
62e jaargang no. 44 dinsdag 2 november 1993 UITGAVK:

DRUKKERIJ WOLTKRS

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,

Haak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Mager Malse
Varkenspoulet Bieflappen

500 gram 4.95 500 gram 9.95
Kipfilet Mager

7 QC Rundergehakt
•WW A M

1 kg 9.95
Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram 4.9*)

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 4.95

SCHOUDERKARBONADE
(max. 2 kg per klant) 500 gram 2.99

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

prachtige CYCLAMEN vol knoppen,

div. kleuren 2 stuks 8.85
4.95 per stuk

NIEUW: "Allvouneedislove"boe-

ketten in bijpassend folie en met

"All vou need is love" kaartje.

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

IN NAAM VAN

ORANJE
een prachtig verzamelwerk over het

Oranjehuis in 52 afleveringen

* elke 14 dagen een nieuw deel

* rijk geïllustreerd met unieke

beelden

* extra met historische krant

en Oranje stamboom

Kenningsmakingspakket voor

r-p OJE
slechts een bedrag van J / iww

Waar anders dan bij u w lectuur-

specialist

DE BOEKHANDEL

Kerkstraat 17

Hengelo Gld

05753-1253

Uw waterbedden-specialist
(met o.a. het energiezuinigste waterbed ter
wereld)

IS NOG STKKDS

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1484

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:

WITLOF 1 kilo 2.49
grote KIWI 1 5 stuks voor 4.98

We hebben div. soorten verse
KRUIDEN

Rauwkost reklame:
Alles vers uit eigen keuken.
HAWAI RAUWKOST superslank

l kilo 4.98
KOMKOMMER SALADE

•;. kilo 4.98
Het is er weer onze overheerlijke
ZUURKOOLSCHOTEL

ovenklaar per bak 7.98

Kaasreklame:
BELEGEN KAAS l kilo 5.49

MAASLANDER minder zout
'/, kilo 7.98

VERS is ons kenmerk,
alles ambachtelijk gemaakt.

We hebben weer Kruidenboekjes
en div. Groente en Fruitboekjes,

leuk voor een kado.
TOTZIENS.

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

Magere HAMLAPPEN
i kg 1O.OO

ROLLADESCHIJVEN
per stuk

Rauwe HAM

Gekookte OSSETONG
100 gram Zi l O

Onze eigengemaakte
BALKENBRIJiserweer!

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

l • l *9

2 BR•Ow

De wereldwinkel verhuist 5 november
naar Albert Heijn aan de Raadhuisstraat

in Hengelo Gld.
U kunt hier iedere vrijdag terecht voor
produkten uit de Derde Wereld.

Onze vernieuwde

""" VEZO
is nu ook op maandagmorgen vanaf 10.00 uur open

onze openingstijden:

Maandag : 10.00 - 18.00 uur

Dinsdag : 9.00 - 18.00 uur

Woensdag : 9.00 - 18.00 uur

Donderdag : 8.30 - 18.00 uur

Vrijdag : 8.30 - 20.30 uur

Zaterdag : 8.30 - 16.00 uur

Super Merk artikelen met
gratis Super Spaarzegels.

tot ziens bij:

VEZO
Zuivelweg 7

7255 XA Hengelo

NEEM MAAR VAN MIJ AAN, DAT 'T GEZELLIG IS!

***

Hotel - Café ~ Restaurant
Zalencentrum

De Kruisberg
Zaal l van 50 t/m 350 personen

Zaal 2 van 10 t/m 80 personen

Koude en warme buffetten

Div. diners - Gelderse koffietafels
Barbeque voor ± 60 personen

Zalen beschikbaar voor bruiloften en partijen

Zaal l met een complete luchtbehandeling
Klootschietparcours
Diverse Hollandse spelen

Gratis bruidsauto Rolls-Bently

u wordt gehaald en thuis gebracht

Ruime parkeergelegenheid
Prijsafspraak vooraf

Eric en Mieke Jansen
Kruisbergseweg 172
7009 BT Doetinchem
Tel. 08340 - 24123
Fax 08340 - 63821

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

m

Deze week

< eigengebakken ROGGEBROOD

m
oo

m
3J

LU
van 1.75 voor 1.35 ™

* SPECULAAS 250 gram van 4.95 voor 4.55 l

CROISSANTS van 1.25 voor 1.00>
U3WV8 3IAIdVM 30 NVA - 3lfldVM 30 NVA

LEGGINGS
t/m maat 86

11.95nu
in 5 kleuren

DISBERGEN
babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425



FREDDIE THUSS
en

ANNELIES WAGENVOORT

gaan trouwen op woensdag 10 november
1993 om 11.45 uur in het gemeentehuis te

Hengelo (Gld).

U bent van harte welkom op on/c receptie
van 14.30 tot 16.00 uur in zaal "de Luifel",

Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

Ons adres:
Zelledijk 2
7255 MR Hengelo (Gld)

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de
felicitatie's, in welke vorm dan ook, bij ons 25-jarig

huwelijksfeest ontvangen.
Het is een prachtige dag geworden.

ANTOON en VERA WINTERS

Spuistraat X. Hengelo (Gld)

DANKBETUIGING

Allen die ons 40-jarig huweli jksfeest tot een onver-

getelijke dag hebben gemaakt, in welke vorm dan
ook, daarvoor on/.e hartel i jke dank

GERT en GERDA DENKERS-WEN TINK

Lankhorsterstraat K)
7255 LB Hengelo Gld

Denk aanzie Uitvoering

Soliaep Gloria
X^x^

Zaterdag Bpoveiriber a.s.
in zaal Lajageler te Herfaejo Gld.

