgave z.g. „gewennings-

cursus"

Deze 7 avonden durende cursus is bedoeld

voor jonge honden en/of onervaren voor jagers.

Start hiervan maandag l februari

Cursusplaats: manege „Beekvliet", Barchem

Opgave bij:

G. Klokman, 05732-1216 of

Th. Rouwen, 05753-1664

Deze week

Kornbolletjes

6 halen 5

Roomboter cake voor O • 95

vrijdag en zaterdag

Chocolade bavaroise

pudding van 8.95 voor

Gele room tompoezen

4 voor O «OU

Bakkerij
H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35

Hengelo Gld

UW HENGELO GLD

Nieuwjaarsvisite 1993
op donderdag 14 januari

om 14.00 uur in "Ons Huis".

met als gast dhr. Smeitink:

"Uut vrogger tied,

tussen Kerstmis en Old en Ni'j".

Wie afgehaald wil worden kan bellen 2728.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE JAGERS VER.

OOST GELDERLAND

JACHTHONDEN OPLEIDING 1993

De jachthonden werkgroep Zutphen-Groenlc en
Terborg van de KNJV geven ook komend jaar weer
een cursus jachthonden opleiding .

Voor de regio Zutphen is de cursusplaats Zwiep bij
Barchem.

De cursus die april begint, wordt afgesloten door een
eindproef, KNJV-model.

Voor alle Oost Geldèrste cursisten is daarna een ge-
zamenlijke onderlinge wedstrijd.

De deelname is vrij voor iedereen die een hond bezit
uit de rasgroep jachthonden.

In het najaar wordt dan door bovenvermelde werk-
groepen dte officiële KNJV-proeven georganiseerd.

Hier kunnen dan de erkende diploma's behaald
worden.

Voor deze proeven is de aanvraag tot deelname
altijd veel groter dan de mogelijkheid.

Voorafgaand aan de cursus geeft de werkgroep
Zutphen een z.g. gewenningscursus voor jonge hon^
den en/of onervaren voor jagers.

Dezte 7 avonden durende cursus start op maandag
l februari en wordt in een manege gegeven.

Inlichtingen en opgave bij G. Klokman, 05732-1216
of Th. Rouwen, 05753-1664.

CPB NIEUWJAARSVISITE

Op 5 januari hield de CPB Hengelo Gld haar nieuw-
jaarsvisitje die door het ééndagsbestuur verzorgd
werd.

Nadat alle dames elkaar de beste wensen voor het
jaar 1993 hadden toegewenst, werd er geopend met
een gedicht Later volgde nog een verhaal van Hans
Keuper.

Oliebollen, wafels en nieuwjaarsrolletjes waren ruim
voorradig en gingen er bij koffie en fris goed in.

Op heel originele wijze werd bingo gespeeld waarvan
allen zeer genoten.

Mevr. v.d. Velde bedankte het ééndagsbestuur voor
de organisatie en dte heerlijkheden die deze middag
geserveerd werden en sprak dank uit aan allen die
deze middag de kou getrotseerd hadden om samen
nieuwjaar te vieren.

Ze wenste een ieder wel thuis en tot de ledenver-
gadering op 20 januari.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST EN KENNIS-

MAKINGSMIDDAG ANBO HENGELO GLD

Op woensdagmiddag 20 januari a.s. om 14.00 uur
wordt in zaal Wolbrink te Hengelo Gld door de
ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen)
een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden voor haar leden

Tevens worden al de belangstellende 50-plussers,
ongeacht man/vrouw, levensbeschouwing of Ld.,
uitgenodigd kennis te komen maken met het werk
van de ouderenbond. Gewestelijk bestuurder pfh-
man de heter A. Cloo, zal een inleiding houden over
o.m. de noodzaak om reeds vanaf 50 jaar lid te wor-
den, zeker nu de vergrijzing toeneemt en er steeds
meer behoefte is aan mensen die straks de kar
moeten trekken.
De middag zal opgeluisterd worden door een senioren
zanggroep uit Groenlo o.l.v. gewestelijk commissie-
lid dhr. J. Droog uit Ruurlo.

Dit koor heeft in 1991 in Wenen furore gemaakt
tijdens een Weihnachtsconcert, waaraan meer dan
90 koren uit de gehele wereld detel namen. Ze boek-
ten als enig koor van senioren veel succes met echte
Hollandse liederen.

Naast dit koor zal een toneelgroep uit Ruurlo, vrij-
wel allen 50-plussers, een eenakter opvoeren speciaal
door de heer Droog geschreven voor de ANBO.
Op luchtige wijze worden de dolle situaties voor-
geschoteld, die ontstaan bij het verkrijgen van een
seniorenwoning. Tenslotte komt ondanks persoons-
verwisseling, alles toch weer in orde.

