
62e jaargang no 7 dinsdag 16 februari 1993
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-Vierakker

en omstreken

Schouder- Deense Goulash
karbonade 7 QC

A p* j* 500 gram f ivv

500 gram
(max 2 kg per klant)

Varkensrollade
met de hand geknoopt

fiQ5
500 gram ViVV

Malse

500 gram 9.95
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

VEZELBRUIN
TXT" rrv°°RnDBM

NI.' T I J D F N S O N / I AC I H :

Vezelbruin 400 gram nu 1.50
Vezelbruin bolletjes 5 halen 4 betalen
Vezelbruin vruchtenbrood

400 gram nu 3.25

IIW VtZELBRUIN BAKKER:

Bakkerij Kreunen
Tel. 05753-1474

De zaak voor brood met smaak

NOTARISKANTOOR SCHELLENBACH

Optiek Groot Kormelink
GESLOTEN

Deze week pech met bril of lenzen,
vraag dan inlichtingen bij juwelier
v.d. Hul, tel. 05753-4036.
Daar zijn ook deze week de lens-
vloeistoffen te koop.

GROOT KORMELINK ?o
brillen en contactlenzen

Hengelo G. Spalstraat 27 -Telefoon 05753 -1771

's maandags gesloten

VAN DE WAKME BAKKER - VAN DE WAKMK
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Bakkerij Bruggink
| RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358
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van 40.00 voor

27.50

Winters
SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1280

organiseert op donderdag 18 februari 1993 om 20.00 uur in Partycentrum Langeler aan
de Spalstraat 5 te Hengelo Gld. een informatie-avond onder de titel:

PARTICULIER EN ZIJN VERMOGEN

aan de orde komen thema's als:
* Overdracht eigen huis door ouders aan kinderen

Waarom? Wanneer? Hoe? Fiscale gevolgen?
* Schenken "op papier"

Wat is dat? Wat kost dat? Schenkingsrecht?
* Testament/codicil/executeur-testamentair

Wat is dat? Hoe doe je dat? Wanneer?
' Eigen vermogen en bejaardenhuis/verpleeghuis

Verdwijnen de spaarmiddelen als sneeuw voor de zon?
* Successierecht

Hoog? Laag? Veel misverstanden!
•v

Er worden korte uiteenzettingen gehouden.
Er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen, ook individueel "onder 4 ogen".
Toegang en consumpties gratis.
Iedereen is welkom.
Ont/angst vanaf 19.30 uur.
Het programma begint om 20.00 uur.

Mr. A Schellenbach
Notaris te Hengelo Gld.
Koepelberg 4
Postbus 34
Telefoon 05753 - 3939
Telefax 05753 - 3462

APPELTJESBROOD
(volkorenmeel, appels,
kaneelsuiker)

van 4.95 voor

CROISSANTS
S

van 1.75 voor

SAÜCIJZEN

3.95*
W

§
1.251

W
PD

van 1.35 voor ^55

4WHVM a<I MVA - 31VMVM Sla N VA

café coen evers
VELSWIJK tel. 08344-l 392

CARNAVAL
zondag 21 februari

Frühschoppen
met medewerking Prins Joop 1

en de Doldraejers
Verkleed voetballen vanaf 10.30 uur.

VLEESRIBBEN
500 gram 4.40
COTELETTO'S

per stuk 1.50

2.40

1.70

Wegens vakantie gesloten van

22 t.e.m. 27 februari

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)

" Tel. 05753-1301

Disco-Dancing

De Paerdestal
Zelhem

CARNAVAL
Zaterdag 20 februari m.m.v.

Zondagmiddag en avond geopend

Maandagmorgen

Frühschoppen
En maandag en dinsdagvond is het geopend

voor de allersterkste.

Dit alles in disco De Paerdestal te Zelhem

Deze week

Kip Kerry Snacks 1.50
Mueslibroodsneetjes

1.756 voor

vrijdag en zaterdag

Cocktailrondjes

4 voor 5.50
Wij zijn met vakantie van

21 februari t/m l maart.
Dinsdag 2 maart staan wij weer

voor u klaar.

Bakkerij
H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld
Tel. 05753-1200

GOEDKOPER KAN HET NIET
BIJ

TACX SCHOEN MODE
T.E.M. ZATERDAG 27 FEBRUARI 1993 VERKOPEN WIJ AL ONZE

AFGEPRIJSDE SCHOENEN VOOR DE HELFT VAN DE
AFGEPRIJSDE PRIJS. DEZE SCHOENEN HERKENT u
AAN DE RODE RONDE STIP ONDER DE LAAGSTE PRIJS.

TOT ZIENS bij TACX SCHOENMODE
t.o. gemeentehuis - Hengelo (Gld.)

tel. 05753-2547 - 's maandags gesloten



Wij zijn heel blij met de geboorte van onze

zoon en klein'e broer

MICHIEL JAN

10 februari 1993.

