
62e jaargang no 23 dinsdag 8 juni 1993 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regellnkstraat 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-Vlerakker

en omstreken

Magere
Speklappen

Champignon of
Kerriegehakt

500 gram 2.95 500 gram 495~iWW

Spareribs Mager Runder

3.95 Gehakl

1 kg Vil/O

500 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 4.95

SCHOUDERKARBONADE

500 gram O.9ö

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

Kapsalon
Memelink

Dames en heren

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1278

Ook zonder afspraak

Voor een zonnebankkuur uw adres!

schilderen?

KLEURCOPPERANT
de super dekkende verf-

beits voor hout en steen.

Zit voor jaaaren.

• gronden en afwerken uit één pot
• elastisch en vochtregulerend, waar-

door geen blazen en bladders
• geeft body aan uw schilderwerk
• dekt in 2 lagen
• zeer sterke hechting en

gemakkelijke verwerking
• verkrijgbaar in fraaie dekkende

kleuren

kortom: een kwaliteits verf voor de pro-
fessionele gebruiker en doe het zelver.

verkrijgbaar bij:

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

SRK TOCH
HOE STERK

300-DELIGE

, BIT-BOREN
{ KOFFER
s Bestaande uit: hout-, metaal- en steenboren +

diverse maten pluggen.

TE KOOP:
Peugeot 205 XE 1.1, beige

Peugeot 205 XE 1.1, blauw

Peugeot 205 3 drs junior, wit

Peugeot 205 GLD, blauw

Peugeot 205 XL, wit

Peugeot 205 GE 1.1, wit

Peugeot 205 XR 1.1 plus, bl.arab

Peugeot 205 XE accent, rood

Peugeot 205 GR, z.grijs

Peugeot 205 XA, rood

Peugeot 309 G L profil

Peugeot 309 XR Ipg, bl.ming

Peugeot 309 XR 1.6 Ipg, bl.ming

Peugeot 309 XE score, wit

Peugeot 309 GL profil, bl.arab

Peugeot 309 XL magnum, antr.grijs

Peugeot 309 XR, wit

Peugeot 309 XL comfort, rood

Peugeot 309 XL magnum, antr.grijs

Peugeot 309 XR 1.4 plus, rood

Peugeot 405 GRD 1.9, bl.ming

Peugeot 405 GLD 1.9, antr.grijs

Peugeot 405 GL 1.6, rood

Peugeot 405 GRD, bl.ming

Peugeot 405 SRDT, wit

Peugeot 405 GR11.6, bl.ming

Peugeot 405 GLD, wit

Peugeot 405 GL 1.6, antr.grijs

Peugeot 605 SV 3.0, antr.grijs

Peugeot 605 SRI, grijs

Peugeot 605 SLI 2.0, rood

Suzuki Alto, rood

Suzuki Alto, z.grijs

Triumph acclaim, rood

Citroen BX, rood

Talbot 1510 1.6, groen
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AUTOMOBIELBEDRIJF

Bleekstraat 14, Hengelo Gld
Tel. 05753-1947

PEUGEOT
Plakhorstweg 8, Doetinchem

Tel. 08340-32851

De lekkerste broodjes bij Bakkerij Kreunen

zoals deze

v Surinaamse Puntjes 4 naien 5e gratis
Maar wij bakken ook Zoete Broodjes:

vernieuwd Hengelose Bolussen
5 halen

nu zachter en groter, maar dezelfde prijs!!

Bakkerij Kreunen met de K

van Kwaliteit in Brood en Banket.

Surinaamse puntjes, krokant van buiten, zacht van binnen.

Bij een

oribe/orgde vakantie

hoort een goec

voorbereiding

Een welverdiende vakantie

moet ook een onbezorgde vakantie

worden. Kom daarom eerst naar de

Rabobank voor een goed advies.

De Rabobank

helpt u graag op

weg met het ge-

mak van de Euro-

pas met pincode

voor gebruik in 60.000 geldauto-

maten in Europa, of het wereldwijd

betaalgemak van de Rabocard. Maar

ook voor buitenlands geld, reis-

.is • K.i).is • . i o c ,

• KlMSl'lli'CIlll'S

cheques en een passende reisverze-

kering bent u natuurlijk aan het

goede adres.

En bent u toch bij de bank, ver-

geet dan vooral

niet te vragen om

het boekje "Rabo-

Kompas", een han-

dige reiswij/er in

het buitenland. U krijgt het gratis

van de Rabobank.

U bent van harte welkom.

Rabobank Q

Rabobank. Aangenaam.

Raadhuisstraat 21 - Hengelo Gld

St. Janstraat 44 - Keijenborg

Tel. 05753 - 8400

JULIA BURGERS-DROST Tot 1 sept. a.s.

voor de prijs van

slechtsALLES DRAAIT
OM LIEFDE ƒ17,90

T 7 (normaal ƒ 37,50)

Boek van 614blz.

gebonden omslag

WOLTERS
Kerkstraat 17

Hengelo Gld.

Tel. 05753-1253

GEHAKT CORDON BLEU
per stuk 2.35
VARKENS FRICANDEAU

500 gram 7.35

BOEREN LEVERWORST

100 gram

WUNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

Volop CHRYSANTEN
Altijd meer dan 10 verschillende soorten

f 3.S-5 per bos

3 bos voor 10.'

