
62e jaargang no. 45 dinsdag 9 november 1993 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

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

Rib en Mager Hachee-
Haaskarbonade vlees + kruiden

4 Q5 7 Q5~ivv 500 gram f ivv500 gram

Varkens
Filetlapjes

500 gram 7.95

500 gram

Hollandse
Biefstuk

250 gram 5.95
Onze dagreklames:

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

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram 4.C7O

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 4."O

SCHOUDERKARBONADE
(max. 2 kg per klant)

500 gram 2.99
Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

3 bossen KOUDE

KASCHRYSANTEN 1O.OO
per bos 3.95

BUXUS per stuk 4.95

per volle bak a 15 stuks 6O.OO

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Onze tankauto brengt u
petroleum voor uw haard.
Ook bestellingen voor huisbrandolie en

dieselolie kunnen wij voor U verzorgen.

Fa. H. v.d. MOND
Ruurloseweg 52 - Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1392

Goede en snelle service.

Ook voor: Zelhem, Velswijk, Halle, Baak,
Steenderen, Toldijk, Olburgen, Hummelo.
Thans ook voor: Wichmond, Vierakker, Leesten.

Tevens automatische bevoorrading mogelijk.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

H

GERARD BRANDENBARG

„Z E L H E

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

KKRKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:

PAPRIKA gesorteerd 1 kilo 2.98
nieuwe oogst NAVELS

20 voor 6.98
Rauwkost reklame:
Dagvers uit eigen keuken.
VENKELSALADE superslank en
lekker bij de vis 1, kilo 4.98
TOMAAT/EI SALADE l kilo 4.98
HUTSPOT l kilo 4.98

Kaasreklame:
OUDE KAAS l kilo 6.98
MILNER 30+ KAAS l kilo 7.49

De eerste nieuwe oogst
Spaanse SINAASAPPELEN is er

weer, volsap en vitaminerijk.

TOT ZIENS.

Op zaterdag 13 en zondag 14 november

organiseert vogelvereniging EXOKAN weer

haar jaarlijkse tentoonstelling in Dorpshuis

"De Horst" te Keijenborg.
De tentoonstelling is geopend op zaterdag van
10.00 tot 21.00 uur en op zondag van 10.00 tot
17.00 uur.
Grote verkoopklasse aanwezig.

SPEKLAPPEN

500 gram 4.30
COTELETTO'S

per stuk 1.5O

GEBR. KIPFILET

100 gram 2.4O

MOSTERDSPEK

100 gram 1.85

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

HKM HKM

Hengelose Sint Aktie
start op maandag 15 november

1e trekking 18 november

HKM HKM

en tig als zij
erlijk als een gordijn,
raktisch als een jaloezie.
h 'Luxaflex' Silhouette* Go

S I L H O U E

l ,ii\;illc\" SUhouette* ( Jon l i jn is «-«MI to taal nieuw t \ | > < - i aaMilirklrdm^. «lat f«-ii optimum aan sfrrr komlunrrrt

met funktkmaliteit. D / u i t uw o-icn niet f i r lovrn als n de y.aclitr. y.wrveixlf t r x t i r l lamcllcn tussen t r a n s p a r a n t e

stof, in het eelit / i e t . l w i l t uw in t r r i r i i r iets heel l i i j /onders laten u i t s t ra len: ' De " l , t i \ a f l e \ " Dealer nodigt u

uit om de nieuwe dimensie in sfeer - in .'{O modieuze t inten - te komen bewonderen.

'Luxaflex' SilhouetteGordijn -Voor een nieuwe dimensie in sfeer.
l w l , u \ u f l r \ Producten Specialüt:

DISBERGEN
babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

Het is nu PLANTTIJD voor
CONIFEREN dwerg - haag en solitair
HEIDEPLANTEN
GROENBLIJVENDE PLANTEN
Diverse soorten HEESTERS in pot
Hagen - Berberis - Beuken - Elzen - Ligustrum etc.

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

HALFMAN b.v.
HENGELO (Gld)

Rondweg 2a - tel. 05753-1424

WIGWAM
PAKJESPARADE

BIJ DE DRIEVETOL



Heel gelukkig en blij zijn wij met de geboorte van
onze dochter en zusje

IRIS JEANNE BERNICE

We noemen haar IRIS

Bertus en Jeannette Jolink
Vera

l november 1993

Ze l led ijk 6
7255 MR Hengelo Gld.

Wij zijn heel blij met de geboorte van onze zoon en
broertje

MARK GERHARD

Wij noemen hem MARK

Hij is geboren op 2 november 1993.

Huub, Anke en Jeroen Schouten

Vordenseweg 68
7255 LE Hengelo Gld
Tel. 05753-3781

In plaats van kaarten

WIM BOSCHLOO
en
ESTHER VERHEIJ

gaan trouwen op donderdag 18 november
1993 om 14.00 uur in het gemeentehuis te
Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening van het huwelijk
zal plaatsvinden om 14.45 uur in de St.
Willibrorduskerk te Hengelo Gld.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 17.00 tot 19.00 uur in "De IJsselhoeve",
Eekstraat 15 te Doesburg (zaal 1).

Ons adres:
Zelhemseweg 13
7255 PS Hengelo Gld.

Dankbaar hopen wij met onze kinderen en klein-
kinderen op vrijdag 12 november ons 40-jarig
huwelijk te herdenken.

G. M. KUPERIJ
H. KUPERIJ-WIGHERINK

U bent van harte welkom op onze receptie van 13.30
tot 15.30 uur in café-restaurant "Den Bremer",
Z.-E.weg 37 te Toldijk.

November 1993
Hoogstraat 17
7227 ND Toldijk

Op woensdag 10 november zijn wij

REINDen ANNIE
ZWEVERINK-ZIEVERINK

40 jaar getrouwd.