J. Koning

J. Koning-Boon

Sander

Maarten

Kastanjelaan l,

7255 AM Hengelo Gld.

DANKBETUIGING

Voor de vele blijken van medeleven, door u be-
toond, tijdens de ziekte en na het overlijden van
onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

ANNA TIESSINK
weduwe van Gcrrit Momberg

mogen wij u door deze oprecht dank zeggen.

J. A. Groot Roessink-Momberg
G. Groot Roessink
A. Zuurveld-Momberg
G. Zuurveld
klein- en achterkleinkinderen

7255 LE Hengelo (Gld.), februari 1993.
Vordensewcg 84.

DANKBETUIGING

Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te
bedanken betuig ik u, mede namens mijn kinderen,
langs deze weg onze oprechte dank voor de over-
weldigende belangstelling tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn man

HENK KNAAKE

Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost, dat u
zich allen zo betrokken voelde bij dit groete verlies.

Boukje Knaake-van Assen

Toldijk, februari 1993.
Russerwcg 35.

EUGELINK ZONWERING

Hoi'straat 21 - Hengelo Gld.
tel. 05753-1210-fax 05753-1000

Leverancier van Zonwering, Rolluiken

KERKSTRAAT 6

GROENTE EN FRUIT

BILDSTAR grote zak 6.98
BINTEN grote zak 4.98
COXORANGE 4 kilo 4.98

RAUWKOST REKLAME
Laat u nog een week verrassen
door ons
RAUWKOST SENSATIE

500 gram 3.50
HUTSPOT • lekker makkelijk,
kant klaar 1 kilo slechts 9.98

KAAS REKLAME
weer met sensatieprijzen

OUDE KAAS </2 kilo
JONG BELEGEN KAAS

kilo
KOMIJN JONG BELEGEN

'/2 kilo
De TIP van de week:
GESTOOFDE PREI met gesmolten
kaas

TOT ZIENS

6.

5.98

TE KOOP: eiken stijlkast z.g. kussenkast 1.80 hoog,
1.60 breed en 0.50 diep, z.g.a.n. f 2500.—, massief
eiken salontafel 1.20x0.60 f 275,—, zware eiken
staande schemerlamp + 2 kappen extra f 375.—
Info na 18.30 uur tel. 05755-2346.

Snitsels

Slagersham

Gegr. worst

per 100 gr 1.60

100 gr 1.60

100 gr 1.40

SLAGERIJ

ÜIEUWEKHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

WUNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

3 PRIMULA'S

3-delige set
RIETEN MANDJES

4.95

4.95

Wijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

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

In het kruisgebouw te Steenderen gaat
verloskundige

Ria Haggeman-Withaar
zwagerschapsspreekuur houden vanaf
19 februari 1993.
Voor een telefonische af spraak kan men
haar bellen, tel. 05754-1351.

Onze zaak is gesloten

van 22 t/m 27 februari.

Kapsalon Memelink
Vordenseweg 5 - Hengelo Gld

BELASTINQINVULAVOND
voor F.N.V.-leden

Voor hulp bij het invullen van uw biljet kunt

U tel. contact opnemen voor een afspraak

tel. 05753-2306 / 3020 / 2923
t.o.m. 12 maart

Het bestuur

Onze HUISHOUD en KADO-
afdeling wcrdt vernieuwd!
In verband hiermee zijn wij

GESLOTEN
van 22 tot 27 februari

Werkplaats blijft noraal open

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD

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

GEVRAAGD: TE HUUR OF TE KOOP

perceel
leemhoudende grond
plm l ha

BOOMKWEKERIJ - TUINAANLEG

HOVENIERSBEDRIJF

G. J. HALFMAN
Rondweg 2a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1424

G€M€€NTe HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN
Volgens het collecterooster worden tot 27
februari 1993 geen collectes gehouden.

| RAADSVERGADERING |
De eerstvolgende raadsvergadering zal
worden gehouden op dinsdag 23 februari
1993, des avonds om 8 uur in de raads-
zaal van het gemeentehuis.

HINDERWET

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,
sectie VROM, 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.

| WONINGWET
Burgemeester en wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat bij hen op 3
februari 1993 een aanvraag is ingeko-
men van:
de heer J.W. Bruil, voor een vergunning
ingevolge de Woningwet voor het oprich-
ten van een garage, gelegen aan de
Zelhemseweg te Hengelo.

Op 4 februari 1993 is een aanvraag inge-
komen van:
de heer H. Doornink, voor een vergun-
ning ingevolge de Woningwet voor het
verbouwen van de woning, gelegen aan
1e Berkendijk 6 te Hengelo.

Op 5 februari 1993 is een aanvraag inge-
komen van:
de heer B.L.Th. Wolbert, voor een ver-
gunning ingevolge de Woningwet voor
het verbouwen van de woning, gelegen
aan Spalstraat 25 te Hengelo.

Op 8 februari 1993 is een aanvraag inge-
komen van:
de heer M. Scheffer, voor een vergunning
ingevolge de Woningwet voor het ver-
nieuwen en uitbreiden van de schuur,
gelegen aan Varsselseweg 58 te Hengelo.