Let ook op onze dagreclames

Wijnbergen
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

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

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

ROLLADESCHIJVEN
per stuk

SCHOUDER- of
RIBKARBONADE
500 gram

CASSELLERRIB
100 gram

1.15

4.

1.98
VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

PAARDEROOKVLEES

100 gram

1.05

2.40

IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

BinmnkstrMt 4 • 7255 AW H«ngek> (Gld.) - T»l. 05753-1220
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

s

c
tr

LAMSVLEES voorradig

po

SLAGERIJ

HATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Deze week »>
H
M
M

Deze aanbiedingen zijn 14 dagen ï

geldig

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258 j

ELFZADENBOLLEN

a bruin of wit van 0.60 voor QBgQ ^

S >

i BOLUSSEN l
W 3

J 8 stuks van 6.40 voor 5,75 g

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

mfof^
IJjngQTO-614614

kl \D*"
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M ANFRED BESSELINK & PATRICIA RUTJES

gaan trouwen op 17 juni 1993 om 11.00 uur in het

gemeentehuis van Steenderen.

De kerkelijke inzegening is om 11.45 uur in de

St. Willibrorduskerk te Steenderen.

U bent van harte welkom op onze receptie van 14.45 tot

16.15 uur in zaal "De Engel", Dr. A. Ariënsstraat l,

7221 CA Steenderen.

Ons adres:

Resedastraat 37, 7221 A V Steenderen.

13 juni 1993 is het 25 jaar geleden dat wij getrouwd

zijn.

WIM EN GEERTJE LUESINK

Wij willen dit vrijdag 18 juni vieren.

Receptie van 16.00-17.30 uur in zaal Langeler.

Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

„'t Heerink", Elferinkdijk 3,

7255 PW Hengelo Gld.

HENGELO GLD

V.enA.V.PAX

Hengelo Gld.
Aan het einde van dit voetbalseizoen is het 25 jaar

geleden dat ons clubblad "PAX-PRAAT", dat

wekelijks verschijnt, het levenslicht zag.

Ter gelegenheid hiervan biedt het bestuur de redakt ie

een receptie aan.

Deze wordt gehouden op zaterdagmiddag 12 juni

1993 van 15.30-17.30 uur in de feesttent op Sport -

park 't Elderink.

Bestuur v. en a.v. Pax

Corr. adres: Postbus 68, 7255 ZH Hengelo Gld.

voor ai uw AQUARIUMVISSEN

en VIJVERVISSEN
dan naar het

VISSERSHUISJE
Beekstraat 10 te Toldijk

Geopend van 13.30 tot 18.00 uur.

DEZE WEEK:

Mueslikoeken
6 voor

Pandabol
van 1.95 voor

Vrijdag en zaterdag:

Aardbeienrondjes
4 voor

Bakkerij

H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35

tel. 05753^1200

5.75

1.75

5.50

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Qld

GELDIG MAAND JUNI

l Itr 3-sterren jenever 19.95

l Itr Olifant jenever 19.95

l Itr Hooghoudt jenever 19.95

l Itr 't Hoekje vieux 18.95

l Itr 't Hoekje c.b. 13.95

l Itr (bramen- of vierbessenjenever 16.95

l fles Harvey's sherry 9.95

l fles Amaretto .dl Saronno 22.95

l fles Bailey's 27.95

l fles Ballantines whisky 29.95

05753-1252

WOENSDAGS GESLOTEN

KERKSTRAAT *>

Groente en fruit

Satsuma's MANDARIJNEN
zonder pit en zoet 20 voor 5.98

Ze zijn er weer, lekker sappig
PERZIKEN 15 voor 6.98

Nieuwe zomer RODE KOOL
kilo 1.98

Rauwkost aanbieding:

RUNDVLEES SALADE
800 gram 4.98

KOOLRABI-HAM SALADE
500 gr 4.98

De JIMP SLANK SALADE
500 gr 4.98

Kaasreklame:

BELEGEN KAAS '/i kilo 5.50

Hollandse GEITEKAAS
'/2kilo 8.98

Hollandse ZACHTE KAAS
ananas en gember 100 gr 1.

Nog gauw voor de vakantie een
paar pondjes er af,
met onze rauwkost is dat geen

straf.

TOT ZIENS

NOPPIESboy-girl

DE MODERNE LUIER MET DE

.OPDELEN VAN KATOEN

Voorgevormde katoenen luier

Perfecte pasvorm

Groot absorberend vermogen

Handige klitteband sluiting

Prima ventilatie, geen huidirritaties

Verrassend voordelig

MILIEU VRIENDELIJK

De NOPPIES-I uiers zijn te zien en

te koop bij:

GISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode
MIWHWHMMMMMMH^^

Raurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

Trekking verloting „Paard"
Nummers van de loten waarop een prijs is ge-

vallen mat de verloting ten bate van het

Paardenmonument:

42 - 59 - 63 - 68 - 89 - 254 - 260 - 264

332 - 358 - 401 - 494 - 562 - 670 - 673

689 - 720 - 751 - 799 - 836 - 882 - 912

930 - 969 - 985 - 1251 - 1363 - 1399

1501 -1618 -1634 -1663 -1676 -1730

1748 - 1892 -1938 - 2027 - 2045 - 2060

2065 - 2096 - 2115 - 2191 - 2306 - 2310

2320 - 2362 - 2426 - 2526

Hoofdprijs: kleuren TV is gevallen

op lotnr. 1501.

