
63e jaargang no. 3 dinsdag 18 januari 1994 urn;AVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (ild

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

Gepaneerde
Snitsels

100 gram 1.35

Runder
Verse Worst

5.95500 gram

Malse
Varkensrollade

6.95

Bakbloedworst

3.95500 gram

500 gram
met de hand geknoopt

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

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram

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

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

O Goud

P N

R l

U M
Klokken | Zilver

U M

R l

P N
O Horloges Q

van 11 t/m 25 januari

zie onze etalage
Tijdens de opruiming op alle

niet afgeprijsde artikelen

10% korting
A.GROOT KORMELINK

horlogerie goud & zilver
Eigenaar T. van den Hul

Hengelo G. Spalstraat 27 - Tetefoon 057534036

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER
<
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u nairirnm isrim/iinu gBakkerij Bruggink
^ RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week

ïï HARDE BOLLEN van o.so voor 0.40

l KRUIDCAKE van 5.25 voor 4.75

m
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m
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<
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i KRUIDKOEK van 4.75 voor 4.25 g
^ TP

> *

30 NVA - H3>l>n/a 3l/\ldVM 30 NVA

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo (ïld.
Tel. 05753-1424

Te koop wandmeubel, don-
ker eiken, 2. K) m, i. pr. st.
ƒ 300,-. Tel. 05753-1468
(na 1S.OO uu r ) .

Ervaren naaister heeft nog
enige t i j d over voor al uw
naai- en verstelwerk. Brie-
ven onder nummer 3 bureau
de Reclame.

Te koop jonge hennen aan
de leg. Goossens, Voortse-
weg 6, Toldijk, tel. 05753-
1670.

Te koop 2 stalbewakings-
camera's met monitor,
Philips + 40m kahel, als extra
groothoeklens ; aardgas-
heater voor werkplaats; af-
rasteringspalen, div maten.
G. Hebben, Schooldijk 6,
Baak, tel. 05754-1391.

Spalstraat 12, Hengelo Gld
's maandags gesloten

25% KORTING BOVENOP DE
AFGEPRIJSDE SCHOENEN

BIJ

TACX SCHOENMODE
T.E.M. ZATERDAG 29 JANUAR11994 VERKOPEN WIJ EEN GROOT

GEDEELTE VAN ONZE AFGEPRIJSDE SCHOENEN MET

25% EXTRA KORTING. DEZE SCHOENEN HERKENT u
AAN DE RODE RONDE STIP ONDER DE LAAGSTE PRIJS.

ALLEEN BIJ DE VAKSCHOENMAKER GEDURENDE DE MAAND

JANUARI: BIJ VERNIEUWEN VAN ZOLEN DE HAKKEN GRATIS!!

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

tel. 05753-2547 - 's maandags gesloten

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

verbluffend resultaat

GLAS-VERF-BEHANG

voor
STAATSLOTEN

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's maandags gesloten
tevens Toto

Toto Select
Lotto
Winnerstip
Score

Te koop /..g.o.h. eiken bank-
stel 3-1 -1 , stot' bek l. + salon-
tafel. Tel. 05753-3 144.

Wat deze gemeente
nodig heeft.

P. Noorclijk

Lijs t trekker \\ D

B.A.M. Ei jke lkump A..l. ( i arr i l se n J.H.W. Bul len A.L.C J . C ' , ("n out hinde weer

Schrödcr

In Hengelo Gld., Keijenborg en Veldhoek staan wij vooreen doordachte en doortastende aanpak van de problemen
waar e indel i jk iets aan moet worden gedaan. En we komen met concrete oplossingen. Voor een halt op de stijging
van gemeentetarieven. Voor de bouw van extra seniorenwoningen. De VVD vindt in de/e tijd waarin de
milieuproblematiek hoge eisen stelt, de landbouw en veeteelt in onze agrarische gemeente de beste kansen moet
krijgen. Wij zijn voor een goed samenspel tussen de politiek en de middenstand. Leegstaande winkels moeten worden
vermeden. Voor een goed ouderenbeleid en een gezondheidszorg van hoge kwal i te i t .
Bevordering verkeersveiligheid. Een goed industriebeleid,
waardoor meer werkgelegenheid. Zaken die schreeuwen om
een krachtig beleid. Daarvoor hebben wij Uw steun nodig.

Bent U het met ons eens stem

dan op 2 maart a.s. op de VVD!