Hengelo, 16 februari 1993.

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat bij hen een aanvraag
is ingekomen van:
de heer J. Halfman, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en
in werking hebben van een boomkwekerij en hoveniersbedrijf, gelegen aan Rondweg
2a te Hengelo.
De aanvraag ligt ter inzage van 17 februari 1993 tot 17 maart 1993. Na deze datum, tot
het einde van de beroepstermijn liggen de stukken ter inzage.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 17 maart 1993 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 te dienen

Hengelo, 16 februari 1993.

| PUBLIKATIE WET AROB
Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 3 t/m 9 februari 1993
waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.
aan:

F.H.W. Hansen, Waarleskamp 26,
Hengelo Gld

J.W. Garrits, Kervelseweg 11,
Hengelo Gld

D.W. Bierman, Ruurloseweg 36,
Hengelo Gld

G. Onstenk, Wichrrondseweg 2,
Hengelo Gld

G.H. te Brake, De Heurne 90.
Hengelo Gld

J. Olthof, Lankhors'.erstraat 33,
Hengelo Gld

Bouwmaatschappij Weustenenk,
Wichmondseweg £ 5, Hengelo Gld

ten behoeve van:

het vergroten van de woning

het uitbreiden van de woning

het aanbrengen van een dakkapel op de
woning Ruurloseweg 34

het oprichten van een bedrijfsgebouw
aan de Molenenk 20

het oprichten van een woning met garage
aan De Heurne 49

het gedeeltelijk veranderen en vernieu-
wen van een schuur tot garage/berging

het oprichten van een dubbele woning
aan de Middenweg 9 en 11

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, afde-
ling Grondgebiedszaken.

| SOCIALE ZAKEN EN WELZIJN ""]
Om u inzicht te geven waar u eventueel recht op zou hebben, wanneer u geen
inkomsten meer zou hebben voor de noodzakelijke kosten van het bestaan of uitgaven
door bijzondere omstandigheden, willen wij u maandelijks nader informeren over de
taken van de afdeling sociale zaken en welzijn van de gemeente.
Voor welke uitkeringen kunt u terecht bij de gemeente?
De afdeling geeft uitvoering aan de Algemene Bijstandswet, waaronder ook de
Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers, alsmede het Bijstandsbesluit Zelf-
standigen valt. Tevens is "Bijzondere Bijstand" mogelijk wanneer er sprake is van
bijzondere omstandigheden. Verder wordt er uitvoering gegeven aan de Wet Inkomens-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " voorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werkne-
mers en de Wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen. Bovenge-
noemde uitkeringen zijn bedoeld voor de dagelijkse kosten van levensonderhoud, met uitzondering van de "Bijzondere Bijstand".
We zullen nu trachten de bovengenoemde uitkeringen nader te omschrijven.
Wie komt er in aanmerking voor een uitkering krachtens de Algemene Bijstandswet (ABW) en de Rijksgroepsregeling
Werkloze Werknemers?
De bijstandsuitkering is voor een ieder tussen de 18 en 65 jaar oud, die voor levensonderhoud op zich zelf is aangewezen en hiervoor
geen of onvoldoende geld heeft. Er moet geen beroep gedaan kunnen worden op andere inkomsten of uitkering. Een ABW-uitkering
is dus altijd een laatste mogelijkheid. De hoogte van de uitkering is afgeleid van het minimum loon. Het minimum loon is het bedrag
waar een ieder van 23 jaar of ouder recht op heeft bij een volledige werkweek. Wanneer u al een bepaald inkomen heeft, bijvoorbeeld
uit alimentaie of andere uitkering, kunnen die met de ABW aangevuld worden tot het bijstandsnivo. Met een bijstandsuitkering mag
ook worden bijverdiend, maar de inkomsten worden voor 25% vrijgelaten tot een bepaald maximum bedrag. Deze vrijlating geldt voor
een periode van 2 jaar en nadien worden de inkomsten in principe volledig in mindering gebracht op de uitkering. Een uitzondering
hierop zijn de jongeren tussen de 21 en 28 jaar, hiervoor gelden andere normen.
Andere bedragen welke in mindering worden gebracht op de uitkering zijn een vast bedrag van ƒ 281,68 per maand bij het hebben
van een kostganger en ƒ 185,66 per maand bij het hebben van een onderverhuurder. Voordat tot bijstandverstrekking wordt
overgegaan zal moeten worden bezien wat het vermogen van do aanvrager is. Onder vermogen wordt verstaan het spaargeld en
goederen. De maximale vrijlating van het vermogen bedraagt ƒ 17.800,- voor gezinnen en ƒ 8.900,- voor alleenstaanden bij
eenABW-uitkering.
De Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers heeft naast de voorwaarden die gelden voor de Algemene Bijstandwet nog eigen
regels en deze zijn:
- de persoon dient als werkzoekende ingeschreven te staan bij het arbeidsburo.
- de persoon moet zelf zoeken naar arbeid.
- de persoon dient zijn medewerking te verlenen aan een medisch onderzoek, scholingsprogramma's en opleidingen, wanneer

hierom wordt gevraagd.
- de persoon dient gehoor te geven aan oproepen van de gemeente en het arbeidsburo.
Volgende keer zullen wij u nader informeren over de "Bijzondere Bijstand".
Voor eventuele vragen kunt u dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur terecht op het gemeentehuis bij de afdeling sociale zaken en welzijn
of op afspraak. U kunt ons ook telefonisch benaderen onder nummer 05753-1541.

