
62e jaargang no 13 dinsdag 30 maart 1993 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regellnkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Heiigelo 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-Vlerakker

en omstreken

Magere
Speklappen

2.95

Varkensrollade

500 gram

Spare ribs

500 gram
o QC

500 gram
met de hand geknoopt

Gebraden
Rosbief

100 gram

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
SCHOUDERKARBONADE

(max. 2 kg per klant) 500 gram

4.95

4.95

4.95

2.99

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

Speciaal voor Pasen:

Twee nieuwe exclusieve

vruchtenbrood variëteiten:

* Appel vruchtenbrood

* Victoria vruchtenbrood

Ze zien er heerlijk uit en ze smaken
nog lekkerder.

Op zijn Paasbest met brood van:

BAKKERIJ KREUNEN
speciaalzaak in brood en banket

Toneelavond Jong Gelre
zaterdag 3 april a.s.
"Boerenbedrog "

in zaal Langeler, Hengelo Gld.

aanvang 19.30 uur - zaal open 19.00 uur
entree ƒ 5,00 p.p.

Palm Palm Pasen el koerei
morgen is het zondag dan krijgen wij een ei

een ei is geen ei
twee ei is een half ei
drie ei is een paasei

Voor de Palmpaosstok diverse

soorten en maten Haantjes en

Kransen.

Aanbieding deze week:

Amsterdams Paasbrood 3.50

Bolushaantjes 2 voor 1.75

vrijdag en zaterdag

Palmpaasbol 4.95

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

PULSAR

GALILEO
C O L L E C T I O N

De Galileo serie van
Pulsar brengt een
vernieuwende tijd-
geest tot uitdrukking.
Pulsar noemt dat de
Renaissance Spirit.
Een stijl waarin pure
vormgeving herleeft,
met veel aandacht
voor details. Zie het
prachtig rondgesle-
pen glas en de stijl-
volle afwerking van
elk Pulsar Galileo
model.

PXQ070Pf295,- PWR038Pf595,-

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

KWALITEIT EN
KWANTITEIT

voor betaalbare prijzen

* Capaciteit tot
70 personen

* Maandag gesloten
* Groot terras

Gelegen zijweg
Zelhem-Ruurlo.

Vorsselsestraat 11
Tel 08342-3750
7021 MV Zelhem

voor

STAATSLOTEN

OEDIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

SCHOUDERKARBONADE
500 gram 5.25
ROLLADE SCHIJVEN
per stuk

NAGELHOUT
100 gram «

FIJNE SNIJWORST
100 gram

1.15

3.10

1.45

SLAGERIJ
RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05733-1301

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

Palmpasenoptocht
zaterdag 3 april 1993

om 13.00 uur vertrek bij
bejaardencentrum De Bleijke.

Route:
Beukenlaan - Bleekstraat - Spalstraat - St.
Michielsstraat- Rozenhoflaan - Banninkstraat
- Raadhuisstraat - Kerkstraat - Spalstraat -
Eindpunt Hotel Langeler.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

ENE N K
GLAS-VERF-BEHANO

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

MINI KALANCHOë'S

TULPEN

3 voor 3.95

2 bos 6.00

Wijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

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

Uitnodiging
Na een periode van verbouwen is onze winkel

(met ± 325 m2 fiets- en bromfietsplezier)

te bezichtigen en daarom houden wij

Open Huis
Hiervoor nodigen wij U uit op

maandag 12 april a.s., 2e Paasdag
tussen 10.00 en 18.00 uur

m
RIJWIELEN - BROMFIETSEN
REPARATIE - INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. - Tel. 05753-7278 - Fax 05753-7254

mefeenzachf
karakter

19.45
19.95

Tl A M ARIA
JAMAICA
COFFEE
LIQUEUR

27.95

DELAFORCE
PORT

KINGSTON
RUM

l IV»

13.9517.95

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

l

L

Opening tuinseizoen 1993
bij„l/a//e Verzasca"

Bronkhorsterstraat 9 - Keijenborg

Alles op het gebied van vijvers, tuin-
hout en aanverwante materialen

zaterdag 3 april
van 9.00 tot 16.00 uur

VALLE VERZASCA
• Vijveraanleg - 0 Tuinhout - • Sierbestrating

0 Vijverartikelen - 0 Folie verwerking

privé-adres:
R. MULLINK

Ottenkampweg 12 - 7256 BG Keijenborg - tel. 05753-1195

l



VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME
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'Bakkerij Bruggink
w RAADHUISSTRAAT 19 • TEL. 1358
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Deze week

Gevulde koeken

ca
?
w
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m
»

ta per stuk van 1.45 voor 1,2$ >

> Krokante elfzaden wille bollen•
g Krokante elfzaden bruine bollen |

van 0.60 voor Q.50 5

i Voor de PALMPASEN OPTOCHT

* haantjes en krakelingen
voor op de stok

<
>
1MIHVM 30 MVA -

<
>

ö
M

•ÜMJHVM 510 NVA

Op 6 april herdenken wij onze 45-jarige trouwdag.
Gelegenheid tot feliciteren van acht uur tot half elf
in zaal "Den Bremer te Toldijk.