Wat deze
gemeente
nodig
heeft.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

NIEUW NIEUW

Voor totale
schoenen en

tassen reparatie kunt u
terecht bij sigarenmagazijn
Rietman, Spalstraat te

Hengelo Gld.
SCHOENSERVICf

H.Maatkamp
Ter kennismaking:

de hele maand januari 2 paar dames
hakken voor ƒ 15,-

Tevens verzorgen wij: scharen en
schaatsen slijpen.

Uw schoenmaker

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

3 GROENE PLANTEN

1O.OO
keuze uit meer dan 10 soorten o.a.

Dracaena Varens Palmen

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

RUNDER RIBSTUK
500 gram 8.85
HAMBURGERS
per stuk 1.15

FIJNE LEVERWORST
100 gram O.95

ONTBIJTSPEK
100 gram 1.4O

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301



Vol vreugde verwacht.

met liefde ontvangen.

Ons kindje klein,
waar wij heel ilankhaar voor zijn.

Gelukkig en bl i j /ijn wij met de geboorte van on/.e
dochter

MARIJK

Jos en Joke Berendsen

l O januar i 1994

Zutphen-Emmerikseweg 3 la
7227 DG Toldijk

1954

Op zaterdag 22 januari a.s. hopen

1994

B. K R K M K R
en
<;. A. KREMKR-VKRWIJNEN

met kinderen en k l e ink inde ren de dag te herdenken,
dat / i j 40 jaar geleden hun "ja-woord" aan elkaar
gaven.

Gelegenheid tot fel ici teren van 15.00 tot 16.30 uur
in /aal Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.

Roessinkweg 6
7255 PC Hengelo Gld

Veel te vroeg is van ons heengegaan on/e beste
vriendin

TOOS VAN DER LENDE-LAMERS
echtgenote van Gert van der Lende

Wim Lett ink
Jan Sanders

Hengelo Gld, 3 januari 1994.

Voor alle felicitaties, bloemen en kado's ontvangen
bij ons 25-jarig huwelijk, zeggen wij u hartelijk
dank.

JOOP en WILLEMIEN HOEBINK

Hengelo Gld, januari 1994.

De vergunning is gekomen.

Peter en Esther kunnen nu

van hun hu i s j e gaan dromen.

Veel geluk.

Steenderen.

Vergeer Kaas

1 kg Jong Belegen N.H. 10.OO

bij 500 gram IJsselkaas (minder zout)

een mok CJ Feit IS

125 gram Bressot met komkommer

2 f*^
• 99

2 goud bekroonde Rookworsten

a ±250 gram 7.OO

ledere vrijdagmiddag op de markt in

Hengelo Gld.

UW STEUN
IS

BROODNODIG!

Bij uw Echte Bakker kunt u de gedupeerden
van de overstroming steunen. Van ieder
verkocht Volkoren Wiekenbrood draagt uw
Echte Bakker namelijk ƒ0,20 af aan het
Nationaal Rampenfonds.
Het Volkoren Wiekenbrood is een voedzaam
en gezond brood, rijk aan volkorenmed en
gekneusde tarwe. Alleen verkrijgbaar b i j uw
Echte Bakker.

echte bakker

Muldershof 8

Steenderen

tel. 05755-1337

Rcht ie proeft 't!

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

VERANDERINGEN IN HET
VERSTREKKINGENPAKKET

VOOR GEHANDICAPTEN
PER1 APRIL 1994

1. Wat gaat er per 1 april 1994 veranderen in het voor-

zieningen- en verstrekkingenpakket voorgehandicapten?
Vanaf 1 april 1994 zijn de gemeenten verantwoordelijk
voor een aantal voorzieningen voor mensen met een

lichamelijke handicap, die thuiswonend zijn. Op
bovengenoemde datum treedt de Wet Voorzieningen
Gehandicapten (of afgekort de WVG) in werking. Dit
betekent voor een groot aantal mensen, die nu onder de

Algemene Arbeidsongeschiktheidswet vallen, in de
toekomst aangewezen zijn op de Wet Voorzieningen

Gehandicapten. Dit geldt ook voor degenen, die 65 jaar en
ouder zijn en momenteel nog geen beroep op een
voorziening kunnen doen.