Canvang 19.3

FRIKANDO 500 gram 6.45
SLAGERSHAM 100 gram 1.50
NAGELHOUT 100 gram 3.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

kunt U bellen voor het maken van een

afspraak voor:

- APK Keuring

- Kleine beurt APK ƒ 50,»

- Grote beurt APK GRATIS

- Reparaties van elk merk

- Winter controle beurt

Het adres voor nieuwe en gebruikte auto's o.a.:

Opel Corsa swing 1.4i, rood, 1990, 55.000 km
ƒ15.950,--

Suzuki Swift GTI 1.6V, zwart 1988, 68.000 km
ƒ 13.950,--

VW Jetta, blauw, 1988, 78.000 km ƒ 12.750,-
Opel Kadett 1.6S, blauw, 1987, 75.000 km

ƒ12.500,--
Opel Kadett 1.3S LPG, groen, 1987,145.000 km

ƒ10.250,-
Opel Kadett 1.3S, antraciet, 1986,112.000 km

ƒ 9.950,--
Opel Corsa 1.2S groen met., 1985,112.000 km

ƒ 6.950,-
Peugeot 205 accent, rood, 1986,130.000 km

ƒ 6.950,--

////AUTOBEDRIJF BRUfL////
Zelhemseweg 19 - 7255 PS Hengelo Gld.

Tel. 05753-4793 - privé 08344-1486

Uitverkoop van
Schilderijen, olieverf op doek;

Affiches; Pentekeningen; Cartoons;

Collages; Foto's.

In de prijsklasse ƒ 5,-- tot ƒ 100,--.

Kunstnijverheid

M.G. BOSMAN
Hogenkampweg 34-36 - Hengelo Gld

Geopend woensdagmiddag 1 tot 4 uur,
zaterdagmiddag 1 tot 4 uur, zondagmiddag
1 tot 4 uur

AAN ALLEN,
i

die op enigerlei wij/e van ons afscheid namen.
Het i s een paar weken na de voor ons onvergetelijke
afscheidsreceptie.
Naast de enorme persoonlijke belangstelling tij-
dens de/e receptie ontvingen wij bijna even /ovele
schriftelijke reacties.
U begrijpt, het is ons niet mogelijk al de/e bli jken
van belangstelling persoonlijk te beantwoorden.
Uw vele gaven en giften, soms van /o heel persoon-

lijke aard, hebben ons overrompeld.
Dit alles heeft een diepe indruk bij ons achter
gelaten en vormt een stevig fundament voorde vele
gelukkige jaren, die ons nog door u /i j n toegedacht.
Fietsend door het Franse land, zullen wij nog vaak
aan dit gebeuren worden herinnerd.

TH.J. HANRATH

R. M. C. H. HANRATH-BENSMANN

IJSVER. „STEINTJESWEIDE"

Jaarvergadering
op dinsdag 9 nov. 1993
om 20.00 uur in zaal Wolbrink
Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.

AGKNDA:

Opening.
Notulen vorige jaarvergadering.

Jaaroverzicht.
Financieel over/icht.
Verslag kascommissie.
Benoeming kascommissie.
Bestuursverkie/ing: aftredend en herkiesbaar:
Gerrie Koldenhot en Jan Roenhorst.
Tegenkandidaten kunnen door tenminste l O leden
worden voorgedragen, mits 3 dagen voor aanvang
der vergadering schrifteli jk bij het bestuur inge-
diend.
Pau/e.

Vaststelling financiële machtiging bestuur.
Vaststell ing contributie.
Plannen sei/.oen 1993-1994.
Rondvraag.
Sluiting.

Secr. N. Hendrix-Timmerman
Snethlageweg 16, Hengelo Gld
tel. 3908

HENGELO GLD
CRESCENDO

JAARVERLOTING 1993
Uitslag der trekking

151 - 235 • 269 - 286 - 309 - 371 - 385 -

544 - 608 - 797 - 877 - 975 -1063 • 1104

•1244-1263-1397-1423-1442-1447

-1535 -1630 - 2123 - 2147 - 2216

Prijzen af te halen tegen inlevering van prijs-

winnend lot, iedere werkdag (maandag t/m

vrijdag) van 10.30 tot 12.30 uur bij mevr. M.

Wolsink-Wagenvoort, Wichmondseweg 4,

Hengelo Gld.

Geen telefonische inlichtingen.

GEPANEERDE SNITSELS

100 gram 1.70
VARKENSFRICANDEAU

500 gram 7.35

PLOKWORST

100 gram 1.65

CORNEDBEEF

100 gram 1.70

Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

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.

G€M€ENT€ HGNG6LO
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:

7 t/m 13 november - Nationaal Jeugdfonds

14 t/m 20 november - Diabetes Fonds.

WONINGWET

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, alsmede 's-middags na telefonische

of schriftelijke afspraak.

Tevens liggen de milieuvergunningen 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.

LOZINGSVERORDENING
RIOLERING

Burgemeester en wethouders van de

gemeente Hengelo maken bekend, dat

gedurende drie maanden ter gemeente-

secretarie (sectie VROM) voor een ieder

ter inzage is gelegd en tegen betaling der

kosten algemeen verkrijgbaar is gesteld,

de bij raadsbesluit van 31 augustus 1993,

nr. 81-IV/AdG, vastgestelde "Lozings-

verordening riolering Hengelo Gld. 1993".

Deze verordening treedt in werking op de

derde dag na de datum van deze afkon-

diging.

Burgemeester en wethouders

voornoemd.

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat er in de week van 18

oktober 1993 tot 25 oktober 1993 een aanvraag ingevolge de Woningwet is ingekomen

van:

de heer P.J. Verluurden, voor het vergroten van de keuken, gelegen aan Akkecwinde

3 te Hengelo.

Hengelo, 2 november 1993.

WET MILIEUBEHEER

Er zijn aanvragen ingevolge de Wet milieubeheer ingekomen van:

de heer H.G.C. Waenink, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning,

voor een discotheek, café en cafetaria, gelegen aan Spalstraat 3 te Hengelo;

Coöperatie ABC, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning, voor

een welkoopwinkel met opslag van veevoeders en meststoffen, gelegen aan Spalstraat

37 te Hengelo;

N. V. Waterleiding Maatschappij Oostelijk Gelderland, voor een uitbreidings/wijzigings-

vergunning, voor een noodstroomaggregaat met dieselolietank bij het drinkwater-

pompstation, gelegen aan Kloosterweg 7 te Hengelo.