De toegang is voor iedereen gratis.

Honden, koeien en katten

Zondag 17 januari

GROTE BINGO
met maximum f 2000.—

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

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

Muizen, varkeus, lieve-

heersbeestjes of egels . . .

ZATERDAG *6 JAN.

gehoorzaamheids-

cursus v. huishouden

en tevens

puppy-cursus

Aanvang 15.00 uur

Inl.: H. Lichtenberg,

tel 05753-2042 of

A. Peters, tel. 08344-1436

DIERENTAARTEN, leuk

om te geven.
Bakkerij Kreunen maakt

er ook dit jaar weer iets
moois van. Tel. 05753-1474

De zaak voor mensen met

smaak

SPORT GOED

met SPORTGOEb
van

Roozegaar de Sport
Spalatraat 13. Hengelo Old

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

CiAS-VERF-BEHANO

voor

STAATSLOTEN

DEDIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

OPRUIMING
van 12 t.e.m. 30 januari

VELE KOOPJES in de etalages tegen

SUPERLAGE PRIJZEN

o.a. dekens - spreien - dekbedden - overtrekken

bad kleden - douchegordijnen enz. enz.

Verder vele aanbiedingen in MEUBELEN en

TAPIJTEN opgesteld door de gehele winkel.

De tapijtcouponnen worden gratis gelegd

Ook nu brengen wij weer 'n gigantische berg coupon-

nen overgordijnen in de opruiming, waaronder stoffen

van 40.— per m, nu per m voor j QQ

Tevens 1000 m kamerhoog gordijnstof van 79.—

tot 159.— per m, nu per m voor IQ QIj

Op alle niet afgeprijsde tapijten, gordijnen, vitrages

en kleden

10% korting

Als EXTRA ATTRAKTIE behalve de gebruike-

lijke 10% KORTING op meubelen

nu EXTRA 10 pet korting
op onze toch al lage netto-prljzen

Pak uw kans! Ook voor latere levering en kom naar

de zaak met 100% service en toch lage prijzen!

PS Maandagsmorgens gesloten

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

.

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
K* 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
«* rekeningen, briefpapier

•*• circulaires, folders, prijslijsten

'•••' enveloppen, briefkaarten, sets

«• kettingformulieren enz. enz.

Advertenties voor het weekblad

"DE RECLAME" kunt u hier ook opgeven

JEUGDSOOS FLOPHOUSE
TOLD1JK

zaterdag 16 jan.

UNIEKE SESSION:

+ Kaz Lux
(ex Brainbox, Akkerman)

+ Eelco Gelling
(ex Cuby, Golden Earring)

+ Brink'ls Boogie Band

Nederlandse topmuslci op
het Flophouse-podium

Een must!



Hetty's Wol- en Antiekwinkel

Wichmondseweg 13 - Baak

RADICALE UITVERKOOP
woi en katoen 3 halen 2 betalen

op = op
alleen maandag 18 januari

4 halen 2 betalen
Aanbiedingen gelden alleen voor wol en

katoen in de draadmanden.

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

STRAALBEDRUF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren

l.v.m. nieuwe deklaag

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

DAMNIEUWS

In de kerstvakantie werden de volgende partijen gespeeld.
Groep A - 21 december: J. Luiten- G. Halfman 2-0; J. Vos-
G. Kreunen 2-0; W. Eijkelkamp-H. Vos 0-2; D. Walge-
moet-H. Luimes 0-2; B. Harkink-J. Heijink 0-2; J.
Heuvelink-H. Groeneveld 1-1.
Groep A - 28 december: J. Luiten-H. Luimes 0-2; J. Vos-
B. Harkink 2-0; H. Groeneveld-G. Halfman 0-2; H. Vos-G.
Kreunen 1-1; A. Hoebink-H. Hulshof 1-1; J. Heijink-J.
Heuvelink 1-1.
Stand groep A: 1. H. Vos 14-24; 2. H. Luimes 14-23; 3. J.
Vos 11-20; 4. J. Heijink 13-20; 5. J. Luiten 13-16.
Groep B-21 december: G. Botterman-J. Schabbink2-0;G.
Wentink-H. Megens 2-0; H. Dijkman-1. Koldenhof 2-0; W.
Engbers-H. Dijkman 0-2.
Groep B - 28 december: J. Schabbink-G. Wentink 2-0; A.
Versteege-H. Zonnenberg 0-2; H. Megens-H. Dijkman 0-
2; L. Koldenhof-J. Wentink afgebr.; W. Engbers-E. Berend-
sen 2-0.
Stand groep B: 1. H. Zonnenberg 12-16; 2. H. Dijkman 14-
13; 3. G. Botterman 11-11.