CARNAVAL
vier je in „'t Zwanennest

TRENDSETTER
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende discotheek
NET EFFE GEZELLIGER

Zondagavond 21 februari

met D.J. EDDY DE GIER

MAANDAG 22 FEBRUARI

Rosenmontag
Voor de best verkleedden leuke prijzen.

Zowel Individueel als groepen.

Beoordeling door deskundige jury.

Alaaf en tot ziens in 't Zwanennest

UIT, GOED VOOR Uu



„DE BRINK" ZELHEM

Aktiviteiten tijdens de voorjaarsvakantie

Deze vakantie is van zaterdag 20 februari tot en met
zondag 28 februari.

Tijdens dez*e vakantie zijn er geen zwemlessen en
dat houdt in dat het bad meer is geopend voor vrij-
zwemmen.

Voor informatie hierover kunt u bellen met het zwem
bad. Aan de kassa van het zwembad kunt u ook een
folder hierover meenemen.

Discozwemmen in „de Brink"

O zaterdagavond 20 februari is er weer 'n discozwem
men in „de Brink". Omdat het dan carnaval is, vieren
we in het zwembad de „Smoks Hanne-discoparty".
Iedereen mag op die avond natuurlijk verkleed
komen. Je mag zelfs verkleed te water.

Radio Ideaal zorgt voor de muzi'ek en ook prins
carnaval komt die avond met de raad van elf naar
het zwembad.

Dus kom naar zwembad „de Brink" om een drijfnat
carnaval te vieren.

Van 18.30 tot 20.30 uur disco voor jongens en meisjes
t.e.m. 13 jaar, vanaf 20.30 tot 22.30 uur voor 14 jaar
en ouder. Kosten: een entreekaartje.

In het Brinkjournaal van 7 februari 1993 is vermeld
dat de sp'elinstuif op dinsdagmiddag 23 februari zcu
zijn. Dit is verzet naar woensdagochtend 24 februari
Voor kind'eren tot en met 7 jaar organiseren de zwem
onderwijzers van „de Brink" een spelinstuif.

In de ondiepe gedeelten van het bad kunnen de kin-
deren meedoen aan allerlei spelletjes.

De instuif begint 's morgens om 10.00 uur en duurt

tot 12.00 uur. Er is dan geen vrijzwemmen.

Op deze ochtend hebben de jongste kinderen uit

Zelhem en omstreken de kans om mee te doen aan

allerlei spelletjes, zond'er dat ze de zwemkunst

machtig moeten zijn. Plezier hebben in het zwembad

staat bovenaan

Kosten f 3.— per kind. Dit geldt voor alle kinderen

die komen.

Misschien he'eft u al vaker gedacht bij het zien van

allerlei onderwaterfilms op TV, dat duiken zou ik

ook wel eens willen proberen.

Maar ja, zoiets is immers toch alleen weggelegd voor

stoere binken en macho's. Tenminste als je de

meeste TV^opnames moet geloven.

Op dinsdagavond 23 februari van 20.00 tot 21.30 uur

kunt u in zwembad „de Brink" duiken met pers-

luchtflessen.

Onder deskundige leiding kunt u dan zelf eens er-

varen hoe het is om rond te zwemmen onder water,

zonder dat u om de paar seconden naar boven moet

om naar adem te snakken. Voor het benodigde mate

riaal zorgen wij. Tevens draaien we in het zwembad

video-opnames van duiken in Nederland en het

buitenland.

De kosten voor deelname bedragen f 15.— (incl.

entree). Bij de kassa van het zwembad kunt u zich

aanmelden en tevens de deelnamekosten betalen.

U moet natuurlijk welk kunnen zwemmen, maar u

hoeft geen echte bink of macho te zijn. Die mogen

wat ons betreft wel thuis blijven.

WONINGBOUWVER. „THUIS BEST"

De woningbouwvereniging Thuis Best heeft met on-
middellijke ingang een geschillencommissi'e ingesteld
De corporatie stelt de huurders van haar woonge-
l'egenheden in de gelegenheid klachten over haar
handelen of nalaten, of het handelen of nalaten van
personen die voor haar werkzaamheden verrichten,
in te dienen bij een geschillencommissie. Die com-
missie heeft tot taak het bestuur met redenen om-
kleed over de behandeling van die klachten te advi-
seren. De commissie bestaat uit drie leden (een uit
de ledenraad, een uit het bestuur en een uit het
werkapparaat).