Het voornemen bestaat de vergunningen te verlenen onder het stellen van voorschrif-

ten om nadelige gevolgen voor het milieu te beperken.

De aanvraag en de ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 3 november 1993 tot en

met 2 december 1993.

Hierna kunt u (totdat de procedure helemaal afgewerkt is) de stukken inzien bij de

afdeling Grondgebiedszaken.

Tot en met 2 december 1993 kunt u schriftelijk bij het gemeentebestuur bezwaar

maken. U kunt daarbij vragen uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Tot bovengenoemde termijn kunnen op verzoek mondeling bezwaren worden inge-

bracht. Hierbij wordt tevens gelegenheid gegeven tot een gedachtenwisseling over de

ontwerp-beschikking tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwe-

zigen.

Zij, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven of aantonen dat

zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, zijn gerechtigd later beroep in te

stellen.

Hengelo, 2 november 1993.

| MELDINGEN WET MILIEUBEHEER "|

Er is een melding ingevolge de Wet milieubeheer ingekomen van:

dé heer H.J. Sloot, in verband met het verplaatsen van de bestaande machines en

bunkers in de maalderij, gelegen aan Hengelosestraat 17 te Keijenborg.

Hengelo, 2 november 1993.

AFVAL APART - OOK IN DE GEMEENTE HENGELO

INZAMELING GROF HUISVUIL DONDERDAG 11 EN VRIJDAG 12 NOVEMBER 1993.

LET OP, er zijn nu twee ophaaldagen voor de verschillende gebieden!

Op de volgende dagen wordt in de gemeente Hengelo grof vuil huis-aan-huis ingezameld:

- bebouwde kom Hengelo op vrijdag 12 november
- Keijenborg en overig buitengebied op donderdag 11 november.

Wie binnen de bebouwde kom van Hengelo en Keijenborg woont hoeft grof huishoudelijk afval niet meer

tevoren aan te melden. Het kan gewoon op de ophaaldag voor grof huisvuil aan de straat worden gezet. Wie

buiten de bebouwde kom of in Varssel of Veldhoek woont wordt verzocht het grof huisvuil tot uiterlijk

woensdag's 12.00 uur voor de ophaaldatum aan te melden. Het telefoonnummer is (05753)-1541. Als grens voor de bebouwde kom

worden de borden "Hengelo" en "Keijenborg" aangehouden.

Onder grof huisvuil wordt verstaan al het huisvuil dat niet in de grijze container past, zoals bankstellen, wasmachines, koelkasten

e.d. Voor een milieuvriendelijke verwerking van de koelkasten wordt zorggedragen. Ook gebundeld snoei-afval en grof tuinvuil kan

worden aangeboden. Buiten de inzamelrondes om wordt met uitzondering van koelkasten geen grof vuil ingezameld

Wij verzoeken u dringend zich aan de volgende regels te houden:

- biedt uw grof huisvuil handzaam gebundeld aan; kleinere stukken huisvuil dienen zoveel mogelijk in één of meer bundels te worden

samengebonden;

- stukken of bundels grof huisvuil mogen geen grotere inhoud hebben dan 1 m3, niet langer zijn dan 1 meter of zwaarder zijn dan

25 kg;

- het grof huisvuil dient op de inzameldag voor 8.00 uur aan de weg te worden gezet;

- bouw- en sloopafval wordt niet als grof huisvuil beschouwd en wordt niet in de ophaalronde meegenomen.

Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met het gemeentehuis, telefoon (05753)-1541.

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

69

GLAS-VERF-BEHANG

POLITIE-INFORMATIE der

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e jaargang no 32 - Periode van 12 t/m 25 oktober 1993.
Verkeersongevallen.
Op zondag 17 oktober reed een bestuurder van een perso-
nenauto op de Korenbloemstraat tegen een langs de rijbaan
staand tu inhek . Het hek werd beschadigd. De dader reed na
de aanrijding door. Dank/ij oplettendheid van getuigen en
ons geautomatiseerde systeem lukte het ons de verdachte,
een inwoner van Hengelo, snel te achterhalen. De jongeman
is die avond thuis opgehaald. Daar bleek dat hij alcohol-
houdende drank had genuttigd. Het rijbewijs van de man is
ingenomen en de dagvaarding te verschijnen voor de recht-
bank werd hem direct uitgedeeld. Tegen de man is al eerder
dit jaar proces-verbaal opgemaakt terzake doorrijden na
aanrijding.

Op 22 oktober vond op de Veldhoekseweg ter hoogte van de
Stellingweg een ongeval plaats. Een automobilist uit de
richting Zelhem wilde linksaf de Stellingweg oprijden. Uit
de richting Ruurlo naderde een personenauto die vervolgens
geen vrije doorgang kreeg. De automobilist uit de r ichting
Ruurlo kwam na de aanrijding tegen een boom tot sti lstand.
Daarbij liep hij verschillende verwondingen op en moest
naar het ziekenhuis worden overgebracht.
Overlast jeugd.

Meerdere klachten zijn bij ons binnen gekomen over gedra-
gingen van on/.e jeugd. Daaronder vallen evenals andere
jaren ook weer de scholieren die in grote getalen met de
fiets naar school te Doetinchem fietsen. Velen van hen
rijden met losse handen en met meer dan twee naast elkaar.
Daar dit voor het overige verkeer op het fietspad vaak
gevaarlijke s i tuat ies opleverd is ons ver/.ocht daar meer
aandacht aan te besteden.