U bent van harte welkom op onze receptie op
zaterdag 13 november van 15.00 tot 17.00 uur in de
zaal van café-restaurant Wolbrink, Bleekstraat 3 te
Hengelo Gld.

lekink 8
7255 XR Hengelo Gld.

13 november is onze rijwielspeciaalzaak gesloten.

Zaterdag 13 november 1993 zijn wij 40 jaar
getrouwd.
Gaarne nodigen wij U uit op onze receptie van 14.30
tot 16.30 uur in Hotel Langeler, Spalstraat 5 te
Hengelo Gld.

F. H. ZILVOLD
A. E. ZILVOLD-WULLINK

Kastanjelaan 2
7255 AM Hengelo Gld.

Dankbetuiging

Gaarne willen wij allen hartelijk danken, die ons
40-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt

HERMAN KLEIN KRANENBERG en
MINA KLEIN KRANENBERG-WEENK

Ju l iana laan 2
7255 EE Hengelo Gld.

UITSLAG VERLOTING
1993

MARKT-

VERENIGING

Hengelo Gld.

DE HOOFDPRIJZEN ZIJN

GEVALLEN OP NO.

3593 - 2474 - 5311 - 6229 - 7288 - 4389

Voor de overige prijzen gelieve u de

trekkingslijsten te raadplegen.

uw
UW

UITNODIGING

FANCY-FAIR en

KLEDINGBEURS
op woensdag 17 november a.s.

van 14.00 tot 17.00 uur.

Kom gezellig deze middag naar "Ons Huis".

Voor elk wat wils.

Graag tot ziens.

Wist U dat,

Attent v.d. Mond
uw bestellingen nog GRATIS

thuis bezorgt in Hengelo, Keijen-
borg en Velswijk.

Ruurloseweg 52 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1392

's Maandagsmorgens al vanaf 8.15 uur

geopend.

Voor de groeten veraf of soms dichtbij.
Nu al hebben we beschikbaar een kollektie

KERSTKAARTEN
Laat dus ook met Kerst eens iets van je

horen. Gewoonweg een goed idee.

Weet je

Waar anders dan bij de Boekhandel

Wolters Boekhandel
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 1253

HENGELOSE EN

KEIJENBORGSE

MIDDENSTANDSVERENIGING

OPROEP
Er wordt dit jaar wederom een

KERSTMARKT
gehouden, dit keer niet op zondag, maar

ZATERDAG 11 DECEMBER
met als plaats van handeling de Kerkstraat

in Hengelo Gld.

De aanvang van de Kerstmarkt is bepaald

op 17.00 uur.
Aan de leden is inmiddels een inschrijf-

formulier verzonden. Info. tel. 05753-1253.

Bestuur en voorbereidingscommissie

OPGAVE TOT

14 NOVEMBER

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN | [INTREKKING VERORDENING SUBSIDIE RIETEN DAKEN|

Volgens het collecterooster 1993 worden

de komende periode de volgende col-
lectes gehouden:

14 t/m 20 november - Diabetes Fonds.

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.

EVENEMENTEN-
KALENDER

November:
13 en 27 - toneeluitvoering H.T.V. in zaal

Langeler.

13 - speelgoedbeurs in basisschool
Rozengaardsweide, org. Speel-o-theek.

20 - intocht St. Nicolaas, dorp Keijenborg
13.30 uur, dorp Hengelo 15.00 uur.

December:

3 - opening stratenvolleybaltournooi
sporthal "de Kamp".

18 en 19 - fancy-fair door ANBO in zaal

Wolbrink.
19 - Off-road rit, org. Hamové, start bij "de

Molen" in Varssel.

Aktiviteiten worden eens per maand

geplaatst voor een periode van 3
maanden, opgave tel. 1541.

De raad van de gemeente Hengelo heeft besloten de "Subsidieregeling herstel en

vernieuwing rieten daken" in te trekken met ingang van 26 oktober 1993. Subsidie-
aanvragen ingediend vóór deze datum worden nog op basis van deze regeling
afgehandeld. Subsidieaanvragen ingekomen na deze datum zullen niet meer in

behandeling worden genomen.

De nu ingetrokken verordening was bedoeld als stimulans om bestaande rieten daken
op gebouwen die uit een oogpunt van landschaps- en/of dorpsschoon van bijzondere

waarde zijn in stand te houden.
De verordening is nu ingetrokken omdat het voornemen bestaat in de gemeente een

monumentenbeleid te gaan voeren. Het behoud van beeldbepalende rieten daken zal

naar verwachting onderdeel van dit beleid gaan uit maken. Dit laatste betekent echter
niet dat herstel en/of vernieuwing van rieten daken op de zelfde voorwaarden tot de

zelfde bedragen als in de oude regeling gesubsidieerd zullen gaan worden.

PUBLIKATIE WET RUIMTELIJKE ORDENING

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 1993. NR. 1.

De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt ingevolge het bepaalde in artikel

23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 11 november
1993, gedurende één maand, ter gemeente-secretarie (afdeling Grondgebiedszaken)

voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied 1993, nr. 1.
Dit plan beoogt een uitbreiding mogelijk te maken van de fa. J. Besselink en Zn.,

gevestigd aan de Hengelosestraat 2 te Keijenborg.
Gedurende de bovenvermelde termijn van één maand kan een ieder tegen dit ontwerp-
bestemmingsplan schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeenteraad.

Hengelo, 9 november 1993.

De burgemeester voornoemd.