De prijzen zijn af te halen op dinsdag- en vrij-

dagmorgen tussen 9.00 en 11.00 uur bij

D. MAALDERINK, Bleekstraat 10, Hengelo Gld

G€M€€NT€ HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN

Volgens het collecterooster 1993 worden
de komende periode de volgende col-
lectes gehouden:
13 t/m 19 juni - AVO-Nederland
20 t/m 26 juni - Prins Bemhard Fonds.

HINDERWET

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot
12.00 uur.
De milieuvergunningen en -meldingen
liggen in het gemeentehuis, 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.

Op vrijdag 11 juni 1993 zijn alle afdelin-
gen ter gemeentesecretarie (Raadhuis-
straat 20) en de gemeentewerkplaats
(Zelhemseweg 38) gesloten.
Het bureau burgerlijke stand is op die dag
geopend van 10.00 tot 11.00 uur.

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 18 mei 1993 onder voorschriften een vergunning is verleend aan:
N.V. Waterleidingmij. Oostelijk Gelderland, voor een nieuwe de gehele inrichting
omvattende hinderwetvergunning, i.v.m. uitbreiding/wijziging van een drinkwater-
pompstation, op het perceel Kloosterweg 7 te Hengelo;
de heer A.F. Sueters te Keijenborg, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
hinderwetvergunning, i.v.m. uitbreiding/wijziging van een machinale houtbewerkings-
inrichting ten behoeve van de produktie van klompen, op het perceel Uilenesterstraat
10ate Keijenborg.
De beschikkingen liggen ter inzage van 9 juni 1993 tot 9 juli 1993.
BEROEP tegen deze beschikking kan tot 9 juli 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 bovenge-
noemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling geschillen van
bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist.

Hengelo, 8 juni 1993.

| PUBLIKATIE WET AROB T

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 26 mei t/m 1 juni 1993
waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen,

aan:

INZAMELING KLEIN
CHEMISCH AFVAL

ten behoeve van:

het oprichten van een woning aan de
Hummeloseweg

het oprichten van een woning met garage
aan de Middenweg 1

het oprichten van een woning met garage
aan de Middenweg 3

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.

Fam. Veldhuizen, p/a Ruurioseweg 21,
Hengelo Gld

A. Eelderink, Sarinkkamp 20,
Hengelo Gld

H.L. Bos, Sarinkkamp 26, Hengelo GldDe chemokar komt op 11,14,15,16 en
17 juni 1993 weer bij u 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.
De chemokar neemt dinsdag 15 en donderdag 17 juni voordat de huis-aan-huis-inzameling begint, een vaste plaats in van 7.30-8.30
uur. Op 15 juni is de standplaats in Hengelo op de parkeerplaats bij de Rabobank. Op 17 juni staat de chemokar in Keijenborg op
de parkeerplaats aan de Pastoor 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 mileubox 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).

Oude medicijnen kunt u inleveren bij de apotheek.
De inzameling van chemisch afval in Hengelo is een groot succes. In 1992 is 18.117 kilo klein chemisch afval aangeboden bij de
chemokar. Daarnaast is ook veel gebruik gemaakt van het KCA-depot op de gemeentewerf. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Grondgebiedszaken van de gemeente Hengelo, telefoon 05753-1541.
Gooi chemisch afval niet weg, breng het weg!!
De chemokar komt bij u langs:
Gebied 1 -vrijdag 11 juni
Banninkstraat (beb. kom), pr. Bernhardlaan, Dwarsstraat, de Heurne, Hofstraat, Julianalaan, het Karspel, Kerkekamp, Kerkstraat,
Kervelseweg, Koepelberg, Maanstraat, Margriethof, Markstraat, Oranjehof, Raadhuisstraat, Regelinklaan, Regelinkstraat, Rozen-
hoflaan, de Rusthoek, Ruurioseweg (beb. kom), Sarinkkamp, Schoolstraat, Snethlageweg, Sterreweg, Synagogestraat, H. v.
Velzenplein, Vordenseweg (beb. kom), Westerstraat, Wichmondseweg (beb. kom), Wilhelminalaan, Zonnestraat.

Gebied 2 - maandag 14 juni
Aaltenseweg (beb. kom), Akkerwinde, Asterstraat, Berkenlaan, Beukenlaan, Bleekstraat, Fokkinkweg, Groene Kruisstraat, 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 15 juni
Aaltenseweg (buitengeb.), Antinkweg, 1 e Berkendijk, 2e Berkendijk, 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,
Koesemansweg, Kroezerijweg, Kruisbergseweg, Loakendiek, Oosterinkdijk, Olde Kaste, Oude Varsselseweg, Reerinkweg,
Remmelinkdijk, Roessinkdrijfdijk, Roessinkweg, Rijnweg, Sarinkdijk, Schapendijk, Scharfdijk, Schuttersdijk, Sletterinkdijk, Stelling-
weg, Varsselseweg, Veldermansweg, Veldhoekseweg, Venneweg, Vierblokkenweg, Wassinkweg, Winkelsweg, Zelhemseweg
(buitengeb.).