Ook onze discojeugd, die na afloop van een bezoek aan de

discotheek in de omgeving, bl i j f t nabij de Spalstraat/
Zuivelweg overlast verooi/aken.
Een inwoner van Hengelo werd op 15 oktober 1W3, op
landgoed het /.and oneervol aangesproken door een hem
onbekende jongeman. De jongeman 25/30 jaar oud, onver-
zorgd ui te r l i jk hield het bij aanspreken. Nadat hij werd
genegeerd verdween hij weer.
Overval/valse aangifte.
Een inwoner deed op zondag l 7 oktober l1)1) 3 b i j de polit ie
aangifte van beroving. De man had na bedreiging met een
mes zijn portemonnaie met groot geldbedrag aan vier
knapen moeten afgeven. Daarop werd door ons een onder-
zoek ingesteld. Velen werden benaderd of men iets had
waargenomen. Uit het ingestelde onder/oek werd ons al
gauw duideli jk dat het hier moest gaan om een vei /omicn
verhaal. De roddels in het dorp deden weer goed hun werk.
Vier jeugdige jongens werden al beschuldigd van de ge-
pleegde beroving. De/c jongens hebben niets van doen met
het feit . Er heeft zich geen beroving afgespeeld. Tegen de
verdachte is proces-verbaal van valse aangifte opgemaakt.
Aankomen lopen van huisdieren.
Indien bij ons een huisdier (hond/kat) wordt aangemeld

zijn wij niet in de gelegenheid deze dieren zelf op te vangen.
Dat wordt dan via on/e bemiddeling gedaan door de
dierenambulance te Doetinchem/Gaanderen. Door deze
inste l l ing worden de dieren opgehaald en overgebracht
naar het Dierenasiel te Doetinchem. De gemaakte kosten
worden verhaald op de eigenaar van het dier.
Verder wil ik U attenderen op het art ikel elders in dit blad
"Mi jn bromfiets is verzekerd".

J. G. Tabor

AMNESTY INTERNATIONAL IN HENCJELO (JLD
Woensdag 3 november is er weer de schrijfavond van l'M M)
tot 20.30 uur van Amnesty International in "de Bleijke".
Komt allen.

SPORT-CAFE LOKAAL BIJ PAX
Maandag S november a.s. organiseert de v. en a.v. Fax
i.s .m. Dagblad "De Gelderlander" Sport-café Lokaal.
De/e avond wordt gehouden in de /.aal van clubcafé Wol-
brink en begint om 20.(K) uur.
Gasten zijn René Notten, oud Pax lid en speler van o.a.
Ajax, Feyenoord en Oranje, Raymond Victoria van De
Graafschap en Phil ip Cocu van Vitesse. (woensdag K)
november bekerwedstrijd De Graafschap-Vitesse).
Verder komen er van Pax Erwin en Timo ten Kale aan het
woord en ook trainer Chris Geutjes.
Ook wordt nog een andere Hengelose sportvereniging
belicht.

Willy Hermans komt alles vertellen over zijn boek "Alle
hoeken van het veld" en wethouder Nees van Petersen staat
ook in het gastenboek.
De toegang is gratis.



j Bloedafname-avond Rode Kruis Hengelo GId in "Ons Huis"
l 2 november van 18.15 tot 21.00 uur

Marktplein 5 - Steenderen - Tel. 05755-1204

Zaterdag 6 november

GRADUATE LOVE
rockband uit Noord Holland

aanvang 22.00 uur

JUWEELTJES
Een montuur is een sieraad.

Speels of stijlvol
Van kunststof, metaal of een combinatie.

In modieuze belijning
of trendy kleur.

GROOT KORMELINK

t brillen en contactlenzen
Hengelo G. Spalstraat 27 -Telefoon 05753 -1771

OOG VOOR DETAIL

de optiek speciaalzaak 's maandags gesloten

HENGELOSE TONEEL VERENIGING

TONEELOPVOERINGEN
OP ZATERDAG 13 en 27 NOVEMBER

in zaal Langeler, Spalstraat 5, Hengelo GId.

Opgevoerd wordt:

DE HOENDERVANGERS OP PARKIETENJACHT
Auteur: Theo Akkermans

De rolverdeling is als volgt:

Hugo Hoendervanger

Theet Hoendervanger

Hugo Hoendervanger jr.

Oma Poddewijn

Trees Bontekoe

Caroline

Drika Draadnagel

Hendrik-Jan

Molly Leduc

Regie

Souffleuse

Grime

Toneelmeester

Senior

Zijn zoon

Zoon van Theet

De huishoudster

Verloofde van Theet

Haar dochter

De buurvrouw

Knecht

Fysiotherapeute

Henk Woerts

Leo Sueters

Gerben Gussinklo

Riky van Campen

Evelien Takkenkamp

Alice Veenink

Diny van Campen

Harrie Weverink

Leona Sueters

Jan Knoef

Annie Takkenkamp

Betsy Wentink en Diny Duitshof

Willem Elsman

Aanvang 20.00 uur - zaal open 19.15 uur

Kaarten zijn in de voorverkoop bij Boekhandel Wolters, zaal Langeler, tel.

1212, café Wolbrink en alle leden van de H.T.V.

Aannemersbedrijf

-fis HENDRIKS
" deTimmerije"

Kruisbergseweg 10 - Hengelo GId.

Tel. 05753 -1448 - 3088 - 3407 - Fax. 05753 -1191

Een bundeling van deskundigheid

Het juiste adres voor:

D Nieuwbouw
D Bungalows - Woningen
D Stallen - Mestopslag
D Machinaal timmerwerk
D Verbouw
D Onderhoud
D Renovatie
D Kozijnen
D fla/nefl
D Deuren
D Trappen

fNVOB

Zondag 7 november

GROTE BINGO
met maximum ƒ 2.000,-

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

„D'n Olde Kriet"
Wichmond, tel. 05754-1285

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf
Rondweg 2a - Hengelo (ild.

Tel. 05753-1424

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo (ïld.