JAN EN GRETHA JANSSEN-BOSMAN

7227 NG Toldijk, maart 1993.
Schiphorsterstraat 2.

KERKSTRAAT 6

BOSPEEN

ELSTAR

per bos 2.98
4 kilo 4.98

Rauwkostreklame:

KOMKOMMER ZOETZUUR
500 gram 3.98

PITTIGE lJSBERGSLA
500 gram 3.98

VENKEL SALADE 500 gram 3,98

Kaasreklame:

JONGE KAAS kilo 8.98

KOMIJN JONG BELEGEN
kilo 10.98

ROOMBRIE SELECT10N
vers van hel mes 100 gram 1.89

Kom eens rustig langs een kijkje
nemen

TOT ZIENS

PASEN
Wij hebben leuke aanbiedingen:

14 krt gouden slavenbanden vanaf ƒ 1 79,--

1 4 krt gouden oorringen vanaf ƒ 21 ,--

14 krt gouden oorbolknopjes vanaf ƒ 24,--

zilveren oorstekers vanaf ƒ 6,--

1 8 krt vergulde sieraden o.a. armbanden en
colliers, met 10 jaar garantie.

Moderne Vogue horloges vanaf ƒ 79,--

en nog veel meer uit onze grote kollektie

A.GROOTKORMELINK
horlogerie goud & zilver

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

Met de lente aan haar begin

kregen wij uitbreiding van ons gezin.

Een klein ventje, lief en gezond,

van 55 centimeter lang en ruim 8 pond.

Hij is geboren 's avonds om vijf voor zeven

en wij hebben hem de naam MAX gegeven.

Geboren op 20 maart 1993

MAX

Zoon en broertje van:

Jean en Herma, Jim en Tessa Krteunen

Maanstraat l,
7255 BA Hengelo Gld.

Tel. 05753-3942

POOTAARDAPPELEN
BESTELLEN

WAAMELINK'S
ZAADHANDEL BELLEN

Keuze uit div. soorten.
Tel. 05753-1334.

Wij kunnen ook leveren

Hogedrukbuis voor
Uw regeninstallatie met

hulpstukken, ook hebben
wij voordelige buis voor

Uw Rioolafvoer.
Vraag vrijblijvend prijs-

opgaaf bij

GOOSSENSATOMICA
Steenderenseweg 11

Hengelo
tel. 05753-2139

J. vr. 25 jr. biedt zich aan voor
oppas, 's avonds en weekend,
vijf gulden per uur. Veel er-
varing met kinderen. Brieven
onder no. 13 K, bureau de
Reclame.

Te koop 2 x 2-zits bankstel,
rib. Tel. 05754-1798.

Te huur gevraagd een huis in
Hengelo of omgeving. Brie-
ven onder no. 13 Z, bureau de
Reclame.

Karin nw afspraak zelfde tijd
Ruurlo of zoek contact, kent
mijn auto zaterdag 14.30 uur
Spalstraat, Hengelo Gld.

Te koop oranje dwergkees,
puppy. A. J. Eugelink, Vars-
selseweg 23, Hengelo Gld.

H.H. Aardappeltelers
Uw veld(je) machinaal laten
poten en aanaarden, bel A.
Menkveld, Veermansweg 12,
HengeloGld, tel. 05753-2136

* haantjes vele soorten
* vogels
* broodkransen voor

op de stok
* chocolade-eitjes de

grootste sortering

Bakkerij Kreunen
Tel. 05753-1474

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo G.

HALFMAN B.V.
boomkwekerlj

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo G.
Tel. 05753-1424

Te koop i.z.g.st. toer-
motor Kawasaki 305 CSR
bouwjaar 1984, vraagprijs
f 3250.—. Tel. 05753-3275

Gevonden kinderporte-
monnaie met inhoud, op
de Keijenborg, omgeving
Kerkstraat. Tegen adv.
kosten terug te halen.
Tel. 05753-2996

Gevraagd hulp, l ochtend
per week. J. Krijt, 't Haeg
ken 7, Vorden, 05752-2298

Te koop pootaardappelen
Loonbedrijf Niesink,
Weeninkweg l, Keijenborg
Tel. 05753-1585

Speciale aanbieding:

BLAUWE
HAAGCONIFEREN

120-140 cm a f 9.—

Verkoop zaterdag 3 april

vanaf de nevenvestiging

Banninkstraat 52, Hengelo

Kwekerij „de Heesterhof"
Gerrit en Ada Lubbers

Tel. 05753-2892

Kom eens kijken in onze winkel
naar de geshowde fietsen en snorfietsen

met meter dan 100 stuks

van UNION - SPARTA (MET) -
BATAYUS - GAZELLE - M.B.K.

^ZWEVERINKJ?
Uw fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

Ook voor reparatie (24-uur service) en verhuur

Magere riblappen 500 gr 8.95

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past Thoiutraat 9
KEIJENBORG
Tel 05753-1320

COLLECTEN
Volgens het collecterooster 1993 worden
de komende periode de volgende col-
lectes gehouden:
28 maart t/m 3 april - SIMAVI
18 t/m 24 april - Fonds Kinderhulp.

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.

SOCIALE
VERZEKERINGSBANK

ledere eerste donderdag van de maand
is er een zitting van de sociale verzeke-
ringsbank in het gemeentehuis, van 09.00
tot 10.00 uur.