Gebied 4 • woensdag 16 juni
Abbinkdijk, Baaksevoetpad, Banninkstraat (buitengeb.), Bargelsdijk, Beekstraat, Bekveldseweg, Berendschotstraat, Berkendijk,
Bruinderinkweg, Elderinkweg, Ellenkampdijk, Heideweversweg, Hesselinkdijk, Hiddinkdijk. Kervelseweg, Koningsweg, Kreilweg,
Kremersdijk, Krommedijk, Lankhorsterstraat, Lindensepad, Meeninklaan, Memelinkdijk, Menkhorsterweg, Menninkweg, Mokkink-
dijk, Riefelerdijk, Ruurioseweg (buitengeb.), het Stapelbroek, Slotsteeg, Tentendijk, Tolweg, Vaalverinkdijk, Veermansweg,
Vellekesweg, Vogelzangweg, Vordenseweg (buitengeb.), Wichmondseweg (buitengeb.), Zelledijk.

Gebied 5 - donderdag 17 juni
Beb. kom Keijenborg, Akkermansstraat, Branderhorstweg, Broekweg, Broenenbergweg, Bronkhorsterstraat, Hengelosestraat,
Hogenkampweg, Holterkampsweg, Holterveldseweg, Koekoekweg, Moatweg, Roggetoren, Steenderenseweg, Uilenesterstraat,
Weeninkweg, Wiendelsweg, Wolsinkweg, Zaarbelinkdijk.

KWALITEIT EN

KWANTITEIT

voor betaalbare prijzen

* Capaciteit tot
70 personen

ir Maandag gesloten
* Groot terras

Gelegen zijweg
Zelhem-Ruurlo.

Vorsselsestraat 11
Tel. 08342-3750
7021 MVZelhem

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

ENE l N K
OUkS- VERF- BEHANG

Te koop gietijzeren stal-
ramen, bankstel 3-zits, 2-
zits, 2 clubs donker eiken
kachelhout gedeeltelijk ge
kloof d (schuurtje vol),
kunstmeststrooier (pen-
del), gegalvaniseerd fiet-
senrek voor 4 fietsen
Tel 05753-4042, na 18.00
uur

voor

STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandag? gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

Ophalen materialen voor de

Rommelmarkt van
muziekvereniging St. Jan

op zaterdag 12 juni

Binnen de bebouwde kom van Keijenborg en
Velswijk wordt opgehaald vanaf 10.00 uur.
Buiten de bebouwde kom, graag die dag be-
zorgen tussen 10.00 en 15.00 uur bij fam.
Diesvelt, Bronkhorsterstraat 8.

AKTIE „BIJ PAX ZIT JE GOED"

Zondag 13 juni a.s s.aat sportpark het Elderink in
Hengelo Gld bol van de aktiviteiten.

Veel muziek en natuurlijk ook voetbal.

In een grote feesttent is het genieten geblazen.
Om 11.00 uur is er een optreden van de Bargkapel.
met Egerlander muziek. De Bargkapel is een Neder-
lands toporkest in dit genre.
Voor 14.00 uur staat de voetbalwedstrijd PAX-NOR-
MAAL op het programma, een wedstrijd met 'n schal
terend randgebeuren, dat u beslist niet mag missen.
15.00 uur is het daldeejen geblazen in de tent met
de formatie THE HURRICANES en met NORMAAL.
Voor het optreden van de Bargkapel zijn kaarten in
voorverkoop te krijgen bij café Wolbrink, kapsalon
Wuestenenk, sporthal „de Kamp" en drogisterij
Marianne.



„DE MARKE" PRESENTEERT EERSTE RESUL-
TATEN OP 11 EN 12 JUNI

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 juni tus. houdt „cte
Marke", proefbedrijf voor melkveehouderij i-n milieu
U- Hengelo Gld, open dagen.

Na de grote belangstelling vorig jaar bij de opening
is het nu een mooi gelegenheid de eerste resultaten
te tonen. Die geven een indruk van de haalbaarheid
van de milieudoelstellingen van de Marke. Of eigen-
lijk: de haalbaarheid van de milieuddoelstellingen
van de overheid, want daar zijn die van het proef-
bedrijf op gebaseerd.

üaat het „de Marke" lukken om het stikstofverlies
per hectare te beperken tot slechts 128 kilo?

Hoeveel stikstof spoelde er uit bij de teelt van
voederbieten, gras en snijmais? Welk effect heeft het
zaaien van gras onder de mais? Welke bijdrage levert
klaver aan vermindering van de stikstof verliezen?

Wat zijn de ervaringen met het emissie-arme uit-
mestsysteem? Gaat het lukken om de fosfaatver-
Itezen tot ü kg terug te brengen? Teel je bij zulke
strenge eisen nog wel voldoende voer? Willen de
koeien bij zo'n rantsoen wel voldoende melk geven?

En de ham vraag: blijft er bij zo'n extreem bedrijfs
systeem nog wei een inkomen over voor de boer?

Op panelen zullen deze en andere onderwerpen
helder worden belicht Uiteraard hebben wij nog
niet al deze vragen een definitief antwoord paraat.

Maar indicaties en meningen /i j n er ai weL

Daarover kunt u met de medewerkers van het be-
drijf en de onderzoekers van de diverse deelnemende
instellingen uitgebreid van gedachien wisselen.

Naast de aandacht voor ons mineralen onderzoek
kunt u ook kennis maken met een experimenteel
systeem om het spoelwater van melkleiding en melk
tank volledig te hergebruiken.

Ook DLV'-team Doetinchem zal op de open da^fii
informatie presenteren over energie- en waterbe-
sparing bij de reiniging van de melkapparatuur.