PROVIMI
BIGGENVOEOERPROGRAMMA

PROVIKRUIM
SPEENVOEDER

Tegen slingerziekte

Verkrijgbaar bij:

HENK BERKELAAR

Speciaalvoeders

Wichmond

Tel.:05754-1748
fc^ r TIT i LH j imimuimiimiiiiiiiiiiiiim r^

Te koop open haard hout,

evt. bezorgen.

Tel. 08344-1595.

Gevraagd medebouwer voor

woning, twee onder één kap,

gelegen in het paradijs te

Steenderen. Bellen na 1^.00

uur, tel. OK334-74539.

(Jrote Hobby en

Creatiefbeurs in /aal

Herfkens te Baak.

Zaterdag 27 november

van 17.00 tot 21.00 uur.

Zondag 28 november van

11.00 tot 16.00 uur.

Info: tel. 05754-1980,

Hettv Kusters.

voor

STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo GId

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select

Lotto

Winnerstip

Score

Te koop hand- en stoofperen,

appels, o.a. Elstar, Red Elstar,

Jonagold, Jonika, Cox, Goud-

reinetten, Moesappels, wal-

noten en eieren. D.

Cortumme, Voortscweg 1 1 ,

Toldijk, tel. 05753-1558.

SOMS
DENK JE WEL
WAT KOM

RVAN
RIECH

"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 waar 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 zeehondeleven!

Maak mij donateur en stuur een accept-

giro ter waarde van f.

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Zonder postzegel opsturen naar
Stichting Zeehondencreche. Antwoordnummer 9SO.

l 9950 WL Pieterburen Giro 8020

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

In een honderdste
seconde verandert

een leven.,.

«»

'*>
L A N D E L I J K E C O L L E C T E

VAN 31 OKTOBER T/M 6 NOVEMBER
• *

N E D E R L A N D S E
BRANDWONDEN
S T I C H T I N G

De stichting organiseert campagnes

om brandwonden te voorkomen,

verbetert de behandeling van brand-

wondpatiënten, doet wetenschappelijk

onderzoek en beheert de Nationale

Huidbank.

Eerste hulp bij brandwonden

• Begin direct met het koelen van de wond;

• liefst met zacht stromend, lauw leiding-

water (Koelen met bijvoorbeeld

slootwater kan ook, zeker als er geen

andere koelmogelijkheden zijn. Het is

altijd beter dan niets doen!);

• koel ten minste 5 minuten. Langer is

beter, maar pas dan wel op voor

onderkoeling;

• verwijder tijdens het koelen de kleding,

tenzij deze aan de huid gekleefd zit;

• smeer niets op de wond;

• bedek de wond met steriel verband,

schone doeken of lakens;

• neem altijd contact op met een arts als:

- er blaren zijn,

- de huid er aangetast uitziet,

- de brandwond veroorzaakt is door

een chemisch produkt of elektriciteit;

• geef het slachtoffer nooit iets te eten

of te drinken;

• vervoer het slachtoffer altijd zittend.

Nadere informatie: 02510-29311/02510
21266. Postbankrekening 20.21.22 of
bankrekening 70.70.70.643 t.n.v.
collecte Nederlandse Brandwonden
Stichting Beverwijk.



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

Verdient u dit jaar een
verkeersveiligheidsprijs? MINDER

VERKEERS
SIACHTOFKRS

Ook dit jaar organiseert het Regionaal Orgaan

Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) namens
de minister van Verkeer en Waterstaat de
uitreiking van de aanmoedigingsprijzen.

Aan prijzengeld is ƒ 40.000,- beschikbaar.
Deze prijzen worden uitgereikt in het kader van

de "Actie -25%" die tot doel heeft het aantal
verkeersslachtoffers in het jaar 2000 met 25%

te verminderen.

Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid Gelderland

Postbus 9090 6800 GX Arnhem

Iedereen dte zich in 1993 verdienstelijk heeft
gemaakt voor de verkeersveiligheid in Gelder-

land wordt uitgenodigd zijn of haar initiatieven
op papier te zetten en vóór 13 november '93

op te sturen naar het ROVG.

Behalve gemeenten, instellingen en bedrijven

vragen we ook U om uitgevoerde aktiviteiten

dan wel uitgewerkte ideeën op papier te zetten
en in te zenden. Want gaat de verkeersveilig-
heid niet iedereen aan?

Een deskundige jury o.l.v. de gedeputeerde
J. de Bondt, voorzitter van het ROVG zal op

20 december a.s. in het Huis der Povincie
te Arnhem de prijswinnaars bekend maken.

Wilt u meer weten? Bel: 085 - 599840.

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

AANNEMERSBEDRIJF HENDRIKS GAAT DOOR

De laaste tijd circuleren in Hengelo Gld en omgeving geruch-

ten dat aannemersbedrijf Hendriks aan de Kruishergseweg te

Hengelo Gld zou stoppen met de bouw-aktiviteiten. Niets is

echter minder waar, zo stelt de directie van het genoemde

aannemersbedrijf. Alle aktiviteiten die wij hebben gaan ge-

woon door.

Aannemersbedrijf Hendriks richt zich op nieuwbouw, ver-

bouw, onderhoud bedrijfsgebouwen, klantenwerk, diverse

houtbewerkingen, verkoop van alle soorten tuin- en timmer-
hout.

Tevens heeft fa. Hendriks een nieuwe machine aangeschaft

voor het vervaardigen van tuinhuisjes en bergingen.

Alle geruchten omtrent vermindering van aktiviteiten zijn uit

de lucht gegrepen. Hebt u bouwplannen, neem gerust contact

op. Het telefoonnummer is 1448.

RONDUM REURLE OP 6 NOVEMBER VANUIT

OUDSTE ETABLISSEMENT IN HENGELO GLD.