Burgemeester en wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat er in de week van
22 maart 1993 tot 29 maart 1993 een
aanvraag ingevolge de Woningwet is in-
gekomen van:
de heer H. Eggink, voor het oprichten van
een dakkapel, op het perceel Varssel-
seweg 51 a te Hengelo,
de heer A.J.H. Keuben, voor het uitbrei-
den van de woning en het oprichten van
een garage, op het perceel Wolsinkweg
2a te Keijenborg.

Hengelo, 30 maart 1993.

PUBLIKATIE WET
RUIMTELIJKE ORDENING

BEKENDMAKING VERZOEK OM VRIJ-
STELLING.
De burgemeester van de gemeente
Hengelo maakt ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 19a van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat burge-
meester en wethouders van die gemeente
voornemens zijn vrijstelling te verlenen
als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening teneinde medewer-
king te kunnen verlenen aan het verzoek
van het bestuur van Bijenvereniging "De
Vooruitgang" te Hengelo om vergunning
voor het bouwen van een bijenstal met
een werk- en observatieruimte op het
perceel, kadastraal bekend gemeente
Hengelo, sectie E, nr. 372, gelegen nabij
de Dijenborgsestraat te Hengelo. Het is
de bedoeling de vrijstelling te verlenen
voor een periode van maximaal 5 jaar.
Het verzoek ligt met ingang van 1 april
1993 gedurende 14 dagen ter gemeente-
secretarie (afdeling Grondgebiedszaken)
voor een ieder ter inzage. Gedurende de
termijn van terinzagelegging kan een ie-
der schriftelijk bezwaren tegen het voor-
nemen de gevraagde vrijstelling te verle-
nen indienen bij burgemeester en wet-
houders.

Hengelo, 30 maart 1993.
De burgemeester voornoemd.

BEKENDMAKING BOUWPLAN.
De burgemeester van de gemeente
Hengelo maakt ter voldoening aan het
bepaalde in arftkel 19a van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat burge-
meester en wethouders van die gemeente
voornemens zijn vrijstelling te verlenen
als bedoeld in artikel 18a van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ten einde mede-
werking te kunnen verlenen aan het bouw-
plan van:
W.L.A. Aalders, Kruisbergseweg 6 te
Hengelo, voor het bouwen van een
berging.
Het bouwplan ligt met ingang van 1 april
1993 gedurende 14 dagen ter gemeente-
secretarie (afdeling Grondgebiedszaken)
voor een ieder ter inzage. Gedurende de
termijn van terinzagelegging kan een ie-
der schriftelijk bezwaren tegen het voor-
nemen de gevraagde vrijstelling te verle-
nen indienen bij burgemeester en wet-
houders.

Hengelo, 30 maart 1993.
De burgemeester voornoemd.

G6M€€NT6 HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat door hen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving
redelijkerwijs voldoende te voorkomen of te beperken, op 23 maart 1993 onder voorschriften een vergunning is verleend
aan:
Maatschap H. en H.W. Ellenkamp te Hengelo, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in
werking hebben van een loonbedrijf en het verrichten van bosbouwaktiviteiten, op het perceel Kremersdijk 8 te Hengelo;
de heer A.B. Hilferink te Hengelo, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben
van een loonbedrijf, op het perceel Slerterinkdijk 1 te Hengelo.
De beschikkingen liggen op het gemeentehuis, afdeling Grondgebiedszaken, ter inzage van 1 april 1993 tot 1 mei 1993
op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en bovendien elke vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur in
de bibliotheek, Sterreweg 14.
BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot 1 mei 1993 worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaar hebben ingediend;
d. andere belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling
geschillen van bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de gemeente Hengelo, afdeling Grondgebiedszaken, tel. 05753-1541
toestel 26.

Hengelo, 30 maart 1993.

EVENEMEiNTENKALENDER
April:
3 - Bed- box en buggybeurs, Speel-o-theek in de sporthal.
3 - Toneeluitvoering Jong Gelre.
4 - Tourtocht Hamové, start bij de Molen in Varssel.

24 - Training int. motorraces, org. Hamové, circuit "Varsselring".
24 - Voorjaarsuitvoering muziekver. "Crescendo" in sporthal "de Kamp".
25 - Int. motorraces, org. Hamové, circuit "Varsselri ig".
30 - Koninginnedag-aktivrteiten.

Mei:
1 - Braderie, dorp Hengelo.

20 - Dauw-fiets-zwemmen "He-Key", 7.00-9.00 uur.
30 - Puzzelrit Hamové, start zaal Wolbrink, 14.00 uur.

l INDICATIECQMMiSSIE HENGELQ/STEENDEREN J
Indicatiecommissie Hengelo/Steenderen nu 24 uur per dag bereikbaar.