Daarnaast zal de DLV uitgebreid aandacht besteden
aan de bouw van „groen-label" stallen.

U bent welkom aan de Roessinkweg 2 te Hengelo G.

Beide dagen van 10.00 uur 's morgens tot 4.00 uur
's middags.

PASTOOR VAN ZANTEN NEEMT AFSCHEID

„Een liturgie met een beetje veel show, dat mag van
mij gerust, als het maar echt inhoud heeft".

Dat was de uitspraak die pastoor van Zanten deed
bij zijn afscheid van de Keijenborgsë St. Jan de
Doper parochie.

Op de morgen van Ie Pinksterdag was de parochie-
kerk overvol. Een teken temeer van de verbonden-
heid die er was gegroeid tussen pastoor van Zanten
en de parochiegemeenschap.

In de 15 jaar als pastoor van Keijenborg heeft hij
de parochie op de weg vooruit gezet, aangepast aan
de tijd van vandaag, zonder daarbij de oudere waar-
den uit het oog te verliezen.

In talrijke predikaties, bij vieringen binnen de kerk
of op andere plaatsen, wist pastoor van Zanten de
ziel van de mensen te raken. Daarbij gaf hij een
duidelijke boodschap mee.

Kerk en samenleving, duidelijk met elkaar verbon-
den in de geest van Jezus, daarvoor stond hij heel
duidelijk open. Het gaf hem een warm gevoel te
merken hoezeer zijn pastorale boodschap over kwam
bij de gemeenschap.

De viering waarin hij afscheid nam, stond geheel in
het teken van dé dankbaarheid. „In goede en in
slechte tijden, heb ik me met heel mijn persoon in
mogen zetten voor het wel en wee van deze parochie
gemeenschap", sprak de scheidende pastoor.

De gezamenlijke koren, bestaande uit dames- en
herenkoor, kinderkoor en jeugdkoor, droegen bij tot
een groot gevoel van meebeleven.

De vendeliers van schutterij St Jan en de muziek-
vereniging St Jan brachten pastoor van Zanten een
muzikaU hulde. Onder begeleiding van de mu/.iek
ging het gezelschap naar zaal Winkelman waar een
zeer drukbezochte afscheidsrectptie plaatsvond.

Ki-n r i j van sprekers gaf in tal van bewoordingen
blijk van een grote wijze van waardering voor het
Werk dat pastoor van Zanten met nimmer aflatende
ijver voor de parochie heeft gedaan.

Tijdens deze receptie overhandigde de heer Over-
mars het kado van de gehele parochie een cheque
verborgen in een maquette van een tuinhuisje, een
wens van pastoor van Zanten.

Uiteraard zal pastoor van Zanten hier en daar nog
wel eens te beluisteren zijn, doch zijn herderlijke
taken voor de parochie van Keijenborg laat hij over
aan de nieuwe pastoor, priester Zandbeld, die in
de maand augustus zijn intrede zal doen.

IK MET _
JUZOHKK?

MAAK EEN DEAL
ALS JE HOC MOET RUDEN

Rib- en haaskarbonade
500 gr 5.45

Gegrilde ham 100 gr 2.30

Boeren leverworst 100 gr 0.95

Met ingang van 15 juni weer
voorradig Vakantievlees in blik

SLAGERIJ

MEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

COLLECTE ANJERFONDS

V ;ui 21 tot en met 26 juni a.s. is de huis'-aan-huis
collecte van het Anjerfonds.

la ae gemeente Hengelo Gld wordt de collecte ge-
nouden door de leden van de muziekverenigingen
Concordia, Crescendo, St Jan en de majorettever.
Hengelo Gld.

Het Prins Bernhard Fonds is het Culiuurtonds van
i\ederiand. Het fonds geeft subsiolie aan muziek,
toneel, dans, natuurbehoud, folklore, culturele vor-
ming.

De plaatselijke verenigingen die de collecte doen
mogen 1/3 gedeelte van de opbrengst behouden, daar-
naast kan men een beroep doen op het Anjerfonds
voor de aankoop van instrumenten enz.

De medewerkers zullen u een envelop aanbieden die
dan eventueel gelijktijdig of laier met uw gift mee-
genomen kan worden.

Door steun te geven aan het Anjerfonds steunt u onze
muziekkorpsen en majoretten vereniging.

Daarom wordt het Anjerfonds van harte aanbevolen.

ACHTERHOEK:

HET ONVERWACHTE NEDERLAND

Onlangs is de promotiecampagne Achterhoek van
tuurt gegaan. Voorzitter Siegweg van de Stichting
Achterhoek Promotie en burgemeester Bannink van
Hummelo en Keppel onthulden een bord met de
tekst: Achterhoek, het onverwachte Nederland.

Het bord staat aan de weg waarover men vanaf
Doesburg naar Hummelo en Keppel en tegelijkertijd
de Achterhoek binnenrijdt.

Langs alle belangrijke invalswegen in de Achterhoek
komen deze borden te staan en zijn er T-shirts,
shawls en stropdassen met dezelfde tekst verkrijg-
baar. Genoemde artikelen en borden zijn slechts
voorlopers van een drie jaar durende campagne die
vooral wordt gehouden om provinciale en landelijke
overheden te mobiliseren,

In het stichtingsbestuur zitten mensen uit de over-
heid en het bedrijfsleven.

Ei-n van de bestuursleden is dhr ten Brinke.