Redactie en technische staf van het Omroep Gelderland-

programma Rondum Reurle strijken op zaterdag 6 november

neer in de oudste horeca-gelegenheid van het Gelderse

Hengelo: Zaal Langeler aan de Spalstraat. Gasten van presen-

tator Arie Ribbers zijn o.a. bakker Roei Kreunen en zijn zonen

Rudi en Jean. Van bakkers wordt meestal gezegd dat /e

slapen als ze niet werken, maar Roei Kreunen is de uitzonde-

ring die de regel bevestigt. De Hengelose bakker heeft een

zwak voor klassieke motorfietsen, terwijl ook de plaatselijke

motorclub HAMOVE altijd op zijn medewerking kan reke-

nen. In Rondum Reurle zal het vooral gaan over de motorfietsen

uit vroeger tijd. Bezoekers van de uitzending, die zoals (bijna)

altijd vrij entree hebben, zullen een aantal van Kreunens

pronkstukken kunnen bewonderen. Rudi en Jean, de beide

zonen van bakker Kreunen, hebben de liefde voor de motor-

sport met de paplepel ingeschept gekregen. Zij zijn de stuwende

krachten geweest achter de enkele jaren uitgebrachte actie-

fi lm "Miami Vice in de Hengelose'mais". Een rolprent die

regionaal vele duizenden bezoekers heeft getrokken. Daar-

naast is Jean al sinds zijn kinderjaren gefascineerd door alles

wat met de Tweede Wereldoorlog heeft te maken. Die meer

dan gewone belangstelling heeft geleid tot een grote collectie

voorwerpen en kledingstukken die worden tentoongesteld in

het Achterhoeks Museum 1940-1945. Een deel van de collec-

tie zal voor en na de uitzending in zaal Langeler te zien zijn.

Dick Maalderink is een Hengeloër die het nodige betekend

heeft en nog betekent voor het gemeenschapsleven in deze

plaats. Of het nu gaat om de schutterij, "Hengelo Paarden-

dorp" of de jaarlijkse kermissen: Maalderink heeft er zijn

steentje aan bijgedragen. Dat hij er smakelijk over kan vertel-

len, is mooi meegenomen voor de makers van een

radioprogramma.

Vaste onderdelen in Rondum Reurle zijn het populaire spel-

letje Dialect-ABC en Tekstafette, het vervolgverhaal dat

wordt geschreven door dialectschrijvers en - schrijfsters en

waarin Meister Simpelink de hoofdrol speelt. Na Broos

Seemann, Willem Smeitink, Henk Krosenbrink en Frans

Miggelbrink is Wim Lubberding uit Diepenveen aan de beurt.

Hij komt 6 november naar Hengelo om zijn bijdrage voor de

microfoon te brengen.

Muzikaal is er uiteraard ook weer het nodige te beleven in dit

Leer succesvol autorijden!!

VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47- Keijenborg - tel. 05753-1307

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

/aterdagmiddagprogramma. Naast het vaste Rondum Reurle

Combo van Tonny Fraas komt Kasbendjen uit Vorden naar

Hengelo. Wat ooit als een geintje begon, begint voor Hans

Krabbenborg, Frits Barendsen, Robert Wagenvoort en Renê

Groot Wassink serieuze vormen aan te nemen. Steeds vaker

worden ze voor optredens gevraagd, vooral na geslaagde

sessies op de Vordense Beach-party en in het voorprogramma

van NORMAAL. Bekend is dat NORMAAL-'Yegelinanus"

en oud-Vordenaar Martin Jansen Kasbendjen een warm hart

toedraagt.

Met de Vocalgroup Strike Six, waarin Gerrit Hiddink uit

Toldijk een van de /angers is. wordt gesproken over een

herkansing. Zoals mogelijk bekend moest de groep in de

uitzending vanuit Doetinchem verstek laten gaan. Nog even

afwachten dus.

Rondum Reurle is v r i j toegankelijk voor publiek. De /aal gaat

om 10.30 uur open. Wie liever thuis naar de radio lu i s t e r t ,

dient af te stemmen op 90.4 FM. Voor kabelaansluit ingen

gelden andere frequenties die bovendien van plaats tot plaats

verschillen.

MIJN BROMFIETS IS VERZEKERD

Daar ga je dan met je nieuwe MT, April l iaof welk merk dan

ook. Flink gespaard om de bromfiets te kunnen betalen, de

helm lag al een paar weken klaar, wachten tot de 16e

verjaardag. Dan. een telefoontje naarde verzekeringsmaat-

schappij, de bromfiets aangemeld en: rijden maar.

Na een tijdje blijkt, dat de bromfiets niet sneller gaat dan

zo'n 45 kilometer per uur. Wel wat lang/aam, veel klasge-

noten halen je in, hetgeen niet a l t i j d even leuk is. Dan maar

sleutelen. Al dan niet behulp van wat vrienden gaat de

bromfiets los en worden hier en daar wat vergrotingen

aangebracht en zie daar: dezelfde bromfiets loopt ineens 70

km/uur.

Dat gaat allemaal mooi totdat er ineens politie op straat

staat en de bromfiets meeneemt voor een test op de rollen-

bank. Een beetje opvoeren kost dan minimaal ƒ 80.00. De

opgevoerde bromfiets veroorzaakt altijd meer geluid en dat

is goed voor f 150.00. Dat bedrag moet dan ook nog binnen

een paar weken betaald worden anders volgt er 25
{
'/< verho-

ging van de boete.

De politie van de basiseenheid "De Markelanden" (Gem.

Wisch, Zelhem en Hengelo) gaat binnenkort verscherpt

kontroleren op bromfietsen. Je kunt ze dus een de/er dagen

op weg naar school verwachten. Voldoet de bromfiets niet

aan de eisen dan volgt er onherroepelijk een bekeuring.

Aan het opvoeren van een bromfiets is nog een konsek w ent ie

verbonden. Al staat het niet a l t i j d let terl i jk in de polis-

voorwaarden, bedenk wel, datje bromfiets niet verzekerd

is, ook al heb je keurig je premie betaald en het bewijs op

/ak. Is er een schade van een paar tientjes, dan /al dat niet

zo'n probleem opleveren. Rij je echter iemand "het zieken-

huis in" en hij moet daar een tijdje blijven, dan loopt de

schade al gauw in de duizenden en beroept een verzeke-

ringsmaatschappij /ich graag op de polisvoorwaarden.