MELDINGEN WET MILIEUBEHEER

Er is een melding ingevolge de Wet milieubeheer ingekomen van:

Lubbers Woonwinkel B.V., voor het van toepassing worden van het Besluit detailhan-
del, op een reeds opgerichte zaak t.b.v. woninginrichting, gelegen aan Raadhuisstraat

43 en 53 te Hengelo;
de heer A.J. Derksen, voor het oprichten van een inrichting voor de opslag van
goederen t.b.v. schilderwerkzaamheden, gelegen aan Steenderenseweg 13 te Hengelo;

de heer B. Nijhof, voor het van toepassing worden van het Besluit herstelinrichtingen
motorvoertuigen, op een reeds opgerichte herstelinrichting voor motorvoertuigen,

gelegen aan Schapendijk 8a te Hengelo.

Hengelo, 9 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 Veldrioek 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.

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER

m
LU Bakkerij Bruggink

RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week

m
00

m
30

<

KOFFIEBROODJES,ROOMBROODJES, £
CHOCOLADEBROODJES |

van 1.50 voor 1.25 |

HARDE BOLLEN van 0.50 voor 0.40 i
30 NVA • daxxva awavM 30 NVA

B A Z A R I N STKKNDKREN
Op zaterdagmiddag 13 november a.s. van 14.00 tot 17.00
uur houdt de Handwerkgroep van Welzijn Ouderen Steende-
ren weer haar jaarlijkse Ba/ar in de Bongerd.
Er kan worden gesjoeld, er is een verloting en er worden
rolletjes en wafels gebakken.
Ook is er verkoop van /.el t gemaakte werkjes /oals schort-
jes, pannelappen, sokken, onder/etters, borduurwerkjes,
diverse gehaakte kleedjes, t a f e lk l eden enz. Ook /.ijn er
gemaakte pergomanokaarten. Kortom er is voor elk wat
wils.

LI X A F L K X ' SILHOl K TI K GORDIJN
Introduktie van een uniek raambekledingsprodukt,
'Luxaflex' Silhouette Gordijn
Luchtig als /.ijde. Sierlijk als een gordijn. Praktisch als een
jaloe/ie. /o karaktiseert Hunter Douglas, een wereldwijd
concern met een grote reputatie op het gebied van design en
interieur, haar nieuwe produkt 'Luxaflex' Silhouette Gor-
dijn. Dit raambekledingsprodukt met /achte /.wevende
text iel lamellen tussen transparante stof. wordt geleverd in
een skala van tinten: wit. roze. blauw, groen, lila, beige etc.
Er is keus uit 30 kleuren.
De firma Disbergen, Ruurloseweg 17 te Hengelo Gld heeft
naast de 6 bestaande Luxaflex produkten dit produkten-
programma nu in /ijn assortiment en kan de konsument het
produkt tonen en volledig voorlichten.
'Luxaflex' Silhouette Gordijnen laten een interieur iets heel
bijzonders uitstralen. Ze z.orgen voor een ongekende di-
mensie in sfeer. De 30 kleuren van de zacht zwevende
lamellen /.ijn afgestemd op de andere zes produkten uit de
'Luxaflex' Raambekledingskollekties. Dat wil /.eggen dat
vrijwel al deze produkten verkrijgbaar zijn in dezelfde t int
en hetzelfde dessin. Men kan dus in huis naar hartelust
kombineren met verschillende produkten.
Met 'Luxaflex' Silhouette Gordijnen kan de lichtval in huis
optimaal worden geregeld. De lamellen kunnen worden
gekanteld. Gesloten zorgen ze voor privacy. Naarmate ze
verder worden geopend laten ze meer zacht gefilterd licht
toe. Het zicht naar buiten wordt bovendien niet belemmerd.
Schadelijk licht wordt met het nieuwe produkt vrijwel
geheel (98%) geblokkeerd. Een interieur wordt dus be-
schermd tegen verschieten. De lamellen zijn behandeld
tegen het aantrekken van stof en vui l . De stof is bovendien
te demonteren en te reinigen. Alle funkties worden bediend
met één koord. Zoals alle 6 verschillende 'Luxaflex' pro-
dukten worden ook 'Luxaflex' Silhouette Gordijnen exact
op maat gemaakt. Met deze aanvulling bieden 'Luxaflex'
produkten het breedste assortiment voor de konsument op
de Europese markt.

SINT LAAT ZICH DE PEPERNOTCN
NIET VAN Z'N BORD ETEN WANT...



MAGERE RIBLAPPEN 500 gram 8,95
BOTERHAMWORST 100gram 1,30
GEGRILDE HAM 100 gram 2,10

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Gelegenheid tot verzilveren van
schildersbonnen en RBS tegoeden
op donderdagavond 11 november a.s.
van 18.00 tot 19.30 uur bij A. Hulstijn,
Kerkekamp 23a te Hengelo Gld.

Het Bestuur FNV

afd. Hengelo Gld

Verzilvering vakantiezegels
voor de a.s. feestdagen

voor schilders en RBS bouw
op maandag 15 november a.s.

's avonds van 19.00 tot 20.00 uur bij
mevr. F. R. Ooms-Lubbers,
Vordenseweg 24, Hengelo Gld.

Het Bestuur
Hout- en Bouwbond CNV
afd. Hengelo Gld.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

SPEELGOEDBEURS
De speel-o-theek "Dribbel-in" organiseert op zaterdag 13
november a.s. in de openbare basisschool Rozengaards-
weide aan de Rozenstraat te Hengelo G ld haarde speelgoed-
beurs.
Tussen l O.(M) en l l.00 uur die dag is het mogelijk speel-
goed in te leveren, terwijl de verkoop van 13.00 tot 14.00
uur plaatsvindt.
Indien u nadere inlichtingen wi l t hebben kant u contact
opnemen met R. Boers, tel. 05753-193K.