HENGELO/STEENDEREN

Met ingang van 15 maart 1993 heeft de indicatiecommissie haar servicepakket uitgebreid en de bereikbaarheid vergroot
tot 24 uur per dag. Alle aanvragen uit het hele plangebied (Gemeente Hengelo + Gemeente Steenderen) komen nu
binnen bp het Centrale Meldpunt in Doetinchem. Voor dit Centrale Meldpunt is een kort 06-nummer gekozen. Dit nieuwe
nummer is: 06-8806.
Nadat de centrale een melding krijgt, waarschuwt zij de zorgcoördinator voor de indicatiecommissie via de semafoon.
Deze manier van werken garandeert een snelle afwerking. Bij acute hulpvragen kan de zorgcoördinator in een mum van
tijd bij de cliënt zijn.
U kunt bij het Centrale Meldpunt terecht voor de volgende aanvragen:
1. Een verzorgingshuis, verpleeghuis. j ,
2. Een tijdelijke opvangplaats in een verzorgingshuis.
3. Dagopvang in een verzorgingshuis.
4. Personenalarmering.
5. Maaltijdvoorziening (Tafeltje Dekje).
6. Thuishulp (Kruiswerk + Gezins- en bejaardenverzorging).
Spreekuren.
Naast de aanmelding via het 06-nummer kunt u zich ook persoonlijk aanmelden via een open inloopspreekuur, zowel
in Hengelo als in Steenderen. Vanaf 15 maart is er elke vrijdagmiddag een spreekuur in beide plaatselijke wijkgebouwen
van het Kruiswerk. Tijden: Steenderen -13.00-14.00 uur - Hengelo -14.30-15.30 uur.
Tevens kunt u op het spreekuur het aanvraagformulier verkrijgen voor een verzorgingshuis/verpleeghuis. Deze
aanvraagformulieren zijn ook op beide gemeentehuizen te verkrijgen.
Personenalarmering.
Bij het Centrale Meldpunt is ook de Personenalarmering ondergebracht. Personenalarmering is een alarmeringssysteem
voor mensen die dit t.b.v. hun eigen veiligheid willen. Door de personenalarmering zijn deze mensen in staat om bij
calamiteiten hun kinderen, buren of vrienden te laten waarschuwen. In noodgevallen is het zelfs mogelijk om direkt de
huisarts of ambulance in te schakelen.
06-8806: U spreekt met "Kruiswerk Oost-Gelderland".

l COMMISSIEVERGADERING |
De raadscommissie Ruimtelijke Ordening c.a. houdt op dinsdag 6 april 1993 een openbare vergadering in het
gemeentehuis. De vergadering begint om 19.30 uur. Vanaf 19.30 uur bestaat gedurende 15 minuten voor niet-
commissieleden de gelegenheid gebruik te maken van het spreekrecht. Wie van het spreekrecht gebruik wenst te maken
dient daarvan te voren kennis te geven aan de voorzitter. Het spreekrecht is beperkt tot onderwerpen welke op de agenda
voorkomen.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening.
2. Besluitenlijst van de vergadering van 2 maart 1993.
3. Nota "mens en materieel gemeentewerken".
4. Mededelingen.
5. Rondvraag.
6. Sluiting.

COMMISSIE SOCIALE ZAKEN EN WELZIJN - OPENBARE VERGADERING

De voorzitter van de Commissie Sociale Zaken en Welzijn van de gemeente Hengelo Gld. maakt bekend dat de
eerstkomende openbare vergadering van genoemde commissie zal plaatsvinden op woensdag 7 april a.s., 's avonds
om 20.00 uur in het gemeentehuis te Hengelo Gld. Eventuele belangstellenden worden uitgenodigd deze vergadering
bij te wonen.
Op de agenda staan de navolgende punten:
1. Opening.
2. Verslag van de vergadering van 11-01-1993.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:

a) brief van de St. Welzijn Ouderen dd. 26-01 -1993;
b) brief van de K.N.M.V. dd. 18-02-1993;
c) overzicht speelautomaten;
d) brief van de St. Kerk & Cultuur dd. 11-02-1993.

4. Subsidie-verzoek van de Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie.
5. Subsidie-verzoek-van de Vereniging Wereldwinkel Hengelo dd. 05-03-1993.
6. Subsidie-verzoek van de St. Kerk en Cultuur dd. 15-03-1993.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.
Niet uitgesloten mag worden dat zich in de tussenliggende periode nog zaken aandienen met een spoedeisend karakter,
welke dan alsnog aan de agenda kunnen worden toegevoegd.
Eventuele toelichtingen op de geagendeerde punten zijn desgewenst te verkrijgen op het secretariaat van de commissie.
Dit is gevestigd op de afd. Sociale Zaken en Welzijn, (tel. 05753-1541 toestel 54).
Voor eventuele belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het zgn. spreekrecht U wordt
daarbij de gelegenheid geboden om voorafgaand aan de vergadering, de commissieleden te informeren omtrent uw
overtuiging, standpunt en/of visie op één der bovenvermelde agendapunten. Dit dient evenwel minimaal 24 uur vóór de
aanvang van de vergadering op het secretariaat, met vermelding van het onderwerp, te worden bekendgemaakt.



echt ____ je proeft 't - echt ---- Je proeft 't

? Deze week:

o. Appel of Kersenflappen

1 .40 «"
"P

van 1 .75 voor

£ Weekend aanbieding:
* 5 gele room tompoucen naien

4 betalen |

a

1 masselink
h, addlnkstraat 3 - telefoon 1 337 • steanderen

(D
•D

i
3

l, uaojd of ---- upa - }. uaojcl af ---- moe

Door een kleine reorganisatie hebben wij ruimte
gecreëerd voor een nog groter assortiment:

panty's, kniekousjes, kousen, steunkousen etc.