2. Waarvoor kunnen mensen meteen lichamelijke handicap

vanaf 1 april 1994 bij de gemeente terecht?
Mensen, die thuiswonend zijn, kunnen voor aangepaste
voorzieningen in de woning dan wel als dit noodzakelijk is

voor een volledig aangepaste woning, een vervoers-
voorziening (bijv. kosten deelname openbaar/aangepast

vervoer, aanschaf vervoermiddel, aanpassing van het
vervoermiddel e.d.) alsmede voor rolstoelen een beroep
op de gemeente doen. Degenen, die in een bejaardenoord
verblijven, komen in principe ook voor verstrekkingen in

de vorm van vervoer c.q. een rolstoel op grond van de wet
in aanmerking. Als de te treffen voorziening verband houdt
met het werk is de bedrijfsvereniging of het GAK de

aangewezen instantie om de aanvraag te behandelen.
Mensen, die in een verpleeginrichting zijn opgenomen

moeten voor een dergelijke voorziening (bijv. een rolstoel)
bij de ziektekostenverzekeraar aankloppen.

3. Aan welke voorwaarden moet u voldoen om voor een
zgn. WVG-voorziening in aanmerking te komen?
Degenen, die een beroep op de wet doen moeten

gedurende langere tijd op de gevraagde voorziening zijn
aangewezen. Is dit niet het geval en heeft u bijv. gedurende

een korte periode een rolstoel nodig dan kunt u hiervoor
aankloppen bij de thuiszorg.

4. Aan de hand van welke criteria beoordeelt de gemeente
een aanvraag voor een voorziening?

De gemeente kijkt naar uw lichamelijke en sociale
omstandigheden, daarbij wordt nagegaan of u wellicht
gebruik kunt maken van bestaande voorzieningen (bijv.

aangepast vervoer of een reeds gedeeltelijk of geheel
aangepaste en beschikbare woning). De beoordeling vindt

verder plaats aan de hand van gegevens, die U zelf
verstrekt en aan de hand van gegevens, die door sociaal-
medische deskundigen worden verstrekt.

5. Op welke wijze vindt een toewijzing van een verstrekking

plaats?
Gemeenten kunnen besluiten om een vergoeding d.w.z.

geld voor een bepaalde voorziening (bijv. vervoer) te
verstrekken dan wel een verstrekking in nature (bijv.
rolstoel e.d.) te doen. De gemeenten moeten nog besluiten

in welke vorm zij deze verstrekking gaan doen. Daarbij kan
men een keuze maken uit het verstrekken in eigendom, in
huur of in een andere vorm.

6. Waar kunt u terecht voor een aanvraag en voor informatie
over deze nieuwe regeling?
Op het gemeentehuis van uw woonplaats waar hiervoor

een speciaal loket is.

7. Hoe zit het met de behandelingstermijn van bijv. een
aanvraag om een rolstoel?
De gemeenten moeten een aanvraag in principe binnen 8
weken afhandelen. Deze termijn kan wel eens te kort zijn

omdat er bij bijv. een externe instantie advies moet worden
ingewonnen. Dit kan bijv. het geval zijn bij woning-
aanpassingen, die nogal ingrijpend en omvangrijk zijn. U
krijgt dan van de gemeente bericht waarom het niet lukt
om een aanvraag binnen 8 weken af te werken.

8. Waar kunt u terecht als u het niet eens bent met de
beslissing van het gemeentebestuur?
Wanneer u van mening bent, dat burgemeester en

wethouders ten onrechte uw aanvraag hebben afgewezen

of wanneer u het overigens niet met de beslissing eens
bent, kunt u in een brief hiertegen bezwaar maken. U

wordt in de gelegenheid gesteld om uw bezwaarschrift
mondeling toe te lichten. Bent u het vervolgens ook niet
eens met de beslissing van het gemeentebestuur dan kunt

u in hoger beroep gaan. Welke instantie dit is staat
aangegeven op de beschikking van het gemeentebestuur

op uw bezwaarschrift. U moet daarbij wel goed letten op
de termijnen en de adressen, zoals deze door de
gemeenten in de brieven, die u krijgt, zijn aangegeven.

9. Moeten mensen, die een beroep doen op deze regeling

een bepaalde eigen bijdrage betalen?
Ja, de gemeenten zullen vaak een eigen bijdrage
vaststellen. Deze eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw
inkomen, geldt voor het gehele kalenderjaar. Met uw
vermogen wordt geen rekening gehouden. De eigen

bijdrage bedraagt bij degenen, die een minimum-inkomen
ontvangen ƒ 186,--op jaarbasis en voordegenen, die een

inkomen hebben dat ligt tot 1,5 maal dit minimum-inkomen
ƒ 500,-- op jaarbasis. Daarnaast kunnen de gemeenten
nog afzonderlijke bijdragen vaststellen voor mensen, die
een hoger inkomen hebben dan 1,5 maal het minimum-
inkomen. Elke gemeente stelt een eigen bijdrageregeling

vast. Zeer binnenkort worden deze regelingen vastgesteld

en gepubliceerd.