Het is de bedo'eling dat het bestuur van de woning-
bouwvereniging aan de huurder, die de klacht heeft
ingediend zo spoedig mogelijk schriftelijk en met
redenen omkleed me'edeelt, of zij naar aanleiding
van de behandeling van de klacht maatregelen zal
nemen en zo ja, welke.

Het is de bedoeling dat er over enige maanden aan-
sluiting wordt gezpcht bij de gezamenlijke geschil-
lencommissie van de O.A.C, (samenwerkingsverband
van 10 Achterhoekse woningcorporaties). De aan-
sluiting vindt thans nog niet plaats omdat er nog
geen juridische status voor het samenwerkingsver-
band bestaat.

Klachten kunnen worden ingediend bij de geschillen-
commissie van de corporatie, postbus 22, 7255 ZG
te Hengelo Gld.

Voor belangstellenden ligt er een reglement omtrent
de samenstelling en d'e werkwijze van de commissie
ten kantore ter inzage.

Informatie-avond nieuwbouw 16 seniorenwoningen

Kastanjelaan Hengelo Gld

Deze avond werd bijgewoond door 47 belangst'ellen1-
den. Er werd een overzicht gegeven van de activi-
teiten van de corporatie in het algemeen en over dit
plan in het bijzonder. Van de gelegenheid tot het
stellen van vragen werd druk gebruik gemaakt. Er
hebben zich thans voldoende kandidaten gemeld.

Nieuw is daarbij dat de toekomstige bewoners bij de
definitieve uitvoering van het plan worden betrokken
Belangstellenden, die niet in de gelegenheid waren
deze avond bij te wonen kunnen alsnog voor verd'ere
informatie respectievelijk aanmelding terecht bij het
kantoor aan de Spalstraat.

Voor info: 05753-1460 L. H. G. Westerbroek

Wat kost de auto dit jaar?

„KILOMETERKOSTEN 1993" GEEFT OVERZICHT

De EVO ondernemersorganisatie voor logistiek en

transport, geeft „Kilometerkosten 1993" dit jaar

zowel in boekvorm als op diskette uit. De uitgave

geeft een overzicht van de kilometerkosten van meer

dan duizend personen- en bestelauto's.

Verder is er onderscheid gemaakt tussen benzine-,

LPG- en diesel ui t voeringen. Bovendien zijn de kilo-

meterkosten berekend bij verschillende jaarkilo-

metermetrages. De kosten staan inclusief en exclu-

sief BTW weergegeven.

Ondernemingen kunnen met de informatie uit „Kilo-

meterkosten 1993" bepalen hoe hoog de vergoeding

Ouders zoeken woonruimte
voor werkende dochter .
Doetinchem, Hengelo Gld,
Zutphene.o. Tel. 05753-1979.

Voor een "TAART MET
VAART", belt U Bakkerij
Kreunen en a la minute ma-
ken wij zo'n heerlijke taart
voor U.
Bakkerij Kreunen
tel. 05753-1474 voor een
"TAART MET VAART".

Te koop 10 hardhouten ra-
men met glas en sluiting, hoog
l m, breed 0.75 m. D. Poor-
terman, Voortseweg l, Tol-
dijk. Tel. 05753-2631.

Te koop broeiramen (een-
ruiters) G. L. te Veldhuis
Tentendijk 3, Hengelo Gld
Tel. 05753-7237, na 18 uur

SPORT GOED
met SPORTGOEb

nm

ftoozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Zondag 21 febr.

GROTE BINGO
met maximum f 2000.—

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

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

Buitenbanden
26-28 sport

v.a. 14.50 tot 41.—

Home-trainers
v.a 264.—

De nieuwe

BATAVUS collectie
is binnen.

Rijwielspeciaalzaak

Z W E V E R I N K
lekink 8 - Hengelo Gld

Tel 05753-2888

HALFMAN B.V.
boomkwekerlj

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo G.
TH 0575.V1424

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

voor zakelijk gebruik van de privé-auto moet zijn.
Verder is het mogelijk om de normkosten voor

zakenauto's te bepalen, waardoor bijvoorbe'eld een

vergelijking met lease-offertes mogelijk wordt. De

cijferreeksen in het kilometeroverzicht staan mede

gerangschikt op prijsklasse van de auto's. Dat maakt

het voor een (aspirant-) koper mogelijk om vanuit

een gewenste aanschafprijs en kilometerkostprijs de

meest geschikte auto te kiezen.

De diskette geeft de gebruiker de mogelijkheid om

de kostenbegrotingen te specificeren. Dat maakt het

mogelijk om de opbouw van de kilometerkostprijs

kritisch te oekijken. Bovendien kunnen auto's met

een laag brandstofverbruik met behulp van de dis-

kette worden geselecte'erd.

De ontwikkeling van de diskette is mede moglijk

gemaak* door de NOVEM (Nederlandse Maatschap-

pij voor Energie en Milieu).

Het bokje Kilometerkosten 1993 kost f 22.50,

EVO-leden betalen f 15.— (excl. BTW). De 3,5 inch

diskette kost f 37.50, EVO-leden betalen f 25.—

(excl. BTW). Telefonisch bestellen kan bij de EVO-

klantenservice, tel. 079-414641.