VOGELSHOW EXOKAN
Op /aterdag 13 en /ondag 14 november organiseert
EXOKAN weer haar jaarlijkse tentoonstell ing. Op /ater-
dag 23 oktober werden 551 vogels ingeboekt door 57
in/.etulers. Er zijn van alle soorten vogels te bewonderen,
van kanaries tot grote parkieten. Het beloofd ook dit jaar
weer een mooie en goede show te worden.
De vogels worden op woensdag l O november gekeurd door
9 keurmeesters. De tentoonstelling is geopend op /aterdag
van 10.00 tot 21.00 u u r e n op/ondag van 10.00 tot 17.00
uur. De trekking van de grote ver lo t ing is op zaterdagavond
om 20.00 uur.
Ook is een grote verkoopklasse aanwe/.ig. /.odat ook de-
gene die een vogeltje wil kopen aan /ijn trekken komt. Kom
eens een k i j k j e nemen in Dorpshuis "De Horst. LI /.uit
versteld staan hpeveel soorten vogels er zijn. Het is de
moeite waard.

PRONKZn TIN(Ï 1993
Op /aterdag 13 november a.s. organiseert Carnavals-
vereniging "De Doldraejers" uit de Velswijk en de Witte-
brink weer haar jaarlijkse Pronk/ i t t ingen. 's Middags wordt
er t i jdens de Jeugdpronk/ i t t ing afscheid genomen van
Jeugdpr ins Dennis I en /.al tevens de nieuwe jeugdprins of
jeugdprinses bekend worden gemaakt. Tijdens de/e mid-
dag is er een optreden van clown Masjolie en een mini-
playhackshow. De j eugdpronk / i t t i ng wordt gehouden tus-
SA.MI 14.00 en 16.00 uur . De toegang is gratis.
Ti jdens de grote pronk/ . i t t ing op zaterdagavond wordt er
afscheid genomen van Prins Joop I. Voordat Prins Joop I
/ i j n regeerperiode over de V e l s w i j k en de Wittebrink
beëindigd zullen er vele artiesten voor hem optreden,
waaronder de Buuttantes, de Meisjes en de Bengels. Als
externe buutreetner is dit jaar aangetrokken Den Hummel.
Ook de beide dansgardes van de Doldraejers zullen een
optreden verzorgen. Om omstreeks 23.00 uur zal de opvol-
ger van Prins Joop I bekend worden gemaakt. Er wordt in
de Velswijk en omstreken al volop gespeculeerd en zelfs
weddenschappen afgesloten, wie dat zal zijn.
Wie dit allemaal mee wil maken is vanaf 19.30 uur
's avonds welkom in de residentie "Den Draejer". Het
programma begint om 19.30 uuren is omstreeks 01 .00 uur
afgelopen. De entreeprijs bedraagt ƒ 7,50. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij alle leden van de Raad van Elf en aan de
zaal.

OPTREDEN OOSTNEDERLANDS KAMERKOOR
Het Oostnederlands kamerkoor treedt binnenkort voor het
eerst op onder leiding van de nieuwe dirigent Rob
Vermeulen.
Het koor werd in 1965 opgericht door Chiel de Leeuw met
als doel een semi-professioneel kamerkoor van de grond de
krijgen. Het koor bouwde in die tijdeen goede reputatie op
en verzorgde vele optredens in Nederland en Duitsland en
werkte ook mee aan tal van radio opnames. Vorig jaar
echter besloot Chiel de Leeuw een punt achter zijn carrière
te zetten. Het koor besloot unaniem door te gaan en be-
noemde Rob Vermeulen als zijn opvolger.
Na een gedegen voorbereiding is het nu /over dat het koor
voor het eerst weer optreedt. Aan het concert wordt ook
mederwerking verleend door de organist DirkLuymes. Het
concert wordt tweemaal uitgevoerd en wel op zondag 14
november in de Ned. Herv. Kerk te /elheni. aanvang l 5.30
uuren op donderdag 18 november in de Ned. Herv. Kerk te
Steenderen. aanvang 20.15 uur. De toegangsprijs bedraagt
ƒ 15,- en v.oor CJP en 65+ ƒ l 2.50.

NAJAARSVERGADERING ANBO HENGELO (JLD
"Miami Vice in de Hengelose Mals"
Woensdag 17 november a.s. om 2.00 uur n.m. houdt de
ANBO afdeling Hengelo Gld in zaal Wolbrink haar na-
jaarsvergadering. Na de vergadering volgt tic speelf i lm
"Miami Vice in de Hengelose Mais". de/e wordt gedraaid
door de heer Rudi Kreunen.
Deze f i lm, die in I 9 X X in premiere ging. is in z i j n geheel
gemaakt door het HAMOVE-filmteam uit Hengelo Gld,
zowel het verhaal, alsook de opnamen, stunts, effect s,
muziek en de montage. De/e circa anderhalf uur durende
fi lm gaat over 2 Hollandse jongens (Beau en M a k k a ) die
een recherche-opleiding in Miami (USA) hebben gehad en
teruggekeerd in Hengelo een /ware criminele bende, die
ak t i e f bezig is, met veel humoren akt ie onschadel i jk weten
te maken.
Naast talloze spelers en figuranten werkten aan de fi lm o.a.
mee: De zijspan-wereldkampioenen Streur en Schnieders.
Paul Witteman (VARA) , Cameraploeg Jongbloed en
Joosten (toen nog TROS), Normaal en Omroep Gelder-
land.
Toegang gratis. Niet-leden zijn welkom vanaf 3.00 uur.
Toegangsprijs voor hen ƒ 3,00 p.p.