CURSUS SCHILDEREN OP ZIJDE

Wilma Nijenhuis start weer met de cursus schilderen op
zijde en wel op woensdagochtend 27 januari en donderdag-
ochtend 28 januari.
In deze cursus voor beginners bestaande uit 6 lessen, leert
u de verschillende technieken, zoals: de zouttechniek,
aquarelleren en het werken met serti en anti-fusant.
Het is een cursus waarbij mensen met en zonder teken-
aanleg tot verrassende resultaten komen. Het zijdeschilderen
kent vele toepassingen: sjaals, broches, schilderijen, strop-
dassen etc.
De cursussen voor gevorderden beginnen vanaf woensdag-
ochtend 3 februari. In deze cursussen (6 lessen) worden 3
nieuwe technieken aangeleerd zoals: airbrush, etsen en
gronden met zout. Ook wordt aandacht geschomken aan
het ontwerpen van dessins en werkopdrachten naar eigen
keuze. Voor meer informatie en aanmelding kunt u zich
wenden tot Wilma Nijenhuis, docente schilderen op zijde,
Paulus Potterstraat 4 te Zelhem, tel. 08342-2445.

KOFFIECONCERT MET MANNEKE HIDDINK EN

BEN SCHREURS

De Stg. Vrienden van Maria Postel te Keijenborg organi-
seert dit winterseizoen wederom een aantal koffieconcerten.
De opening in deze reeks van concerten zal plaats vinden
met medewerking van het duo HANNEKE HIDDINK &
BEN SCHREURS.
Het repertoire van het bekende Diepenheimse duo Hanneke
Hiddink & Ben Schreurs bestaat uit liederen over aller-
daagse dingen gezongen in hun streektaal. Het tweetal
bespelen beiden een gitaar en zijn tevens bekend om de
luchtige en humorvolle presentatie. Deze variatie en het
gebruik van de streektaal maakt het tot een aantrekkelijk
luisterspel.
Juist dit instrumentarium en de speelse teksten maken het
optreden van het duo Hanneke Hiddink & Ben Schreurs tot
een aantrekkelijk luisterspel voor jong en oud.
Het koffiecöncert vindt plaats op 17 januari, aanvang 11.30
uur, in Party-Restaurant "De Smid" te Keijenborg. Entree
ƒ 7,50 incl. kop koffie.

L. H. G. WESTERBROEK DIRECTEUR THUIS BEST

Met ingang van l januari 1993 is tot directeur van de
woningbouwvereniging "Thuis Best" te Hengelo/Vorden
benoemd, de heer L. H. G. Westerbroek. Betrokkene is
vanaf 1981 werkzaam geweest bij de directie Volkshuis-
vesting in de provincie Gelderland te Arnhem. Laatstelijk
was betrokkene werkzaam in de functie van senioren-
inspecteur en belast met het onderzoek bij toegelaten
volkshuisvestingsinstellingen.
De benoeming van de heer Westerbroek houdt verband met
de verzelfstandigingsoperatie van de woningbouwverenigng
en dit proces is een uitstraling van het totale decentralisatie-
proces van de volkshuisvesting naar zowel de gemeenten
en de woningbouwverenigingen. Het hierop betrekking
hebbende Besluit Beheer Sociale Huursector wordt met
ingang van l januari 1993 van kracht en heeft vergaande
gevolgen voor zowel de bedrijfsvoering van de vereniging
als voor het bestuurlijke apparaat.
Vanaf 1991 is men binnen de woningbouwvereniging
gestart met dit proces en men is thans in een fase gekomen
dat vrijveel executieve taken van het bestuur naar de
organisatie overgeheveld zullen worden. Eenzelfde traject
is van toepassing op de ledenraad, die op haar beurt de
directe verantwoordelijkheid heeft gelegd op de schouders
van het bestuuren als hoogste orgaan binnen de vereniging
achteraf toetst op basis van resultaten. Dit sturen op afstand
wordt aan het eind van 1993 geëvalueerd.
Het geheel aan activiteiten, gericht op de primaire taakstel-
ling van de woningbouwverenging i.c. de sociale huurders,
wordt vanaf l januari onder supervisie van de heer Wester-
broek verder uitgewerkt. Tijdens een bijeenkomst op vrij-
dag 8 januari 1993 is de heer Westerbroek als directeur
geïnstalleerd.