\Ve moeten oppassen dat de naam Achterhoek niet
komt te staan voor wat de streek is.

Vooral ook voor het bedrijfsleven is deze campagne
van groot belang. Ze heeft er belang bij dat Rijksweg
15 In zijn geheel van Rotterdam naar Enschede
wordt doorgetrokken.

Ook het openbaar vervoer in de streek moet beter
geregeld worden. Van rijksweg moet daarvoor geld
beschikbaar worden gesteld.

Wat als een graag geziene wens realiteit zal worden
is de komst van een HTS. De heer ten Brinke:
we hebben in de Achterhoek geen HTS. De jongelui
die een opleiding willen volgen moeten naar steden
buiten de Achterhoek, gaan daar op kamers wonen,
krijgen een baan en je ziet ze nooit meer terug.

Wordt de campagne Achterhoek gehouden voor be-
drijfsleven? Daar beginnen we wel mee aldus de
spreker. Het begint met de economie. Geen bedrij-
ven, geen werk. En ga zo maar even door.

25 JAAR PAX-PRAAT

Vele voetbalclubs in de Nederlandse competitie heb-
ben een clubblad, maar er zijn er maar weinigen die
ieder seizoen bijna wekelijks verschijnen.

Dit is wel het geval bij de voetbalvereniging PAX
in Hengelo Gld.

In 1968 kwamen een aantal enthousiaste Pax-leden
tot de conclusie dat de vereniging behoefte had aan
een clubblad, waarin de informatie van de club naar
de leden, donateurs en andere belangstellenden kon
worden doorgespeeld.

Die gedachte werd in werkelijkheid omgezet en
sindsdien, nu dus al 25 jaar, verschijnt het clubblad
Pax-Praat.

Lt-n van de oprichters van het eerste uur, Bert van
Petersen, heeft nog steeds zitting in de redaktie. Wel
een teken van zijn betrokkenheid van het gebeuren
bij PAX.

ledere week een clubblad maken, dat is niet niks en
daarvoor moet je wel een groot PAX-hart hebben
en dat heeft Bert van Petersen.

Maar hij heeft het al die jaren beslist niet alleen ge-
daan, dat is onmogelijk. Een andere man met blauw-
wit bloed in de aderen, Herman Groot Wassink, mag
in deze ook niet vergeten worden.

De toppers van Pax>- Praat zijn ieder jaar toch de
Kerstnummers, vaak lijvige boekwerken.

D:it een dergelijk jubileum niet ongemerkt voorbij
mag gaan, heeft het bestuur van PAX doen besluiten
de redaktie van PAX-PRAAT een receptie aan te
bieden als dank voor het onzaglijk vele werk dat al
die jaren is verzet.

Deze receptie vindt plaats op zaterdag 12 juni van
15.30 tot 17.30 uur in de feesttent op sportpark het
Elderink te Hengelo Gld.

25 jaar PAX-PRAAT, echt geen kleinigheid. Wij
willen de redaktie van harte gelukwensen met dit
jubileum en dat ze nog lang met het maken van evn
7.0 uniek clubblad door mogen gaan.

Te koop ATAG gasfornuis
met turbo hetelucht oven +
timer, antraciet, prijs 1250,--
Tel. 05755-1643.

Wereldwinkel Hengelo Gld.
zoekt enthousiaste, creatieve
vrijwilliger voor PR-werk.
Opgave/inlichtingen bij onze
kraam op de weekmarkt.

Ervaren oppas gevraagd voor
± 20 uur per week, tel. 05753-
3516, bellen na 19.00 uur.

Te huur gevraagd woon-
ruimte voor Annie Janssen-
Hiddink, Hardsteestraat 12,
7227 NL Toldijk (Steende-
ren). Opgave van indeling en
prijs etc. s.v.p. schriftelijk aan
bovenstaand adres.

t

Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

HALFMAN B.V.
boomkwekeri)

tuinaanleg

hoveniersbedrïjf

Rondweg 2a - Hengelo G.

Tel. 05753-1424

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo G.

TAPIJT nodig?
Bij de GROOTSTE voorraadhoudende tapijtzaak uit

de omtrek, is er altijd wel keus te maken uit de

110 ROL tapijt of de 600 tapijtstalen van alle be-

kende merken.

Aan de rol geshowd, ziet u in het groot wat u koopt!

Gratis meten en leggen door vakbekwame mensen

geeft u jarenlang WOONPLEZIER

De vele koir«plimenten voor de keurige afwerking zijn

een bewijs dat bij de „SPANNEVOGEL"

kopen een verstandig besluit is.

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Te koop Gazelle tandem
i.z.g.st. en een mooie
fietskar met deksel, ge-
schikt voor fietsvakantie.
Tel. 05753-2976

Zondag 13 juni

GROTE BINGO
met maximum f 2000.—

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST

Wichmond. Tel. 05754-1285

CONCOURS HIPPIQUE TE STEENDEREN

Het weekend van 12-13 juni staan Steenderen en
Bronkhorst in het teken van de ruitersport.

Dan wordt namelijk een concours hippique gehouden
aan de Bakerwaardsteweg te Bronkhorst.

Dit concours hippique is een lustrum, want het is
het 10e concours hippique dat georganiseerd wordt
door de landelijke rijvereniging „de Zevensteen"
en de ponyclub „de Viersprong".