C.P.B. BIJEENKOMST
Op 13 oktober j . I . had de C.P.B, een avond die in het teken
stond van "de derde wereld".
Mevr. Rita Went ink , presidente, opende de avond en heette
iedereen van harte welkom en in het bij/onder mevr. Ina
Willemsen die deze avond aan de hand van dia's het een en
ander zou vertellen over de derde wereld. Na een inleiding
die als tekst had ."Geef ons heden ons dagelijks brood",
vervolgde ze aan de hand van de dia's haar verhaal over de
bevolking van de derde wereld met hun manier van leven,
oogsten, opleiding en de handel. Het was een boeiend en
interressant verhaal wat de aanwezigen een heel andere
benadering van de derde wereld gaf.
In dat kader was ook de Wereld Winke l aanwe/.ig, waar
diverse ar t ikelen te koop waren en sinds kort ook cacao.
Na de pau/e bracht het koor nog een aantal Afrikaanse
liederen ten gehore en konden nog vragen worden gesteld.
Aan het eind van de avond bedankte mevr. Ri ta Wentink
mevr. Willemsen met een bos bloemen en zo ook het koor
en de dames van de Wereld Winkel.
De volgende bijeenkomst van de CM*.B. is woensdag 10
november om 19.45 uur in "Ons Huis".

INTERCARD KERST- EN
NIEUWJAARSKAARTEN

Ook voor het goede doel! té*
WWF

Bij ons ligt de nieuwe Intercard-kerstkollektie voor
u klaar. Als enige met kaarten voor het Wereld Natuur

Fonds en Amnesty International. Met werken van
bekende kunstenaars als Patty Harpenau en

Jeroen Krabbé en prachtige natuurfoto's.
U stuurt dus altijd iets bijzonders.

Bestel voord tijdig, don is uu; keuze helgrootst

DRUKKERIJ WOLTERS

intcrcanl

Te koop gasboiler, 120 I t r , 5
jaar; gashaard, 6000 ka l . ;
gasgevelkachel, 4000 kal .
Ruurloseweg 46, Hengelo
Gld. tel. 05753-4076

Aanbieding bij

DEMI BYOU
alle tassen

HALVE PRIJS
Zutphenseweg S - Vorden

Tel. 05752-3785

Vijver
ijsvrijhouders

nu vanaf

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

Te koop vrijstaand woon-
huis Marktstraat 6. Indel ing:
hal met to i le t , ruime l iv ing
met open keuken en berging
en t u i n achter, boven 4 slaap-
kamers, toilet en ruime /ol-
der. Vraagprijs ƒ 5.98 k.k. Te
bevragen bi j Bakkerij Kreu-
nen, tel. 05753-1474. Ook
hebben wij nog bungalows
en stacaravans van marse-
pein in de aanbieding.

Te h u u r garage aan de
Rozenhoflaan. Tel. 1561.

APK-problemen?
Voor slechts ƒ 5.95 hebt u bij
ons al een goedkeurings-
sticker inclusief oldtimer auto.
Bakker i j Kreunen, t e l .
05753-1474. De /aak voor
A.P.K. met smaak.

Voor de leukste marsepein-
surprises gaal U n a t u u r l i j k
naar Bakkerij Kreunen. Ook
doe 't /elf marsepeinstaafjes
in voorraad.

voor

STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten

tevens Toto
Toto Select
Lotto

\MLL** Winnerstip
Score

*nbiedingengeld.gvan9

GORTER
JONGE JENEVER

HJbSI extra zacht

17.95

1993

BERENTZEN
APPELKORN

14.95

^

18.951 C

JAMESON

l

27.95

MSU***1*

, 4.9515sssssS
SLIJTERIJ

DE SMID
^y Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS-VERF-BEHANG

Te koop open haard hout,
evt. bezorgen.

Tel. 08344-1595.

(irote Hobby en
Creatiefbeurs in /aal

Herfkens te Haak.
Zaterdag 27 november
van 17.00 tot 21.00 uur.

/ondag 28 november van
11.00 tot 16.00 uur.

Info: tel. 05754-19SO,
Het tv Kusters.

Te koop hand- en stoofperen,
appels,o.a. Hls ia r . Red Hlstar .
Jonagold, Jon ika, Cox, Goud-
reinetten, Moesappels, wal-
noten en eieren. D. Cor-
t u m m e . Voor t seweg 1 1 ,
Toldijk, tel . 05753-1558.

Te koop mass ief geloogd
grenen eettafel, 87 x 140 cm,
./'500,--en/.u art lerend i reet ie
bureaustoel ƒ 200.- . Tel.
05753-3929.

( i e d i p l o m e e r d z i e k e n v e r -
zorgster h./..a. voor hulp in
de verzorging, l i e fs t bij be-
jaarden. Werktijden in over-
leg. Br i even onder no. 45
bureau de Reclame.

OPBRENGST KOLLKKTE
De N a t i o n a l e ko l l ek te voormensen met een vers tande l i jke
handicap, heeft in de gemeente Hengelo Gld ƒ 10.699.15
opgebracht.
Dank gaat uit naar a l l e gevers en naar hen die belangeloos
hier aan hebben meegewerkt.
U i t de opbrengst worden onder meer de volgende ak t i v i t e i ten
gesteund: t h u i s h u l p , nood(dag)opvang.voorl icht ing, vor-
mingswerk en belangenbehartiging.