Nieuw: SOKJES met bloemen, boerderij-
figuren, beertjes, rolsokjes v.a. 9.35

DEMI BYOU
Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 05752-3785

's Maandagsmorgens gesloten

DAMMEN
Deze week werd de 2e ronde van het sneldammen v.

teams gespeeld.
Het Ie speelde in Laren een minder goede ronde
dan in de Ie rond. Met een totaal van 10-8 werden ze
door een beter bordgemidd'elde 3e van de 6.
H. Vos werd hierbij topscorer van DCH l met 10-15.
Het 2e team speelde in Beltrum een betere wedstrijd
met in totaal 12 punten uit 10 wtedstrijden werden
zij eveneens 3e. Op l bordpunt na waren zij 2e ge-
weest.
B. Harkink werd hier de topscorer met 10-15, ge-
volgd door J. Luiten met 10-14.
Het 4e team van Hengelo viel in Almen in voor het
3e van Laren, dat zich had teruggetrokken. Met een
gelijkspel tegen Wehl hebben zij de eer voor zich-
zelf gered.
J. Schabbink behaalde de meeste punten met 4-5,
Onderlinge competitie:
groep A: J. Vos-J. Luiten 2-0, G. Halfman-H. Huls-
hof 1-1.
Stand: l J. Vos 20-33, 2 H. Luimes 20-32, 3 H. Vos
19-31, 4 J. Heijink 20-29, 5 A. Hoebink 19-23.
Nacompetitie:
H. Dijkman-G. Wentink 2-0, A. Versteege-E. Berend
sen 1-1, J. Wentink-T. v.d. Hul 2-0, H. Megens-
J. Schabbink 0-2, H. Zonnenberg-L. Koldenhof 2-0

Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel

Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leven?
Praat mee. Wort lid. Epll£PS,EïraGI|„KRLAHD

Voor alle Informatie.
(030) 52.35.78. Of EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ
schrijf naar: postbus 9587, 3506 GN Utrecht

't is
Daarom bij aankoop van minimaal

i 50.— aan baby-peuferk/eerf/es

GRATIS
grappig haarbandje, baret - pet
of 2 knuffeitjes

Deze aanbieding geldt f.e.m. 10 april

TOT ZIENS

DISBERGEN'
woninginrichting
textiel en babymode '•

'̂ MiWji&aigggqflaiolB*!»»̂

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spuistraat l 7255 AA Hengelo Gld

NIEUW!!!

N O R M A A L
pilsner

Bij uw slijter vanaf l april
te verkrijgen

Als u denkt dat dit een l aprilgrap is,
loopt u een lekker pilsje mis.

Kold bewaren en opzoepen

Palm, palm, Pasen
ei, koerei
morgen is het zondag, dan eten wij een ei.

De feestdagen rond Pasen naderen, dus nu aan

de slag met verzending van de benodigde

PAASKAARTEN
Ook betekent Pasen met haar eigen sfeertje

een tijd van vernieuwingen en vtele

PAASVERSIERINGEN

In het centrum
van Hengelo Gld
en de Achterhoek

Kerkstraat 17

WOLTERS BOEKHANDEL

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

PUBLIKATIE WET AROB

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van
17 t/m 23 maart 1993 waartegen op basis van de Wet
AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven
beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

het oprichten van een
V.V.V.-gebouw aan de
Kervelseweg 1a

Gemeentebestuur van
Hengelo Gld, Raadhuis-
straat 20, 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 grondgebiedszaken.

De Logopedie-praktijk van Mevrouw W. J. H.

Jolink van Keulen, Krommedijk 3 te Hengelo is

met ingang van 1-3-1993 VERPLAATST

naarKERKEKAMP 23A te Hengelo, (voor-

heen kantoor Thuis Best en stichting S. W. O.

Afspraak per telefoon blijft: 05753-1912

Deze week bij
bakkerij Jozef Schabbink

PASEN VOORPROEFJE:

PAASSTOL
met 100% amandelspijs 5.98

Natuurlijk hebben wij weer een prachtige
sortering

CHOCOLADE en
OPGEMAAKTE EIEREN

En voor de PALMPASEN natuurlijk

HAANTJES • WIELEN en

GEVLOCHTEN HAANTJES

BESTELT U ZE EVEN?

BAKKERIJ

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

Een sfeerplaatje van de Hengelose weekmarkt in de Kerkstraat.
l
HENGELOSE WEEKMARKT

WEER IN DE KERKSTRAAT

Na jarenlang haar standplaats in de Spalstraat en de
St. Michielsstraat te hebben gehad, heeft de Henge-
loste weekmarkt weer haar standplaats in de Kerk-
straat, waar alles In 1964 is begonnen.
Voor het echter zover was, is er veel overleg en
werkzaamheden aan vooraf gegaan en werd dikwijls
het gemeentehuis bezocht.
Toen echter de heer Arendsen zijn zaak vestigde in

het oude pand van VS en het daarbij liggende par-
keerterrein aankocht, was de zaak snel beklonken.
Onder feestelijk vertoond opende vrijdag 19 maart
wethouder H. Meurs de weekmarkt in de Kerkstraat
De marktkooplieden die zelf erg voor de verplaatsing
hebben geijverd, haakten in op dte feestelijkheden
door iederfe klant bij aankoop een roos te geven.
Het was een drukte van belang op de markt, waar
de kooplieden hun waren aanprijsden onder de slagna
op de markt is uw gulden een daalder waard.