Deze week
bij bakkerij Jozef Schabbink

MAISBROOD
plm. 450 gram ••• O

APPELRONDO'S
5 STUKS V«vO

BAKKERIJ

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

ONDANKS ALLES TOCH SUCCESVOLLE AKTIE

GEEF 'S VOOR DIABETES

De campagne Geef 's voor diabetes heeft 3,6 miljoen
gulden opgebracht. Dat is 10 procent meer dan in
1991.

Het bericht dat een week voor de collecte als groot
nieuws werd gebracht: „Suiker niet langer taboe
voor diabetespatëmt" was voor de goed geïnformeerde
diabeet oud nieuws. Suiker mag, mits ingepast in
het dieet.

Met het misleidende effect hiervan kregen de col-
lectanten te maken. Men vroeg zich af waarom nog

gecollecteerd werd. Diabetes is toch over? Het ge-

volg was dat de gem. opbrengst per collectant 5

gulden lager was dan in 1991.

Dat het resultaat toch positief uitgevallen is, is o.a.

te danken aan de toename van 2000 collectanten dat

voor de bestrijding van diabetes op pad ging.

Het Diabetes Fonds Nederland subsidieert met de

opbrengsten van de campagnes het wetenschappelijk

onderzoek naar het ontstaan van diabetes en onder-

zoek naar het terugdringen van de gevolgen van

diabetes als oogziektes, nieraandoeningen en vaat-

ziekten.

Weer en wind hielden mij niet tegen,
toch wil ik bij mijn broertje wezen.
Met een gewicht van 6 pond, klein en gezond,
kijk ik als een wereldburger in het rond.

/

Kimberly
Geboren
Dit is slechts één voorbeeld
uit de nieuwe geboorte-

van Infercard

' 4

^ lüinfercaril

In hoger sferen?
.... komt u zeker als u bij ons binnen stapt

Want daar ligt de nieuwste Intercard-huwelijkskollektie
Keuze ruimer dan ooit.
En.... wij helpen u graag met de tekst

DRUKKERIJ WOLTERS

l G] i II flk r r H n l Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld. - Tel. 05753-1455

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

Wielrennen
Zwemmen
Voetballen
Tennis
Windsurfen

È
Q
Q
J
J

nee
J
O
J
J
J

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-
g De Macht van het Kleine

Postbus 9587
3506 GN Utrecht

STEUN DE TEGEN mm OP HET
ONVERWACHTE!



•Tl W AANKOPEN IN HENGELO EN KEIJENBORG
waar nog voldoende parkeergelegenheid aanwezig is!

Accountantskantoor
Th. J. Sloot b.v.

Dienstverleners op het gebied van
accountancy, belastingzaken,

bedrijf sbegeleiding en computerverwerking.

Voor het verzorgen van uw

B E L A S T I N G A A N G I F T E 1992
kunt u bij ons terecht op een van de volgende avonden

- dinsdagavond 23 februari
- dinsdagavond 2 maart
- dinsdagavond 9 maart
- dinsdagavond 16 maart
- dinsdagavond 23 maart

Ons kantoor is daartoe geopend van 18.00 tot 20.00 uur.

Tramstraat 4 - 7255 XB Hengelo Gld.
Tel. 05753-1391 - Fax 05753-2734

voor
STAATSLOTEN

DEDIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

ENE l NK
GLAS- VERF -BBUNO

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.

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

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

en Gelegenheidskaarten bent U bij ons

op het juiste adres.

Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f ffZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

drukwerk
Kampstraat 13.7255 XC Hengelo (Gld.). Telefoon 05753-3818

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 21 FEBRUARI

Remigiuskerk
10.00 uur ds. P. F. de Vries m.m.v. Soli Deo Gloria

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

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. A. B. Elbert

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur ds. H. van Nieuwenhuize, Epe

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 20 februari 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 21 februari 10.00 uur Woord en Communieviering
m.m.v. het gemengd koor
Aswoensdag 24 februari 19.00 uur Woorddienst m.m.v. het

gemengd koor

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;

zondags om 10.00 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;
dagelijks Rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen 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!

19 - 22 FEBRUARI
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.

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

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

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.

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 hoort u ook wanneer er in uw (woon)plaats het
(uitleen)spreekuur is.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen lussen 09.00 en 12.00
uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - lel. 05750-
16463.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Cenlraal kanloor: correspondeniie-adres Postbus 65, 7255 ZH

Hengelo Gld.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld, tel. 05753-2345.
Kanloor Steenderen: "Het Anker", J. F. Oltmansstraat 7, 7221
NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zelhem: "Dennenlusi", Stephanotisweg 4, 7021 ZR
Zelhem, lel. 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: Kaslanjelaan 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, 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.

LAVOLD ̂  SCHOONMAAK

U woont in Hengelo (Gld) en u zoekt een
leuke bijverdienste?
Dat kan, als u

SCHOONMAKER/STER
wordt bij Lavold Schoonmaak bv.