Zaterdags is het de dag van de paarden die 's mor-
gens om 9 uur met de dressuur beginen en om 10
uur begint het springen.

In het middagprogramma is er een kür op muziek
door Antoinet Diesfeldt van de eigen rijvereniging.
Zondags beginnen de pony's om 9 uur aan de dres^
suur en ook met het springen.

Voor de pony's is het een selectiewedstrijd voor de
Gelderse kampioenschappen en een rubriek best-
gaandte rijpony.

De parade vormt het sluitstuk van de zondag.

De ogranisaiie hoopt op goed weer en veel publiek.

Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel

Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leven?
Praat mee. Word lid.

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

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

DRUKKERIJ WOLTERS

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS

FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

SOMS ZOU JE ER GEEN
STUIVER MEER VOOR GEVEN

'Soms denk je wel eens waar

zijn we mee bezig, als zo 'n hoopje
verdriet wordt binnengebracht.

Uitgeput, uitgehongerd én

dood- en doodziek.

Je weet wel degelijk v» aar je mee

bezig bent, als je zo 'n zeehondje een

paar weken later ziet.

Behandeld, verzorgd én weer

redelijk op eigen krachten'.

Door donateur te worden van

de Zeehondencrèche in Pieterburen

steunt u het werk en geeft u zee-

honden een herkansing op overleven

in ons waddengebied.

Uw bijdrage is onmisbaar.

Ja, ik red een zeehondelaven!
Maak mij donateur en stuur een accept-
giro ter waarde van f.

Naam

Adres l

Postcode

Plaats l

Zonder postzegel opsturen naar
Stichting Zeehondencreche. Antwoordnummer 950. '
99 SO WL Pieterburen Giro 8020 l

z a e h o n d e n c r è c h e p i e t e r b u r e n



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

Voor Toyota is
afstand geen

probleem!
Een Toyota overbrugt moeiteloos de grootste af-
standen. Maak daarom eens kennis met z'n unieke
prestatie-vermogen. Daarvoor is afstand evenmin
een probleem. Hoegen Dijkhof Doetinchem is offi-

cieel Toyota dealer, ook voor Hengelo en omstreken.
Om u ervan te overtuigen dat afstand naar uw Toyota
dealer geen probleem is, bieden wij u speciale servi-

ce faciliteiten zoals:

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

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

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

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

TOYOTA

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

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

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

Kerk- en andere diensten
13 JUNI 1993

Remigiuskerk

10.00 uur ds. P. F. de Vries Gezinsdienst

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

10.00 uur ds. H. Buitje, Doetinchem

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. R. D. H. Naber, Doetinchem

Vrijz. Herv. Kerk

10.30 uur mevr. G. J. Rappel v.d. Waal, Barchem

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 12 juni 19.00 uur Vormselviering. In deze viering zal

deken P. LJlst het Vormsel toedienen.

Zondag 13 juni 10.00 uur Woord en Communieviering m.m.v.

het gemengd koor

Dinsdag 15 juni 19.00 uur Viering

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdagsom 19.00uur 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-

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

spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

11-14 JUNI

Dr. Eijkelkamp, tel. 2262

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel.

2262.

Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 1277.

Woensdag: dr. Eyck, Kerkekamp 43, Hengelo Gld, tel. 3160.

Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 1266.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010

Openingstijden: maandagt.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

Hendriks
"de Timmenje"
Kruisbergseweg 10
Hengelo Gld
Tel. 05753-1448

Yellow Balau Smaragd
houten tuinmeubelen

1 set 'Djakarta'
1 taf el af m. 180x90 cm ƒ 335,00

2 tuinbanken 'Medan' 135 cm ƒ 590,00
2 stoelen ƒ 530,00

ƒ1.455,00

set prijs ƒ 1.280,00 i.p.v. ƒ 1.455,00

1 set Toba'
1 tafel af m. 90x90 cm
4 stoelen

ƒ 275,00
ƒ1.060,00
ƒ1.335,00

set prijs ƒ1.1 75,00 i.p.v. ƒ 1.335,00

* Alle prijzen zijn incl. 17,5% b.t.w.
* Alle prijzen zijn af "de Timmerije"
* In bouwpakket

/D
BIIENHOF STRATENMAKERSBEDRIIF

André Bijenhof
Tel. 05755-1944

05753-1136

06-52939311

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f t f f
Z E L H EM
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

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 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 - 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 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 Usselstreek)

Vereniging opchr. 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.

,,00* DE LIEFST,

Voor al die vaders die beloven dat ze binnenkor

écht iets aan sport gaan doen. Een lichtlopende en

supersterke Gazelle. Daar wordt vader op slag

sportief van. De Gazelle-dealer heeft de ideale ticts

voor iedere vader in huis .

RIJWIELEN BROMFIETSEN

REPARATIE INRICHTING

Gazelle fietsen rijden op Vredestem banden. Kieftendorp 11 • 7255 MG Hengelo Gld. • Tel. 05753-7278 GAZELLEC^J

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

Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar:

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

Kapsalon Reintjes:
Geknipt voor Dames en Heren

DAMESSALON; alléén volgens afspraak, telefoon 05755-2220

HERENSALON; /owel met als zonder

afspraak, telefoon 05755-2521

Z-E weg 6, Toldijk
Aan de wcy Zutphen - Doetinchem

NATIONAAL FONDS KINDERHULP

De opbrengst van de kollekte gehouden door het Nationaal

Fonds Kinderhulp in de gemeente Hengelo Gld heeft

ƒ 4.517, l O opgebracht.