Voorjaar: tijd voor uw tuin
VRUCHTBOMEN

CONIFEREN

LAANBOMEN

ROZEN

VASTE PLANTEN

SIERHEESTERS

COMPOST

TUINTURF

BOOMSCHORS

VIJVERGROND
GAZON GRASZAAD
VELDKEIEN

Boomkwekerij • Tuinaanleg • Hoveniersbedrijf

Rond weg 2a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1424

Geboren
NIEUW!

Mag ik even storen:

Ik ben vandaag geboren,

en ik wil u laten weten

dat ik

Maaike

zal heten.

Dit is slechts één voorbeeld uit de nieuwe

geboorte-kollektie van Intercard.

DRUKKERIJ WOLTERS
•
lüliiitcrcanl

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

Wij helpen u ook met de tekst

DRUKKERIJ WOLTERS

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



Sportief het
voorjaar in,

tennis
misschien? Hengelose Lawn- Tennisclub

„HET ELDERINK"

Tennisvereniging „Het Elderink" organiseert
voor belangstellenden weer een 6-tal opvang-
avonden, waar nader kennis kan worden ge-
maakt met de tennissport.
Ook U bent hier van harte welkom.
De eerste avond is informatief en zal zijn op
maandag 5 april om 20.00 uur.
De vijf daarop volgende maandagavonden is
er de mogelijkheid tot spelen vanaf 19.30 uur,
waarbij een paar enthousiaste leden van de
club U zullen begeleiden.

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

1/2 jaar garantie op onderdelen

'ÏN
Hendriks
"de Timmerije"
Kruisbergseweg 10
Hengelo Gld
Tel. 05753-1448

1e kwaliteit hout voor
schuttingen en vlonders

Bangkiray gesch./gepr. palen
voorzien van punt en mooi recht
afm. 58x58 mm, lengte 275 cm 14,90/St
afm. 58x58 mm, lengte 305 cm 16,50/St
afm. 68x68 mm, lengte 305 cm 22,70/st
afm. 75x75 mm, lengte 275 cm 24,80/st
afm. 75x75 mm, lengte 305 cm 27,50/St

Bangkiray schuttingplanken
gesch./gepr. afm. 16x145 mm,

lengten 430 en 490 cm 4,60/ml

Bangkiray vloerdelen anti-siip prof.
geschikt voor aanleg bij vijvers
afm. 25x150 mm, lengten 305 en 490 cm 7,40/ml

Zweeds vuren groen geïmpregneerd gesch.

met ronde hoeken afm. 16x145 mm,
lengten 420-450-480 cm 2,60/ml

Zweeds rabat groen geïmpregneerd gez.
afm. 19x150 mm,

lengten 420-450-480-510 cm 3,15/ml

* Alle prijzen zijn incl. b.t.w.
* Alle prijzen zijn af "de Timmerije"
* Uw adres voor levering van

diverse plaat en timmerhout

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 4 APRIL

Remigiuskerk
10.00 uur ds. A. B. Elbert m.m.v. zangver. Looft den Heer

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

Goede Herder Kapel
10.15uurds.P.F.de Vries

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur ds. H. E. Sterringa, Winterswijk

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 3 april 19.00 uur Gezinsviering m.m.v. de kinderen van
de Leer
Zondag 4 april 10.00 uur Palmzondag Eucharistieviering met
zang van het gemengd koor
Dinsdag 6 april 19.00 uur Boeteviering

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdagsom 19.00uurWeekendviering;
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-

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

2 - 5 APRIL
Dr. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst
Maandag: dr. Eijkelkamp, Kolde wei weg 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.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.

PAASSHOW &
DEMONSTRATIE

9-10-12 APRIL
7 JAAR GRATIS MAAIEN

• "7-VETTE-JAREN-ACTIE"
UITGEBREID PROGRAMMA
DIVERSE AANBIEDINGEN

JÜÜJË:
Branderhorstweg 5- KEIJENBORG

gem. Hengelo Gld. - Tel. 05753-2026
Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar!

Wij wensen iedereen
een vrolijk pasen

Hetty's Wol- en Antiekwinkel

VOOR:

Drogisterij
Stomerij (depot)
Schoenmaker!] (depot)
Kado-artikelen
Speelgoed
Postzegels
Wenskaarten
Knopen, band, kant, elastiek, ritsen enz.
Garen, katoen, wol enz.
IJsspecialiteiten, gebak
Alles voor poppen maken
Quiltpakketten, quiltgarens/stofjes
en nog veel meer

Wichmondseweg 13, Baak
Telefoon 05754-1980

Landbouwers
Wij leveren u gratis mengmest

geïnjekteerd op uw bouwland,

eventueel grasland

Loon- en Grondverzetbedrijf

H. J. Groot Roessink
Tel. 05753-1470 - Hengelo Gld

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f f fZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden
met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld
Maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar, tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 1 1

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 tussen 09.00 en 12.00
uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel. 05750-
16463.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk
Zutphen
Spreekuur gezins-/bejaardenverzorging en maatschappelijk werk:
ma t/m vr van 8.30-9.30 uur.
Regio-kantoren:
- Hengelo Gld., Kastanjelaan 15, tel. 05753-2345;
- Steenderen, J. F. Oltmansstraat 7
maatschappelijk werk: tel. 05755-1659
gezins-/bejaardenverz.: tel. 05753-2345;

- Zelhem, Stationsplein 12, tel. 08342-2151.
Spreekuur alpha-hulpverlening:
ma t/m vr van 8.30-9.30 uur, hoofdkantoor Zutphen, Hoge-
straatje 3, tel. 05750-43800

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.