De werktijden: ma, wo en vr
vanaf 18.00 uur.

Voor informatie:
Lavold Schoonmaak bv, tel. 074-427763
Granaatstraat 51,7554 TN Hengelo (Ov)

LAVOLD-^ SCHOONMAAK

0 1 D K R A V O N D JEUGDAFD. VOETBALVER.
STEENDEREN

De jeugdafdeling van de voetbalvereniging Steenderen
houdt op 27 februari voor de 6e maal haar tradidtionele
ouderavond voor de pupillen en junioren in /.aal "De Engel"
te Steenderen.
Deze avond, die verzorgd wordt door alle jeugdteams en
hun leidei s/sters, /.al weer in het teken van een Play-back
Steen-mix show staan.
Het is de bedoeling dat er tijdens de/e avond door de
diverse elftallen en play-back stukje of een toneelstukje
gedaan wordt.
Tijdens deze avond zal een deskundige jury de wisselbeker.
welke vorig jaar door de D2 pupillen werd gewonnen me:
een stuk van Queen, uitreiken aan de nieuwe winnaars.
Om deze avond te financieren is er op 6 februari een grote
verloting huis aan huis gehouden, met als hoofdprijs een
dames of herenrijwiel.
De trekking van deze verloting zal tijdens de pauze van de
ouderavond op 27 februari worden gehouden.
Omdat er een grote publieke belangstelling verwacht wordt
en er een zeer uitgebreid programma is, wordt een ieder
verzocht om uiterlijk 19.00 uur aanwe/ig te zijn.

VEZELBRUIN VOOR DIK EN DUN
Slank met lekker grof meergranenbrood met vezels en
zaden
Een goed gewicht vindt iedereen prettig. Daarbij lekker
blijven eten is het belangrijkst. Dat kan met VezelBruin
voor DIK en DUN van Bakkerij Kreunen.
VezelBruin is een heerlijke broodsoort, gebakken van
verschillende granen, zaden en vezels. Naast vezels van
tarwe, haver en maïs bevat VezelBruin zaden zoals gierst,
sesam/.aad, /onnepitten en soja. Elk graan en zaad in
Vezel Bruin levert een eigen bijdrage aan de voedings-
waarde van dit heerlijke brood.
VezelBruin, rijk aan vezels
Ve/elBruin bevat 30% meer voedingsvezel dan gewoon
volkorenbrood. Gemidde ld k r i j g t de
Nederlander per dag 5 a 10 gram voedingsvezel te weinig
binnen VezelBruin helpt dit tekort op een smakelijke
manier aan te vullen.
VezelBruin, lekker in het broodwisseldieet
VezelBruin is vanwege het hoge vezelgehalte erg geschikt

als basis voor het broodwisseldieet. Heel eenvoudig: de ene
dag eet u uitsluitend VezelBruin, zonder boter of beleg
zoveel u wilt met daarbij alleen water, koffie of thee zonder
melk en suiker. De volgende dag mag u alles eten en
drinken, waar u trek in heeft.
Zo kunt u wel 2 kilo per week afvallen.
Goede eetgewoonten en voldoende beweging zijn belang-
rijk vooreen goed gewicht. VezelBruin past daar prima bij.
Echt VezelBruin herkent u aan de Vczclbroodouwel met
korenschoof. Slank smakelijk af: koop en eet VezelBruin
van Bakkerij Kreunen te Hengelo Gld.

HAMOVE FILMTEAM TOONT BEELDEN
Filmavonden van de Hengclose Auto-en Motorvercniging
Hamove zijn in het verleden grote happenings geweekt.
Denk maar aan de vertoning van 'Leo Lont' en het grote
succes'Miami Vice inde Hengelosemais'. Na deze produk-
ties is het wat stiller geworden, daar dergelijke f i lms
ontzettend veel tijd in beslag nemen.
Toch houdt Hamove ook dit jaar een filmavond en wel o|
dinsdag 16 februari in zaal Wolbrink. Bleekstraat 3 k
Hengelo Gld, aanvang 20.00 uur.
In het archief zitten voldoende films die het vertonen meer
dan waard zijn, race- en crossfilms uit de oude doos. Niet
alleen leden zijn hartelijk welkom, maar ook andere belang-
stellenden. De Hamove filmploeg heeft een aardig pro-
gramma samengesteld dat de moeite waard is om te gaan
zien.
Dinsdag 16 februari, Hamove filmavond in zaal Wolbrink,
Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.

OUDERENMIDDAG ANBO HENGELO GLD
Medicijngebruik op oudere leeftijd
Woensdag 17 februari a.s. om 14.00 uur houdt de plaatse-
lijke apotheker drs. G. van Ochten voor de leden van de
ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) afde-
ling Hengelo (Gld) in zaal Wolbrink een lezing over
"Medicijngebruik op oudere leeftijd".
Na de pauze volgt een diapresentatie met een praatje door
de bekende plaatsgenoot dhr. Roei Kreunen over "Leuke
dingen uut Hengel".
Ook 50-plussers, die belangstelling hebben voor dit onder-
werp en eventueel lid willen worden van de ANBO zijn
welkom.