10. Waar kunt u meer te weten komen over wat er na 1 april
1994 voor gehandicapten gaat veranderen?
De gemeenten beschikken al over heel veel informatie

over de nieuwe wetgeving per 1 april 1993. Daarnaast
liggen vanaf 1 januari 1994 op de gemeentehuizen de
verschillende gemeentelijke regelingen, die vanaf 1 april

1994 gaan gelden ter inzage. Het gaat hier om ontwerp-
regelingen zoals de verordening, de eigen bijdrage-
regelingen e.d., die nog door de gemeenteraden moeten

worden vastgesteld. Dit laatste zal in de maand maart
1994 gaan gebeuren.

11. Hoe krijgt u invloed op de nieuwe regelingen c.q.
verordening?

U kunt op het gemeentehuis op de afdeling Sociale Zaken
en Welzijn van de gemeente de nieuwe regeling inzien.
Tot 1 februari 1994 kunt u schriftelijk reageren of bezwaar
maken. Uw reactie wordt door burgemeester en wet-

houders beoordeeld en in de desbetreffende raads-
commissie besproken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Sociale
Zaken en Welzijn, telefonisch bereikbaar onder nummer
05753-1541.

Om alvast te onthouden

zaterdag 12 en 19 februari
toneelopvoeringen
door supporters van Crescendo

in "Ons Huis" te Hengelo Gld.

G€M€€NT€ HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN PUBLIKATIE ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Volgens het collecterooster 1994 worden

tot 19 februari 1994 geen collectes ge-
houden.

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 schriftel'jke 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 384.

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 5 t/m 11 januari 1994,
waartegen op basis van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift kan
worden ingediend.

Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

B. Hissink, Ruurloseweg 36a, het plaatsen van een broeikas
Hengelo Gld

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, na deze bekendmaking, worden inge-
diend bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.

Terzake kunnen nadere inlichtingen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afde-
ling Grondgebiedszaken.

WET MILIEUBEHEER

WONINGWET

Burgemeester en wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat er in de week van
10 januari 1994 tot en met 16 januari 1994

een aanvraag ingevolge de Woningwet is
ingekomen van:

de heer W.W.G. te Stroet, voor het op-
richten van een berging/garage, gelegen
aan Kroezerijweg 4 te Keijenborg.

Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland,
voor het slopen van de rioolzuiverings-
installaties, gelegen aan Banninkstraat
24 te Hengelo en Uilenesterstraat 1 te
Keijenborg.

Hengelo, 18 januari 1994.

Er is een aanvraag ingekomen van:
de heer G.J.W. Beunk, voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het
oprichten en in werking hebben van een landbouwloonbedrijf, gelegen aan Oude

Varsselseweg 9 te Hengelo Gld.
Het voornemen bestaat de vergunning te verlenen onder het stellen van voorschriften

om nadelige gevolgen voor het milieu te beperken.
De aanvraag en de ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 19 januari 1994 tot en
met 18 februari 1994.

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

Tot en met 18 februari 1994 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
ontwerpbeschikking tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezi-
gen.

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, 18 januari 1994.

KENNISGEVING BEKENDMAKING BESCHIKKING

Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld. maken bekend, dat de door hen op:
11 mei 1976 aan de heer J. Grobben verleende vergunning ingevolge de Wet
milieubeheer voor een varkensmesterij en het houden van rundvee, gelegen aan
Remmelinkdijk 2 te Keijenborg;

24 september 1976 aan de heer J.G.B. Wiendels verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een veehouderij met
mestopslag, gelegen aan Wiendelsweg 3 te Keijenborg;

15 november 1976 aan de heer H. Stoltenborg verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een veehouderij met
mestopslag, gelegen aan Wolsinkweg 6 te Keijenborg:

1 september 1975 aan de heer H.J. Ruesink verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een veehouderij met
mestopslag, gelegen aan Memelinkdijk 3 te Hengelo Gld.
is gewijzigd.

De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen van 19 januari 1994 tot en met 18 februari 1994 ter inzage.
Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Wij maken u er op attent, dat de beschikking ten
opzichte van het voornemen niet is gewijzigd.