Bij deze worden alle gevers van harte bedankt voor hun

bijdrage. Tevens bedanken wij alle kollektanten voor hun

inzet. Wij hopen dat zij volgend jaar weer met evenveel

enthousiasme voor het Nationaal Fonds Kinderhulp willen
kollekteren.

Een gedeelte van de opbrengst (55 %) komt ten goede aan

Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen afd. Gelder-
land.

BIJDRAGE JULIANA WELZIJN FONDS VOOR

WELZIJN OUDEREN HENGELO

Het Juliana Fonds heeft aan de Stichting Welzijn Ouderen

te Hengelo een bijdrage toegekend van ten hoogste

ƒ 8.000,— voor het opzetten van een Oppascentrale voor

dementerende ouderen.

Het Juliana Fonds geeft jaarlijks ruim 20 miljoen steun aan

projecten op het gebied van maatschappelijke welzijn. Per

jaar worden ruim 1000 zowel kleine als grote projecten op

de hoofdterreinen "hulp en zorg" en "sociaal-cultureel

werk" ondersteund. Een bijdrage van het Fonds is niet

structureel, maar bedoeld als aanvulling op reeds aanwe-

zige middelen. Zo'n bijdrage kan nét de ontbrekende scha-

kel zijn in de financiering van een project. Dat maakt het

nuttig rendement vaak stukken groter dan de bijdrage zelf.

Op de afdeling Welzijn van alle gemeenten ligt de gratis

folder "Een beroep doen op het Juliana Welzijn Fonds".

Deze folder geeft een eerste idee van wat het Fonds doet en

laat zien welke soorten aanvragen voor financiële steun in

aanmerking komen.

WET GELUIDHINDER GEWIJZIGD

Op l maart is de Wet geluidhinder drastisch £<•-
wijzigd. In juni ontvangen alle gemeenten een cir-
circulaire waarin Gedeputeerde Staten de nieuwe wet
en de nadere invulling van de beleidsruimte nader
toelichten. Verder krijgen de regio's in diezelfde
maand een uitnodiging voor een voorlichtingsbijeen-
komst.

Kort samongeva'; komen dr veranderingen op het

volgende neer.

Wat de zonering van wegen betreft, hebben alle
wegen nu een geluidszone. De 30 km-zone en woon-
erven vormen hierop een uitzondering. Het betekent
dat de Wet geluidhinder voortaan bij elk bestem-
mingsplan in beeld komt.

De 50 dB (A) grens voor verkeerslawaai blijft ge-
handhaafd.

Een belangrijke wijziging betreft ook de zonering
industrieterreinen. Daar waar nog geen zone is vast-
gesteld, is vanaf l juni van rechtswege een zone
aanwezig.

Dit heeft soms verstrekkende gevolgen voor reeds
bestaande en nog te vestigen bedrijven.

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

STRAALBEORUF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren
i.v.m. nieuwe deklaag

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. 05755-1 767

PUZZELBLADEN

• 1 ster Kruiswoordraadsels

• 2 ster Kruiswoordraadsels

• 3 ster Kruiswoordraadsels

• Puzzelmarathon • Varia Bundel • Select

• Puzzel Kampioen • Cijfercode Variatie's

• Doorloperboek • Doorl. plezier

• Legpuzzel Bundel • Speurpuzzel Variatie's

• Zweedse puzzels • Prijzenkwis

• Zweeds extra • En nog meer

Denksport voor uren Denkvreugd

Wolters Boekhandel
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld.

REPARATIE WAO-GAT

De Diabetes Vereniging Nederland (DVN) heeft haar
leden opgeroepen van de laatste mogelijkheid ge-
bruik te maken om het WAO-gat te dichten. Boven-
dien heeft de DVN alle 1500 apotheken in Neder-
land een rondschrijven gedeponeerd gericht aan alle
mensen met diabetes om hen in deze materie de wet»
te wijzen.

Voorts heeft de DVN in een schrijven aan de Vaste
Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de
Eerste Kamer der Staten Generaal voor de behande-
ling van het voorstel van Wet Terugdringing Beroep
op de Arbeidsongeschiktheidsregelingen (TBA) aan-
dacht gevraagd voor de onaanvaardbare consequen-
ties verbonden aan de aanvaarding van het wets-
voorstel voor mensen met een chronische ziekte. En
in het bijzonder voor mensen met diabetes voor wie
deze problematiek wel bijzonder schrijnend is.

Dankzij het in Nederland bereikte niveau van diabe-
leszorg doen zich in Nederland nauwelijks situaties
voor waarbij het hebben van diabetes een extra
risico voor arbeidsongeschiktheid is.

Het is volstrekt onredelijk en moreel onaanvaard-
baar, aldus de DVN, dat de mens met diabetes wel
als ieder ander kan functioneren, maar bij het af-
s lu i ten van een aanvullende arbeidsongeschiktheids-
verzekering afhankelijk is van de mogelijkheid zich
aan te sluiten bij een collectief contract en indien
die mogelijkheid ontbreekt geconfronteerd wordt
met uitsluitingsclausules en/of extra premiever-
hogingen.

De DVN spreekt het vertrouwen uit dat de Eerste
Kamer de gesignaleerde onrechtvaardigheden kan
wegnemen.