KIJK IN DE KEUKEN 1993 IN 500 BEDRIJVEN

Op zaterdag 16 januari vindt voorde vierde keerde door het
Onderwijscentrum Horeca georganiseerde landelijke open
horecadag Kijk in de Keuken plaats. Ongeveer 500
horecabedrijven in het hele land stellen hun deuren open.
Het doel van de open dag is jongeren in de eerste fase van
het voortgezet onderwijs (12- tot 15-jarigen) en hun ouders
te informeren over werken in de horeca. In 1993 worden
voor het eerst ook andere doelgroepen zoals (her) intre-
dende vrouwen en overige werkzoekenden uitgenodigd
om een kijkje in het horecabedrijf te nemen.
Bezoekers van de open dag krijgen de gelegenheid om
zowel voor als achter de schermen van het horecabedrijf
uitgebreid rond te kijken. Ondernemers en medewerkers
zullen zorg dragen voor rondleidingen en zullen allerlei
horacavaktechnieken demonstreren. Tevens zullen zij een
toelichting geven op de gang van zaken in een horecabedrijf.
In sommige bedri jven kunnen bezoekers hun
horecavaardigheden testen door een bepaalde handeling te
verrichten.
Voor Kijk in de Keuken 1993 worden 20.000 bezoekers
verwacht. Zij worden door middel van verschillende vor-
men van publiciteit geattendeerd op de open dag.
In onze omgeving doen de volgende bedrijven mee:
Restaurant De Smid, Kerkstraat 11 te Keijenborg;
Café-restaurant De Luifel, Dorpsstraat l \ te Ruurlo;
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden;
Restaurant 't Wolfersveen, Ruurloseweg 38 te Zelhem.

POLITIE-INFORMATlEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

6e jaargang no 48 - week van 28 dec. - 4 jan. 1993.

Maandag 28 december - Op de Riefelerdijk ('t broek) kon
een automibilist een ree niet ontwijken.
Aan de Oranjehof werden twee banden van een personen-
auto lek gestoken.
Dinsdag 29 december - Hoofdzakelijk achter meldingen
overlast vuurwerk aangereden.
Woensdag 30 december - In de Raadhuisstraat werd een
rood/grijs overgespoten UNION herenfiets aangetroffen.
Deze fiets was voorzien van de teksten "Koos" en " Johnny ".
Donderdag vrijdag "Oud en Nieuw" - Veel vuurwerk-
overlast en baldadigheden.
Gepoogd werd de toegangsdeur basisschool Rozen-
gaardsweide "open te blazen". Toen wij terplaatse waren,
waren de jongens gevlogen.
Aan de Sarinkkamp vloog een grote den in brand dankzij
vuurwerk, (de den stond pal tegen woningen).
\an de Spalstraat werd een personenauto bekrast.

Tevens werd middels een rotje een voorruit met wisser van
een personenauto opgeblazen.
Een kozijn van een cafetaria aan de Spalstraat verbrandde
gedeeltelijk. Een rotje werd in een rot deel van dat kozijn
gestopt.
Aan de Koldewijweg werden 4 op de oprit staande buiten-
lantaams geploft. Daders bekend, schade inmiddels gere-
geld.
Een ruit van de sporthal sneuvelde middels een rode béton-
klinker.
Een zonwering aan de Hofstraat vloog in brand. Er was
vuurwerk op blijven liggen.
's Morgens rond de grote kerk een behoorlijke puinhoop
aangetroffen. Er waren diverse bomen gemold. Een bank
werd vernield. Een kerstden, alsmede de toppen van ver-
nielde bomen bij de kerk waren in brand gestoken nabij de
beroemde motorrijder.
In de Zonnestraal werd een rotje achter de ruitenwisser
(achterzijde) van een personenauto gedaan. De ruit sneu-
velde.
Net zo'n geval deed zich voor aan de Leliestraat.
Aan de Sterreweg sneuvelden 2 ruiten van een kas.
Aan de Bleekstraat raakte een tuinconifeer in brand.
Zaterdag 2 januari - Nog weer overlast vuurwerk.
Zondag 3 januari - Een aanrijding bij de sporthal. Een
oestuurder reed achteruit de parkeerplaats af. Hij raakte
echter een aan de andere kant van 't Karspel staande auto.

Franke.