SYMPATHIEKE GESTE VAN KERMIS-EXPLOI-
TANTEN
Tijdens de afgelopen Najaarskermis in Hengelo Gld heb-
ben de gezamenlijk kermisexploitanten op vrijdagmiddag
29 oktober j.1. aan a l l e bewoners van het Bejaardencentrum
"De Bleijke" een versnapering aangeboden in de vorm van
oliebollen.
Deze sympathieke geste werd bi jzonder op prijs gesteld.

l t SIK EEN KEU
l 'ei l november 1993 zijn de Regionale St ich t ing voor
Thuis /org en Maatschappe l i jk Werk /u tphen en de
ZorgGroep( )ost-Gelderland gefuseerd. De n ieuueorgani
salie /al onder de naam XorgGroep Oost-Gcldcrland hel
totaal pakket aan zorg en diens ten in en rond de t h u i s -
s i tua t i e aan de bevolking in Oost-Geldcrland aanbieden.
Begin dit jaar was er al een fusie tussen ( ie / ins \ er/orging/
Maatschappeli jk Werk en Kruiswerk Oost-Gelderland in
de Oost-Achterhoek. In dit gebied werd daarmee al het
gehele jaar v a n u i t één organisat ie zorg en diensten gele-
verd. Nu is dat ook in het gebied /.utphen/de Graatschap
moge l i jk .
Voornaamste doelstelling van de fusie is de dienstverle-
ning aan het publiek te verbeteren. Door de fusie kan de
X.orgGroep ef f ic iën ter werken en daarmee ook de /org
beter op elkaar afstemmen. Voor de c l iën t betekent dit niet
alleen betere zorg, maar ook meet /org en d iens tver len ing .
Dooi een betere organisatie kan er meer van het/el file
worden gedaan, maar kan en zal er ook meer aandacht / i jn
voor vernieuwing en ui tbre iding van de zorgverlening.
H i e r b i j staan de belangen en behoeften van de c l i ë n t e n
voorop.
Nu al is de/orgGroep dag en nacht op een telefoonnummer
te bereiken, via 06-8X06 worden cl iënten door verpleeg-
kundigen snel en direct op weg geholpoen in de zorg en
diensten van de XorgGroep. Indien nodig wordt verwezen
naar de /org van een andere organisatie. In het gebied
Xutphen/de Graatschap worden in eerste ins tan t i e de /org
en diensten op de/elfde wijze als voorheen geregeld. Voor
vragen of in format ie over Ge/insver/orging en Maat-
schappeli jk Werk kan men op de vertrouwde adressen
terecht.

DIABKTKS MELLII US EEN VOLKS/JEKTE
DiabetesmellitUS (suikerziekte) is een ver /amelnaam voor
verschi l lende ziektebeelden die worden gekenmerkt door
een te hoog gehalte glucose (b loedsuiker ) in het bloed.
Ooi/aak is een tekort aan insu l ine , een hormoon dat van
nature wordt gemaakt dooide bèta-cellen van de e i land jes
van Langerhans. De/e e i l a n d j e s (groepjes ce l l en ) liggen
verspreid in de a lv l ee sk l i e r . I n s u l i n e /orgl er voor. dal
glucose uit het bloed wordt opgenomen in de lichaams-
cellen. Gebeurt dit n ie t , dan k r i j g t het l ichaam niet genoeg
energie en heeft men diabetes. In ons land zijn ca. 400.000
mensen die diabetes hebben.
Bij jeugddiahetes.ook bekend als type l diabetes, maakt de
alvleeskl iergeen i n s u l i n e meer. De/e vorm ontstaat meestal
voor het tw in t i g s t e levensjaar , soms ook op latere leeft i jd.
Jeugddiabeles is het gevolg van een auto-immuun-proces;
het eigen afweersysteem vern ie t ig t de cellen die i n s u l i n e
maken. Deze vorm komt v o o r b i j ongeveer 0,3 procent van
de Nederlanders. In de afgelopen t i en jaar is er een s t i j g i n g
vastgesteld van t w i n t i g procent van hel aantal jeugdigen
dat diabetes krijgt.
Bij ouderdomsdiabetes, ook wel type 2 genoemd, is de
werk ing van de aanwe/ige in su l ine verminderd. Hierdoor
i s er meer i n s u l i n e nodig om de bloedglucosesptegel op pc i l
te houden. Wanneer de a l v l e e s k l i e r niet (meer) in staat is de
ex t ra hoeveelheid i n s u l i n e te leveren, onts taa t ouderdoms-
diabetes. meestal op middelbare leefti jd. De kans om het te
k r i j g e n neemt toe mei het ouder worden. Ongeveer twee
procent van de Nederlanders heeft deze vorm van diabetes.
In tegenstel l ing lot jeugddiabetes kan ouderdomsdiabeles
lange tijd onopgemerki bli jven. Over de oorzaken van de/e
vorm van diabetes beslaat nog veel o n d u i d e l i j k h e i d . Wel
weet men dat de aandoening sterker e r f e l i j k bepaald is dan
type l diabetes.

SINTERKLAAS GELOOFT



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

! •' EKCE
DOE INCHEM

Keppelseweg 18-26 Doetinchem. Tel. 08340 - 22622
Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

Eroaasata^^

Familiedrukwerk!!

BIIENHOF STRATENMAKERSBEDRIIF

André Bijenhof

Tel. 05755-1944
05753-1136

06-52939311

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

STRAALBEDRUF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren

i.v.m. nieuwe deklaag

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. 05755-1767

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

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
Kampstraat 13, 7255 XC Hengelo (Gld). Telefoon 05753-3818

Kapsalon
Memelink

Dames en heren

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

Behandeling op afspraak.

Voor een zonnebankkuur uw adres!