ANDERE VERLOSKUNDIGE VOOR DE
GEMEENTE STEENDEREN
Ria Haggeman-Withaar gaat de verloskundige zorg over-
nemen van haar collega's Nini Hartman en Trudy Klomp.
Ria Haggeman woont op de grens van de gemeentes
Vorden en Steenderen en de overname heeft juis t een
praktische reden.
Voorde zwangere kliënten, die al ondercontrole zijn bij de
Zutphense verloskundigen, is een overgangsperiode vast-
gesteld.
Nieuw is ook dat het spreekuur voor zwangerschaps-
controle gaat verhuizen van Baak naar het kruisgebouw in
Steenderen.
Ria Haggeman hoopt dat de mensen in de gemeente Steende-
ren snel aan haar zullen wennen. Een goede verstandhou-
ding is altijd een groot pluspunt voor een fijne zwanger-
schap en bevalling.

Marktver.
Hengelo Gld.

LEDENVERGADERING
op dinsdag 9 maart 1993
in zaal Michels, Spalstraat 45.
Aanvang 20.00 uur

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen vorige ledenvergadering.
3. Jaarverslag secretaris.
4. Jaarverslag penningmeester.
5. Rapport kas-controlecommissie.
6. Benoeming kascommissie 1993.
7. Bestuursverkiezing wegens periodieke

aftreding van de heren A. Lankhorst en
A.R.J. van Ingen.
Zij stellen zich herkiesbaar.

8. Vaststelling contributie 1993.
9. Verkoop onafgehaalde prijzen verloting.

10. Mededelingen.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Opruiming
van 17 t/m 27 februari

totale
leegverkoop

met 50% korting

H. M. IJsseldijk
Steenderen

Tel. 05755-1313

POLITlE-INFORMATIEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e jaargang no 5 - Periode van 2 tot 9 februari 1993.

Woensdag: Controle maximumsnelheid aan de Vor-
denseweg huilen de kom. 167 hestuurders "gemeten", maar
13 overtredingen. De snelste haalde l \2 km per uur . De
transaktiemogelijkheid heslaat tot een overschri jding met
max. 30 km per UUT (ƒ200,--). Die bestuurder krijgt daarom
rechtstreeks bericht uit Zutphen.
's Middags nog /o'n controle. 322 bestuurders. 39 overtre-
dingen, de snelste haalde l 14 km p/u.
's Avonds een alcoholcontrole. Diverse bestuurders laten
blazen. Het / ag er voor hen goed uit .
Donderdag; Op de Hoge Es reed de bestuurder van een
busje tegen een geparkeerd staande personenauto. (Het was
glad.)
Een slepend burenpmblecm liep /o hoog op dat met een
knuppel een klap werd uitgedeeld. De buurman liep hoofd
en schouderletsel op. Later bleek dat er op de autoantenne
van de gewonde buurman ook geweld was toegepast.
Vrijdag: Een aanrijdinkje op de parkeerplaats bij AH. Een
bestuurster onderschatte de draaicirkel van haar personen-
auto en raakte het rechterachterportier van een geparkeerd
staande personenauto.
Zaterdag: Snelheidscontrole aan de Vordenseweg. 330 be-
stuurders. 36 overtredingen, waarvan een met 126 km p/u.
Zondag: Omstreeks 03.00 uur kon de Discobus bij de
Sporthal niet meer vertrekken. De achterste deur was ontzet
en de veiligheid trad in werking.
Maandag: 's Nachts een brandje in een broeikas vermoede-
lijk door kortsluiling. De brandweer bluste snel.
Aangifte diefstal brievenbus aan Vordenseweg in het week-
end.
's Nachts werd een reklamezuil aan de Spalstraat kapot
geschopt. Gelukkig hebben wij er een dader bij. De schade.
ƒ 5000,— zal door hem betaald moeten worden. (Dat
noemen ze nog eens een duur avondje stappen.)
GEVONDEN; Een ongeveer 50 centimeter hoge zwarte
hond met lange staart.
Een bekende dubbele rode tas "De Graafschapbode".

Franke

OPENINGSTIJDEN POLITIEBUREAU HENGELO GLD
Met ingang van 20 februari 1993 zal het politiebureau van
de post Hengelo Gld, niet meer op zaterdag voor het
publiek geopend zijn.
De openingstijden zijn vanaf die datum: maandag tot en
met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Het blijft echter mogelijk om na telefonisch overleg een
afspraak te maken voor een bezoek aan het bureau op
andere tijden en zelfs in het weekend. Zo'n afspraak kan
uitsluitend gemaakt worden op ma t/m vr tussen 09.(M) en
12.00 uur.
Buiten de openingstijden is de politie altijd bereikbaar op
telefoonnummer 1230. Buiten de openingstijden kan er
geen informatie verstrekt worden uit het register gevonden
en verloren voorwerpen.