Gevolg kan zijn, dat de schade geheel op de bromfietser dan

wel zijn ouders wordt verhaald. Per slot van rekening w i l

elke maatschappij graag winst maken en geen geld betalen

als dat niet nodig is.

Mocht je na het lezen van dit artikel denken: Och, zo'n vaart

loopt dat niet, mij pakken /e toch niet : dan wordt je

aangeraden om heel fanatiek te gaan sparen

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 7 NOVEMBER 1993

Remigiuskerk
10.00 uur ds. A. B. Elbert Kindcmevendiensl

.1 novcnihcr - Dankstond - 19.30 uur </.v. A. li. i'.lhi-n

Goede Herder Kapel

1 0.1 5 uur ds. P. F. de Vries

Woensdag 3 november - Dankstond - 19.30 uur ds. C. van Dorp

"Ons Huis"

10.00 uur Jeugdkerk voor 12 t/m 15-jarigen

R.K. Kerk Hengelo ( , ld

/aterdag 6 november 19.00 uur Euchar i s t i ev ie r ing

/omlag 7 november 10.00 uur Woord en Communieviering

Dinsdag
 l
) november l

1
). 00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om l9.00uurWeekendviering;

/ondags om 10.00 uur Hoogmis.

Hui/e Maria Postel: dinsclagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;

dagelijks Ro/enhoedje om - l S. 30 uur.

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vri jdagmiddag 1 4. (M) uur tot

maandagmorgen OH. 00 u u r e n 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!

2 NOVKMBKK

Dr. Eijkelkamp, tel. 2262

5 - S NOVEMBER

Dr. Eyek (prakti jk dr. Ei jkelkamp). tel 2262

9 NOVEMBER

Dr. Koning, tel . 1266

Avond- en nachtdienst

De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende

morgen 08.(K) uur.

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

2262.

Dinsdag: /ie boven.

Woensdag: dr. Eyek. Kas tanje laan 7. Hengelo Gld, tel . 1277.

Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l , Hengelo U ld. tel. 1266.

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

Openingstijden: maandag t. e. m. vrijdag S. (M)- 1 2. 30 uuren 13.30-

18.00 uur, /.a., /o., feestdagen l 1.00-12.00 uur.

Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, bui ten de

openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo (Jld, 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 uuren volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

WELFARE AFDELING HENGELO GLD

Op woensdagmiddag 13 oktober gingen we met vele auto's

en een rolstoelbus naar Erve Kots te Lievelde voor het

herfstuitstapje.

De animo was weer heel groot ± 32 personen, die allemaal

vol verwaehting voor wat komen ging vertrokken.

Bij Erve Kots aangekomen kregen we een heer l i jke kom

koff ie met kruidkoek. Daarna werd er bingo gespeeld,

a l t i jd weer spannend en er waren leuke prijs jes te winnen .

Onder het genot van een drankje met lekkere hapjes kwa-

men de tongen goed los en werd er heel wat afgelachen. Als

laatste droeg mevr. A n t i n k een groot gedicht voor.

Als u dit berichtje leest en denkt ik /on ook graag meegaan

of misschien wil t u thuis wel eens een be/oek van een

wellaremedewerkster voor een praatje of een leuk hand-

werkje dan kan er contact op worden genomen met de

volgende personen mevr. Knols. tel. 2(X)
u
ofmevr. Tiesinga,

tel. 1387.

GEMEENTEGIDS ZELHEM VERSCHIJNT BIN-

NENKORT

Binnen enkele weken krijgt elk huishouden in de gemeente

Zelhem een nieuwe gcmeentegids in de bus. Het inlbrmatie-

boekje wordt /.oals gebruikeli jk huis-aan-huis in de hele

gemeente verspreid.

De gemeentegids is helemaal up-to-date gebracht en pre-

senteert tal van adressen en wetenswaardigheden over de

gemeente, openbare voor/.ieningen, instellingen en diens-

ten, verenigings- en bedrijfsleven.

De afgelopen maanden /i j n alle vermeldingen in de gids

weer /.orgvuldig op hun juistheid nagetrokken door Hol-

land Advertising bv. uit Den Helder, dat ook de adver-

tentiewerving heeft ver/.orgd. ledere inwoner weet zich

met de nieuwe uitgave weer wegwijs in zijn woonplaats.

Wie een gegeven mist, of toch nog een fout /iet, wordt ver-

zocht dit aan te geven op de antwoordbon achterin de gids.

De nieuwe gemeentegids wordt binnen enkele weken thuis-

be/orgd en is daarnaast op het gemeentehuis verkrijgbaar.

De gemeente geeft graag verdere inl icht ingen. Bureau IPO,

dhr. G. J. Klein Heerenbrink, tel. 08342-3141.

DAMMEN week 42

DCH l speelde de 3e bondswedstrijd in Sinderen. En

ondanks dat H. Luimes als Ie verloor, verloor DCH de

moed niet en vocht hard terug. Winst werd vervolgens

genoteerd voor J. Heijink, H. Vos en J. Vos. Remise voor

J. Heuvelink, J. Luiten en G. Kreunen. Tenslotte moest H.

Zonnenberg het ook opgeven maar 7-9 was goed genoeg

voorde overwinning. DCH l heeft 3 punten uit 3 wedstrij-

den.

DCH 2 verloor thuis van Terborg 2. Daar won H. Zonnen-

berg als enigste terwijl H. Groeneveld, B. Harkink en H.

Hulshof ge l i jk speelden en G. Halfman en H. Di jkman

verloren. DCH 2 heeft 2 uit 2.

Onderlinge competitie:

Groep A: J. Vos-H. Luimes 0-2.

Groep B: G. Botterman-W. Engbers 1-1.