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

POLITIE-INFORMATIEder

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

7e jaargang no 33 - Periode van 26 oktober tot en met l
november 1993.
Zaterdag 23 oktober - Onbekenden pleegden vernieling
aan een aan de Berkenlaan geparkeerd staande personen-
auto.
Maandag 25 oktober - Op een trottoir in Hengelo Gld werd
een uit Hengelo Ov afkomstige personenauto aangetroffen.
De eigenaar, die zich onttrokken had aan zijn detentie uit
een strafinrichting, was onvindbaar. De auto is afgesleept
en er wordt proces-verbaal opgemaakt ivm de APK, geen
verzekering en 4 gladde banden.
Woensdag 27 oktober - Aan de Roessinkweg werd op
aanwijzing van een attente voorbijganger een "verdachte
auto" aangetroffen. De auto was op diverse plaatsen be-
schadigd. Bij onderzoek bleek de auto "geleend" te zijn
door de zoon des huizes die er joyriding mee had gepleegd.
Tijdens een buitenrit op een paard, kwam de berijdster ten
val. Zij moest per ambulance worden vervoerd naar het
ziekenhuis.
Tussen 17.00 en 18.(X) uur werd een aan de Waarleskamp
geparkeerde auto op vele plaatsen rondom bekrast. Van de
daders geen spoor
Vrijdag 29 oktober - Een groepje van 7 personen had in
Doetinchem een diefstal gepleegd. Er werd een greep in
een kassa gedaan. Pech voor het 7-tal, dat de politie kort na
het bericht de auto zag rijden op de Rondweg. De auto werd
onderschept en de 7 personen overgedragen aan de
gemeentepolitie Doetinchem.
Zaterdag 30 oktober - Bij een controle in Hengelo bleek dat
2 vrachtauto's niet APK-gekcurd waren en dat l voertuig
ook niet verzekerd was.
Zondag 31 oktober - Aan de Spalstraat werd een afgesloten
fiets ontvreemd. Deze werd later teruggevonden aan de
Kruisbergseweg. Daar er een postcode was aangebracht,
kon de fiets terug naar de eigenaar.
Gevonden voorwerpen in de maand oktober 1993:
! hmv. l r i i i r l i i i i i i I - I M I i mr / i-i-n «.H' ldhri lnir , / l pi i r l iMi i imi ' i '
met inhoud / een jong poesje (asiel) / l sleuteltje aan een
hanger.

B. J. Eijsink

VOORLICHTING OVER CARA EN MEDICIJNEN
Het correspondentschap van het Astma Fonds Doetinchem
e.o. houdt een voorlichtingsbijeenkomst over Cara en
Medicijnen op donderdag 18 november a.s. in de kerk/aal
van het Slingelandziekenhuis, aanvang 20.00 uur.
Het is niet de eerste keer dat dit onderwerp ter sprake komt.
Br blijk! in ëe praktijk ëi'htei u i» / : ' ! etn§ s?s! fout t< ; : ! : ! i i h i j
tii- i i i i i i i i i i i i t - Vi in medicijnen: l ii-i ïuvr-ni VYiil liivr i i v t i i l i J " l i j - i
daarom op de werking van medicijnen en het juiste gebruik
ervan, waarbij inhalatie- en ademtechniek belangr i jk zijn.
Naast de carapatiènt zelf kan deze avond ook leerzaam zijn
voor een ieder die beroepshalve met carapatiënten te ma-
ken heeft.
De avond wordt ingeleid door dhr. Doyer, apotheker, mevr.
Lubbers, longfunctie assistente en mevr. Nijenhuis, Ccsar
therapeute.

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf
Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1424

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spulstraat 13, Hengelo (üld.

Pruiken & Toupets
Kaal worden kan vele oor/aken hebben. Dit kan

gevolgen hebben voor uw / e l fve r t rouwen . Met

een toupet . p r u i k of haa r s tuk je van (leert H e i n t j e s

voelt u zich als herboren, l ' kent uzelf

weer. In onze haarboetiek adv i -

seren wij u op diskrete wijze

over vacuüm haarwerk /on-
Haarwerkboetiek

Z-E weg 6, Toldijk
Reintjes

der plakken ol klemmen en de merken Top Head,

Pierre Balmain, Free World en Arcos. Alle moder-

ne kapst- ls / i j n mogel i jk , zowel voor dames, heren

en kinderen. Voor een vrijblijvend advies

kunt u langs komen of bellen

vi K ir een afspraak.

Telefoon 05755-2524

Aan de wci> X u t p h c n - Dor t im-l i rm

Kerk- en andere diensten*
ZONDAC 14 NOVEMBER 1993

Remigiuskerk
10.00 uur ds. P. F. de Vries Gezinsdienst

Verzorgingscentrum "De Bleijke"
10.00 uur D. J. Rekswinkol

(ioede Herder Kapel
10.15 uur ds. R. Molemaker Heilig Avondmaal

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur ds. C. F. J. Antonides, Terborg

R.K. Kerk Hengelo ( , l d
Zaterdag 13 november 19.00 uur Jongerenviering
Zondag 14 november 10.00 uur Eucharistieviering
Dinsdag 16 november 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag* om 19.(H)uurWeekendviering:
/.ondags om 10.(K) uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;
dagelijks Ro/enhoedje 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 l 1.00 uur een vr i j
spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

9 NOVEMBER
Dr. Koning, tel. 1266

12 - 15 NOVEMBER
Dr. Eijkelkamp, tel 2262

16 NOVEMBER
Dr. Eyck, tel. 1277

Avond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende
morgen 08.00 uur.
Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg. te l .
2262.
Dinsdag: zie boven.
Woensdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 1277.
Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan 1. Hengelo Gld, tel. 1266.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden: maandagt.e.m. vrijdag8.00-12.30uuren 13.30-
18.00 uur, /a., zo., feestdagen 11.00-12.(X) 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.(K)-19.30 uuren volgens afspraak.
Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden
met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Na de pau/c i se i gelegenheid tot het stellen van vragen. De
toegang is gratis en er wordt uiteraard niet gerookt.
Indezelfde week, nl. op dinsdag 16 november, is er inde hal
van het Slingelandziekenhuis een infomarkt t.b.v. chroni-
sche patiënten. De gehele dag is daar het corr. van het
Astma Fonds vertegenwoordigd. U kunt ook hier meer te
weten komen over het Astma Fonds en de activiteiten van
het correspondentschap. Wie vooral nadere inlichtingen
wil omtrent deze avond of over de aangepaste sport-
beoefcning kan bellen met H. Nijman, tel. 08350-30532.