Verloskundige:
R. Haggeman-Withaar, tel. 05754-1351

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.

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

drukwerk
K«mp»traat 13. 7255 XC Hengelo (Gld.). Telefoon 05753-3818

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

EUGELINK ZONWERING

Hof straat 21 - Hengelo Gld.
tel. 05753-12 W - fax05753-1000

Leverancier van Zonwering, Rolluiken

POLITIE-INFORMATIEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e jaargang no 11 - Periode van 16 t/m 22 maart 1993.
Strafrecht:
Op dinsdag 16 maart werd aangifte gedaan van diefstal van
een bromt iets. Deze werd op maandag 15 maart, tussen
20.30 en 20.45 uur ontvreemd bij de sporthal te Hengelo
Gld.
Tevens werd en aangifte gedaan van diefstal van een
muziekinstrument en standaard. Deze goederen zaten in
een tas, welke aan het stuur van een fiets hing. De gehele tas
met inhoud werd ontvreemd. Feit vond plaats op dinsdag
16 maart tussen 21 en 22 uur nabij cafetaria "Smikkel In"
aan de Spalstraat.
Tevens kregen wij melding van vernielingen van het plant
soen nabij de Ottenkampweg en de Eulingkamp te Kei jen
borg.
Een middanstander kreeg enkele malen kort na elkaai
bezoek van enkele borenslijpers, die opvallend veel be-
langstelling hadden voor het pand waarin deze midden
stander zijn bedrijf uitoefent. Het kenteken van het dooi
deze personen gebruikte voertuig werd genoteerd. Het
bleek hierbij om personen te gaan, die, gezien hun verle-
den, bij de politie wel bekend zijn.
Tevens werden er bij een inwoner door baldadige jongelui
enkele rauwe eieren tegen de voorgevel en de ruiten ge-
gooid.
Sociaal/Maatschappelijk:
Deze week hadden wij wederom tot 3 keer toe bemoeienis
met problemen in de relatiesfeer. Het betrof problematiek
tussen dochter-ouders, echtelieden onderling en buren on-
derling. Voor zover mogelijk hierbij bemiddelend opgetre-
den.
Overig:
Door ons werd een fiets aangetroffen, die d.m.v. de post-
code weer bij de rechtmatige eigenaar (uit Ulf t ) kon worden
terugbezorgd.
Tevens werd er door een bewoner een fiets aangetroffen,
die daar niet thuis hoorde. Dit bleek op een misverstand te
berusten, daar na informatie bij de rij w ie l handel aar bleek,
dat deze fiets onlangs bij hem was gekocht door een
bewoner uit hetzelfde pand. Foutje...
Door de gemeente werd gemeld, dat er op "Het Zand"
regelmatig sloopafval wordt gedumpt. Een onderzoek naar
de herkomst van dit afval wordt ingesteld.
Naar aanleiding van het onderzoek terzake baldadigheid
gepleegd tegenover diverse ouderen/bejaarden zijn een
aantal knapen op het bureau ontboden en terzake gehoord.
Zij beloofden "beterschap".
Gevonden/verloren voorwerpen:
De laatste 3 weken zijn weer een aantal zaken gebracht/
aangegeven, die wij graag aan de eigenaren zouden willen
overhandigen. Dit betreffen: * een zilveren armbandje met
de naam "Conny"; * een blauwe huissleutel; * een zwart-
wit dameshorloge, merk "Lorus" en een 2-tal huissleutels
aan een ring.
Als vermiste goederen werden opgegeven: * een blauw
regenpak in etui; * 2-tal grijswitte kinderschoentjes; * een
rode kunststof "Donald Duck" kinderhandschoen en een
sleutelbos met 4-tal sleutels.

B. Koers

LENTERIT VOOR MOTORÊN~~

De lentetijd is weer aangebroken en enkele mooie
dagen hebben we al gehad. Direct zie je dan weer
vel'e motoren, op de wegen. Velen herontdekken het
motorrijden of schaffen een motorfiets aan. Hier-
onder zijn ook heel veel vrouwen zoals in een tele-
visieprogramma naar voren kwam.
In dit kader is het deelnemen aan een toertocht voor
motoren een fijne bezigheid. Hamove haakt weer i:i
op die gedachte met de organisatie van de Lenterii.
Deze rit s*,aat voor zondag 4 april a.s. op dte kalender
en vanaf 9.30 uur is het mogelijk hiervoor in te
schrijven in de molen in Varssel aan circuit „Varssel
Ring", waar op zondag 25 april de grote Int. Wég-
races worden gehouden.
De organisatie hiervan draait al op volle toeren en
de Nederlandse toppers in de wegracerij zijn al ge-
contracteerd.