Groep C: E. Brummelman-A. Versteege 2-0, G. Wentink-

Y. Schotanus 0-2, J. Wentink-J. Schabbink 0-2, E. Berend-

sen-B. Goorman 0-2.

Standen:

Groep A: 1. H. Luimes 6-10; 2. J. Vos, N. Roelofsen 5-7.

Groep B: 1. J. Heijink, H. Vos 6-10; 3. A. Hoebink 6-9.

(iroep C: l . Y. Schotanus 7-1 l ; 2. E. Brummelman 6-10; 3.

B. Goorman 6-9.

Openstelling Politiebureau Hengelo (ïld

Maandag t.e.m. vr i jdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar, tel . 03753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - 11

Hulpdienst

mevr. Rijpkema. tel . 2439 en mevr. Lubbers. t e l . 2766. In

Keijcnborg mevr. Hakvoort, tel. 2317 en mevr. van Aken. tel.

2627.

Kruiswerk Oost-(Gelderland

Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te bereiken via

te le foonnummer 06-8806 ( b i j n a gratis. 3 cent per m i n u u t ) . Via

d i t telefoonummer hoort u ook wanneer er in uw (woon (plaats het

(u i t l e en ( sp reekuur is.

Netwerk Thuiszorg Nederland

24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t hellen tussen 09. (M) en 12.00

uur) . Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel . 05750-

16463.

Regionale Stichting voor Thuis/orgen Maatschappelijk Werk

Zutphen

Spreekuur: maandag t/m vr i jdag van 8.30-9.30 uur.

-Gezins-/bejaarden verzorging voor de gemeenten Hengelo (Gld),
Vorden en Steenderen: Zutphenseweg l c. Vorden,

tel . 05752-2148.

- Maatschappelijk uerk voorde gemeente Hengelo (Gld):

Zutphenseweg Ie , Vorden, tel . 05753-2345.

- Maatschappelijk werk voorde gemeente Steenderen:

J.F. Oltmansstraat 7. Steenderen, tel. 05755-1659.

(ie/ins-/bejaardenver/orgingen maatschappelijk werk Zelhem:

Stationsplein 12. Zelhem. te l . 08342-2151.

- Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel. 05750-43800.

Be/oek-adres: Hogestraatje 3, Zutphen.

Correspondentie-adres: Postbus 4012. 72(K) BA Zutphen.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging opchr. grondslag vooralgemene belangenbehartiging

in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij

problemen, bel (dagel i jks van 19.00-20.00 u u r ) tel . 08330-

21025. 08340-41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.

Vrijwillige Thuis/org. tel . 08340-35000. dagel i jks van 9.00-

10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:

R. Haggeman-Withaar. tel. 05754-1351

Pedicure

Y. Abbink. Toldijk. tel. 05755-1386

Diëtiste

H. Zweerink-Stege. Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak. tel.

05754-1809. Voorafspraken 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.

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST'

SERVICEFONDS

In de algemene huurvoorwaarden staan onder ar t ikel K)

een aantal onderhouds- en reparatiewerk/aamheden ge-

noemd, die voor rekening / i j n van de huurder. Die werk-

/aamheden /ijn ontleend aan het bepaalde in het Burgelijk

Wetboek.

De laatste jaren blijkt een toenemend aanta l huurders

moeite te hebben met de uitvoering van een aantal van die

werkzaamheden.
Zaken, waar huurders vooral moeite mee hebben /ijn:

- het repareren c.q. vervangen van hang- en s lu i twerk , te

weten: scharnieren, s lu i t i ngen kas t jes , aanrechtladen. slo-

ten, brievenbus, grendels en deurkrukken, uit/etij/ .ers.

ventilatieroosters. raamslui t ingen en \ l i /oscharnieren.

- het repareren c.q. vervangen van electrische installatie-

onderdelen, te weten: stopcontacten, schakelaars, hel. t ra tb

of drukker.

- het repareren c.q. vervangen van sanitaire onderdelen, te

weten: doucheslang, handdouche, mengkraan, spiegel.

planchet. toiletbril, toiletstortbak, toilet-sokaansluiting,

kraanleertjes. gas- en waterkranen.

- schoonhouden van dakgoten en regenpijpen.

- ontstoppen van was ta fe l s , fonteintjes etc.

Kortom die werk/aambedeiulie in f e i t e een vakman vragen

of die bij reparatie of vervanging flink in de papieren

kunnen lopen.

Met ingang van l januari 1994 gaat de corporatie voor een

bedrag van ƒ 5,00 per maand dat deel van het huurders-

onderhoud overnemen.

Deelname aan het servicefonds kleine gebreken is overi-

gens niet verplicht. Als men wil, kan het volledige huurders-

onderhoud gewoon door de huurders /elf worden uitge-

voerd.

Van nieuwe huurders wordt aangenomen, dat zij deel

/uilen nemen in het fonds. Zij behoeven geen entreegeld te

betalen. Huurders die niet deelnemen of hun deelname

hebben opgezegd, moeten bij aanmelding een entreegeld

van ƒ l ()() , ()() betalen. Bij het inwerkingtreden van het fonds

/al er gedurende enige maanden ook geen entreegeld

worden geheven.

Het tarief van het seivicelbnds /.al niet automatisch jaar-

l i jks worden verhoogd. Een verhoging /al slechts plaats-

vinden indien de kostenontwikkeling in relatie tot de op-

brengsten daartoe aanleiding geven.

Daarbij wordt verwacht dat bij de inwerkingtreding gedu-

rende de eerste 2,5 jaar verlies wordt gemaakt door een

inventarisatie en een inhaaleffect, terwijl na die periode het

omslagpunt wordt gemaakt.

De bewoners /ui len op korte te rmi jn een uitgebreid boekje

ontvangen waarin de nodige in fo rma t i e wordt verstrekt en

tevens de wij/.e wordt aangegeven hoe men /ich als deel-

nemer kan aanmelden.
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