Met ingang van l januari 1993 is de post Hengelo Gld
afgescheiden van de groep Vorden.
Op die dag is de post Hengelo Gld officieel deel uit gaan
maken van de groep Wisch. De groep Wisch wordt nu
gevormd door de gemeenten Zelhem, Hengelo Gld en
Wisch (Terborg-S il volde en Varsseveld).
De nieuwe groep Wisch maakt nu deel uit van het district
Apeldoorn der rijkspolitie. De afsplitsing van Hengelo Gld
is een gevolg van de samenwerkingsverbanden die de
groep Vorden (Midden IJssel) en Hengelo Gld (S.O.G.)
zijn aangegaan.
Dit jaar moet in Nederland de Regionale Politie haar start
maken. Het Korps Rijkspolitie en alle gemeentelijke politie-
korpsen houden dan op te bestaan.
Hengelo maakt dan samen met de basiseenheid Wisch deel
uit van de Regionale Politie Noord-Oost Gelderland met
het Regiobureau in Apeldoorn.
Onder deze regio vallen dan de nieuw gevormde districten
Noord-Veluwe, Apeldoorn, IJsselstreek (Vorden) en
Achterhoek (Hengelo).
Het district Achterhoek bestaat uit 6 basiseenheden, t.w.:
1. Barlham (Doetinchem-Hummelo & Keppel en Wehl)
2. Wisch (Hengelo-Wisch en Zelhem)
3. Zuid-Oost Achterhoek ('s Heerenberg-Gendringen-

Dinxperlo)
4. B.R.E.N. (Borculo-Ruurlo-Eibergen en Neede)
5. L.A.G. (Lichtenvoorde-Aalten en Groenlo)
6. Winterswijk.
Sinds 16 juni 1992 werd door de post Hengelo Gld, voor-
uitlopend op de nieuwe gebiedsindeling, al 24 uur rond
dienst gedaan met de leden van de groep Wisch. De
samenwerking met Vorden is tussen februari en juni 1992
afgebouwd.
Voor het publiek zal dit nieuwe samenwerkingsveband niet
of nauwelijks merkbaar zijn. Het aantal leden van de
nieuwe groep Wisch is groter dan van de oude groep
Vorden, maar daar staat wel een veel groter surveillance-
gebied tegenover.
De afgeslankte groep Vorden is per l -1 -'93 een samenwer-
kingsverband aangegaan met de gemeenten Wamsveld-
Steenderen-Lochem en Gorssel. Ook hier een toename van
personeelsleden, maar tevens een veel groter surveillance-
gebied.
De aanrijtijden zullen langer, soms veel langer zijn. Dit is
een landelijk probleem en kan plaatselijk niet opgelost
worden.

en strijk op die premie

van f50,-
per man per dag*

* De premie geldt bij minimaal 3 mandagen

werk en is voor niet-particulieren f 35,- per

man per dag.

Regelink's Schildersbedrijf

Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1655

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrljf

Bondwef 2a - Hengelo Q.

Tel. 05753-1424

14e straten
schiettournooi 1993
Deelname voor:

Wedstrijddata:
8, 9,10,15,16,17 februari

finale 1, 2, 3 maart

Inschrijving 4-formulieren:
#S.V."WillemTeir

* Welkoop winkel, Spalstraat 37, Hengelo Gld.

# Inschrijving sluit op 17 januari 1993.

Inlichtingen bij: C. Dekker, tel. 3959

S.V."Willem Teil", tel. 1944.

OPRUIMING!
20-30% KORTING

op onze winterkollektie

Modestoffen, fournituren, handwerk,
hobby en stomerijdepot

Smidsstraat 1a - Zelhem

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 17 JANUARI

Remigiuskerk
10.00 uur A. B. Elbert m.m.v. Hengelo's Gemengd Koor

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. A. Schellevis, Aalten

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 16 januari 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het
gemengd koor
Zondag 17 januari 10.00 uur Eucharistieviering
Dinsdag 19 januari 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 weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur u '.
maandagmorgen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoed-

Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij
spreekuur, U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

15-18 JANUARI
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 X.OO-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.

Dierenartsenpraktijk Hengelo Gld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420
A.R.J. van Ingen, H. J. Ormel, H. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00
uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en volgens afspraak.
Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden
met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ff f f
Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

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 - 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 telefoonummer hoon u ook wanneer er in uw (woon )plaats het
(uitleen)spreekuur is.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, (l iefst hellen tussen 09.00 en 12.00
uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel. 05750-
16463.

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 IJsselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging
in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij
problemen, hel (dagel i jks van 19.00-20.00 u u r ) tel. 08330-
21025,08340-41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.
Vrijwillige Thuiszorg, tel. 08340-35000, dagelijks van 9.00-
10.00 uuren 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.