BEROEP tegen deze beschikking kan tot en met 18 februari 1994 worden ingesteld door:
a. de vergunninghouder;

b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van het bekendmaken van het voornemen;
d. belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling geschillen van
bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist

Hengelo, 18 januari 1994.

EVENEMENTENKALENDER

Reeds een aantal jaren is door de gemeente een evenementen-kalender samengesteld, waarin alle publiektrekkende aktiviteiten
zoals uitvoeringen, sport- en culturele aktiviteiten en tentoonstellingen werden vermeld. Een evenementen-kalender is belangrijk,

want er wordt gestreefd naar een spreiding van de aktiviteiten en het voorkomen van doublures. Tot nu toe hebben de gemeente
en de VVV Hengelo bepaalde taken met betrekking tot de evenementen-kalender uitgevoerd.
Vanaf 1 januari 1994 zal de VVV Hengelo al die taken gaan doen. Derhalve kan iedere organisatie in onze gemeente haar aktiviteiten,
bij voorkeur schriftelijk, meedelen aan de VVV Hengelo, p/a Postbus 95, 7255 ZH Hengelo Gld.

Alle opgegeven aktiviteiten worden vermeld in het jaarprogramma, krijgen extra publiciteit in de maandelijks te plaatsen agenda en
worden bovendien vermeld in de recreatie-krant van de Streek VVV Achterhoek.

De dienstverlening vanuit de VVV is geheel gratis. Uiteraard dienen de aktiviteiten, waarvoor een gemeentelijke vergunning/
goedkeuring nodig is, in eerste instantie bij de gemeente te worden gemeld.

EVENEMENTEN AGENDA VVV HENGELO GLD

Januari:
28 - Finales stratenvolleybaltournooi in sporthal "de Kamp".

Februari:
6 - Wandeltocht, 6,12 en 25 km. Start v.a. 10.00 uur bij de molen aan de "Varssel-Ring",

org. Hamove.

VVV henaelo Gelderland 12 en 19 - Toneeluitvoering supporters muziekver. "Crescendo" in "Ons Huis", aanvang 19.30 uur.
14 - Officiële opening stratenschiettournooi "Willem Teil", schietcentrum op het sportpark

Het Elderink, aanvang 19.00 uur.

15, 16, 21, 22, 23 - Wedstrijden stratenschiettournooi, schietcentrum op het sportpark Het Elderink, aanvang 19.00 uur.

Maart:
5 - Gymuitvoering door gymver. "de Veldhoek" in de sporthal te Veldhoek, aanvang 19.30 uur.
5 - Voorjaarsuitvoering muziekver. "Crescendo" in sporthal "de Kamp", aanvang 20.00 uur.

7 en 8 - Halve finales stratenschieten, schietcentrum op het sportpark Het Elderink, aanvang 19.30 uur.
9 - Finale stratenschiettournooi met uitreiking wisselbekers, schietcentrum op het sportpark Het Elderink, aanvang 20.00 uur
12 - Gymuitvoering door gymver. D.l.O. in sporthal "de Kamp", aanvang 18.30 uur.
19 - Gymuitvoering door gymver. "Achilles" in sporthal "de Kamp", aanvang 14.00 en 19.00 uur.
27 - Toertocht voor motoren, Lenterit, pi. 200 km., start 9.30 uur molen "Varssel-Ring", org. Hamove.

COMMISSIE OUDERENBELEID HENGELO GLD

OPENBARE VERGADERING
De voorzitter van de Commissie Ouderenbeleid van de gemeente Hengelo Gld. maakt bekend dat de eerstkomende openbare
vergadering van genoemde Commissie zal plaatsvinden op woensdag 26 januari a.s., om 20.00 uur in het gemeentehuis te
Hengelo Gld. Eventuele belangstellenden worden hierbij uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. Op de agenda staan de

navolgende punten:
1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Verslag van de vergadering van 24-11 -1993; a) folder van C.B.S. over uitgave "Ouder worden in

Nederland 1993", b) Info Gelders Ouderenwerk, 10e jaargang nr. 55, c) ANBODE, 2e jaargang nr. 12, d) Info-brief van de St.
Telefonische Hulpdienst voor Ouderen Oost Nederland. 4. Verslag vorderingen Werkgroepen: a) Werkgroep "Beleid", b) Werkgroep
"Vervoer". 5. Voordracht zitting '94-'98. 6. Subsidiëring voorzieningen flankerend ouderenbeleid. 7. Rondvraag. 8. Sluiting.