Haal Pasen nu al
'n

gezellig PAASEI
van

Banketbakkerij
Kreunen /

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

STRAALBEDRIJF BRUMMELMAN

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

Tel. O5755--I 767'

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST1

WONINGTOEWIJZING
De woningbouwvereniging heeft als eerste taak het zorg-
dragen voor de huisvesting van die mensen die niet of'
onvoldoende in slaat zijn op eigen kracht in een passende
woning te voorzien. De corporatie moet dan ook haar
bestuurlijke en financiële inspanningen in de eerste plaats
naar vermogen richten op het bouwen, in stand houden en
beheren van woningen, die passend zijn voor deze primaire
doelgroep.
Tot de aandachtsgroepen van beleid behoren onder meer
lichamelijk gehandicapten, ouderen, allochtonen en asiel-
zoekers.
Bovendien moet de woningbouwvereniging bij het verhu-
ren van goedkope huurwoningen zoveel mogelijk voor-
rang geven aan huishoudens met lagere inkomens.
Met goedkope huurwoningen worden bedoeld woningen
met een kale huurprijs van ƒ 510,-- per maand.
Bij het verhuren van deze woningen wordt zoveel mogelijk
voorrang gegeven aan woningzoekende:
alleenstaanden tot 65 jaar met een belastbaar inkomen tot
ƒ 32.000,--;
alleenstaanden vanaf 65 jaar met een belastbaar inkomen
tot ƒ 27.000,-;
meerpersoonshuishoudens tot 65 jaar met een inkomen tot
43.000,-- en
meerpersoonshuishoudens vanaf 65 jaar met een inkomen
tot ƒ 36.000,--.
Deze bedragen worden jaarlijks door de Minister van
Volkshuisvesting aangepast.
Bij meerpersoonshuishoudens wordt het tweede en/of
meerdere inkomen meegeteld. Negatieve inkomens en
inkomens van kinderen of kleinkinderen jonger dan 27 jaar
blijven buiten beschouwing.
Het inkomen zal moeten worden aangetoond via een zoge-
naamd IB-54 formulier, dat bij de belastingdienst verkrijg-
baar is.
Tevens zal er naar worden gestreefd, dat er bij woning-
toewijzing op een zo min mogelijke mate een beroep wordt
gedaan op de individuele huursubsidie. Dit laatste is vooral
omdat het niet denkbeeldig is, dat de komende jaren aan-
zienlijk in de subsidies zal worden gesneden.

ANBO-NIEUWS HENGELO GLD.
Tijdens de jaarvergadering van de ANBO, afdeling Hengelo
Gld. werd op woensdag 17 maart j.l. voor de functie van
penningmeester de heer D. Maalderink benoemd in plaats
van dhr. J. Zegers Veeckens, die zich na 4 jaar niet herkies-
baar stelde.
Als lid van de nieuwe Commissie Welzijn Ouderen in
Hengelo Gld. werd door de ANBO-vergadering voorge-
dragen de heer B. Grotenhuys.
Aanvankelijk zou na de pauze mevr. Rita de Jong van
bloemenmagazijn Fleur een demonstratie kamerplanten-
verzorging geven. Doch door ziekte van personeel kon dit
op het laatste moment niet doorgaan. Gelukkig was de heer
Lubbers van Woonwinkel Lubbers zo bereidwillig in te
vallen. Zijn demonstratie van gezond slapen en aangepast
meubilair voor ouderen o.m. een gemakkelijke stoel, die
elektrisch verstelbaar is om het zitten en opstaan te verge-
makkelijken, werd enthousiast beluisterd en bekeken.
Een van de aktiviteiten van de plaatselijk ANBO is o.a. het
uitgeven van een maandelijkse magazine: de "ANBODE".
In het maartnummer wordt een aardig interview met Bur-
gemeester Van Beeck Calkoen gepubliceerd. Tevens inte-
ressante antwoorden op vragen die gesteld zijn aan Wet-
houder Van Petersen omtrent de 32 instanties en regelingen
waarop ouderen een beroep kunnen doen. De heer Van
Petersen heeft ten aanzien van deze vragen, die per ge-
meente kunnen verschillen, overleg gepleegd met zijn
deskundige ambtenaar de heer Kiers.

DAMMEN
Jeugd: A. Kuypery - Iris Vreeman 0-2; B. Kiers - R. Evers
0-2; E. de Greef - E. Hoebink 0-2; S. Hoebink - G.
Menkveld 2-0; M. Derksen - A. Meulenbrugge 2-0; A. de
Greef - E. de Greef 2-0; A. Meulenbrugge - E. Hoebink 0-
2; Iris Vreeman - E. Hoebink 0-2; A. Kuypery - G. Menkveld
2-0.
Stand: 1. E. Hoebink 16-28; 2. M. Derksen 17-27; 3. A.
Meulenbrugge 11-17; 4. A. de Greef 13-17.
Finale groep A: J. Vos - D. Walgemoet 2-0; G. Halfman -
J. Heuvelink l -1; H. Vos - B. Harkink 2-0; G. Kreunen - H.
Hulshof 1-1; H. Groeneveld - J. Luiten 2-0.
Stand: LH. Luimes 20-32; 2. H. Vos 19-31, J. Vos 19-31;
4. J. Heijink 20-29; A. Hoebink 19-23.
Finale groep B: G. Botterman - W. Engbers 1-1; H. Dijk-
man - B. Goorman 1-1; J. Wentink - H. Megens 2-0; E.
Berendsen - T. v.d. Hul 2-0; H. Zonnenberg - J. Schabbink
2-0.
Stand: L H. Zonnenberg 17-24 (kamp.); 2. G. Botterman
18-23; 3. L. Koldenhof 18-21; 4. H. Dijkman 18-20; 5. G.
Wentink 17-13. , , • -