DAMNIELJWS week 43
De mooiste partij welke H. Dijkman dit sei/.oen speelde was
donderdagavond tegen H. Luimes. H. Luimes dacht in de
opening één sch i j f winst te pakken. H. Dijkman had daar een
passend antwoord voor en hij toverde een damslag op het
hord. F,n ondanks dat H. Luimes de dam 'afpakte ' had H
Dijkman zoveel voordeel dm hij ik- pari ij wun
In de C-groep gaan de nieuwkommcrs fier aan de leiding. E.
Brummelman noteerde zijn 5e overwinning, nadat hij eerst l

remises had gespeeld en staat aan de leiding. Y. Schotanus,
die dit keer niet in actie kwam, volgt met l punt minder.
Rest. uitslagen:
Groep A: H. Hulshof-G. Kreunen 2-0, H. Groeneveld-H.
Zonnenberg l -1.
Groep B: H. Vos-A. Hoebink l -1, J. Luiten-B. Harkink l -1,
G. Halfman-G. Botterman 1-1, D. Walgemoet-W. Engbers

Urocp C: J. Sdiiibbink A. Virsu-i-iu- 2 f), ï Wun t ink H
Ken-iulsen 2-0, T. vd Hul-E. Brummelman 0-2.
Finale A: J. Vos-J. Heijink 2-0.
Standen:
Groep A: 1. H. Luimes 7-10; 2. J. Vos en N. Roelofsen 5-7.
Groep B: 1. H. Vos 7-11; 2. J. Heijink 6-10; 3. A. Hoebink
7-10.
Groep C: E. Brummelman 7-12; 2. Y. Schotanus 7-11; 3. B.
Goorman 6-9.

Openstelling Politiebureau Hengelo (üld
Maandag t.e.m. vrijdag van 9.(M) tot 12.00 uur.
Dag en nacht bereikbaar, tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11

Hulpdienst
mevr. Rijpkema, tel. 2439 en mevr. Lubbers, tel. 2766. In
Keijenborg mevr. Hakvoort, tel. 2317 en mevr. van Aken, tel.
2627.

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: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
-GezinS'/bejaardenverzorging voor de gemeenten Hengelo(Gld),

Vorden en Steenderen: Zutphenseweg l c. Vorden,
tel. 05752-2148.

- Maatschappel i jk werk voor de gemeente Hengelo (Gld):
Zutphenseweg l c. Vorden, tel. 05753-2345.

- Maatschappelijk werk voor de gemeente Steenderen:
J.F. Oltmansstraat 7, Steenderen, tel. 05755-1659.

- Ge/ins-/bejaardenverzorging en maatschappelijk werk Zelhem:
Stationsplein 12. Zelhem, tel. 08342-2151.

- Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel. 05750-43800.
Bezoek-adres: Hogestraatje 3, Zutphen.
Correspondentie-adres: Postbus 4012, 7200 BA Zutphen.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
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

Pedicure
Y. Abbink, Toldijk, tel. 05755-1386

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.

C J K K F ZE I)K RUIMTE. HELP JANTJE BETON!
7 tot en met 13 november 26e nationale jeugdcollecte
In Nederland wordt het steeds drukkeren op straat gevaar-
lijker. Daarom zijn kinderen voor hun spel meer en meer
aangewezen op allerlei veilige speelvoorzieningen. Het
Nationaal Jeugd Fonds, het fonds van Jantje Beton, streeft
naar uitbreiding van speelruimte voor de jeugd in ons land.
Gebrek aan voldoende speelmogelijkheden heeft immers
ingrijpende gevolgen voor de groei naar volwassenheid.
Spelen is vooreen kind van levensbelang. Daarom gaan de
collectanten van Jantje Beton dit najaar jop pad onder het
motto "geef ze de ruimte, help jantje beton!"
Duizenden vrijwilligers in het land steken graag de handen
uit de mouwen om kinderen hun broodnodige speelruimte
te geven. Het Nationaal Jeugd Fonds helpt hen daarbij. Zo
worden ieder jaar vele honderden, zinvolle projecten ge-
realiseerd voor de jeugd tot ongeveer zestien jaar. Het
fonds van Jantje Beton stelt geld beschikbaar voor de
aanleg, verbetering of uitbreiding van jeugdaccommo-
duiics, kmdLMÏii iL'nli- i IJIMK s|iL'L'iofliêki:iï. jïêlitiTSjKVl/alcn.
jeugdcircussen en -theater, speeltuinen en andere voor/ie
ningen, die de leef- en speelruimte van het kind bevorderen.
Bovendien stelt Jantje Beton jaarlijks duizenden kinderen,
voor wie een vakantie niet is weggelegd, in de gelegenheid
er een weekje tussenui t te gaan.
AFHANKELIJK VAN UW BIJDRAGE
Het Nationaal Jeugd Fonds is hiervoor afhankel i jk van uw
bijdrage. Daarom vindt in de week van 7 tot en met l 3
november opnieuw de nationale jeugdcollecte plaats. Vijf-
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\ vreniging of -club in uw woonplaats, die door de uunhmi
dende bezuinigingen steeds verder in de knel dreigt te
komen en voor het jeugdwerk in het hele land. Gun de jeugd
uw gulle gift en: GEEF ZE DE RUIMTE. HELP JANTJE
BETON!
Komt u geen collectant tegen, maak dan uw bijdrage over
op giro 1247 ten name van het Nationaal Jeugd Fonds te
Utrecht.

LLETJE PEPERNOTEN AKIIE
BIJ DE DRIE VETO L
Lees onze Wigwam sinterklaasfolder