Niet uitgesloten mag worden dat zich in de tussenliggende periode nog zaken aandienen met een spoedeisend karakter, welke dan

alsnog aan de agenda kunnen worden toegevoegd.
Eventuele toelichtingen op de geagendeerde punten zijn desgewenst te verkrijgen op het secretariaat van de Commissie. Dit is
gevestigd op de Afdeling Sociale Zaken en Welzijn, (tel. 05753-1541 toestel 361).
Voor eventuele belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het zgn. 'spreekrecht'. Hen wordt daarmee de
gelegenheid geboden om, voorafgaand aan de vergadering, de commissieleden te informeren omtrent hun overtuiging, standpunt

en/of visie op één der bovenvermelde agendapunten. Dit dient evenwel minimaal 24 uur vóór de aanvang van de vergadering op
het secretariaat, met vermelding van het onderwerp, te worden bekend gemaakt.

Panty's
5 paar voor l U."™

Schröder Mode HengeloGU

Dutch Spijkerbroeken
van 139.95 nu OÏ7 .%7 ö

Schröder Mode Hengelo GU



HERV. GEM. CENTRUM

ONS HUIS
Secr. jub.komm.: Fokkinkweg 5, 7255 AJ Hengelo Gld., tel. 2334

Op 29 januari 1994 zal het 25 jaar geleden zijn, dat "ONS HUIS" werd

geopend.

Naar aanleiding hiervan bieden wij de kinderen een feestprogramma aan en

organiseren wij een muzikale jubileumbijeenkomst voor alle gebruikers.

Zondagsmorgens daaraansluitend zal er tijdens de dienst in de Remigiuskerk

aandacht aan het jubileum worden geschonken.

Ter gelegenheid van dit heuglijke feit wordt er zaterdagmiddag 29 januari

1994 in "Ons Huis" van 14.30 tot 17.00 uur een receptie gehouden.

Indien u "Ons Huis" met een cadeau o.i.d. wilt gedenken, vragen wij u dat in

de vorm van een gift te doen, welke desgewenst overgemaakt kan worden

op de jubileumrekening nr. 1255.16.401 bij de Rabobank t.n.v. ONS HUIS

25 JAAR. Het is de bedoeling de ontvangen gelden te gebruiken als een

eerste reservering voor stoelen met armleuningen in de grote zaal.

JUBILEUMPROGRAMMA: Zaterdag 29 januari 1994:

Ons Huis 9.30-10.30 uur: Optreden goochelaar (gratis)

voor kinderen 9 t/m 12 jaar.

Ons Huis 11.00-12.00 uur: Optreden goochelaar (gratis)

voor kinderen 5 t/m 8 jaar.

Ons Huis 14.30-17.00 uur: Receptie

Sporthal 19.00-23.30 uur: Muzikale feestavond voor kaarthouders.

Zondag 30 januari 1994:

Remigiuskerk • 10.00 uur: Kerkdienst.

Mede namens bestuur en aktiviteitenkommissie,

de jubileumkommissie.

begint om de

KKRKSTRAAT6

Groente en fruit reklame:
1 zak VERS gesneden RODE KOOL EN
1 kilo GOUDREINETTEN samen 1.98
STOOFPEREN Giezer Wildeman
Roodstovers 4 kilo voor 4.98
GRAPE FRUIT dubbel rood

10 stuks 5.98
Rauwkost reklame:
CARABIL SALADE '/.kilo 4.98
BRUINE BONEN MIX l kilo 4.98
stamppot BOERENBOOL '/= kilo 4.98

Alles vers uit eigen keuken.

Kaasreklame:
HOLLANDSE KAASWEEK

U weet wat dit is! Extra voordeel
van JONGE KAAS t/m

EXTRA BELEGEN kilo 9.98
Profiteer nu! iedere vrijdag

PIZZA DAG
1 stuks 6.98

EFFEWACHTEÜ
2 stuks 11.50

PIZZA, PIZZA, PIZZA, PIZZA!!!

Tot ziens.

OPRUIMING
van onze

MERKFIETSEN
vanaf 10% korting

ZWEVERINK
Uw fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

LAATSTE KANSEN

Achterhoeks Museum

1940-1945 nog open op

zondag 23 en 30 januari

van 14-17 uur, daarna

DEFINITIEF

GESLOTEN

Raadhuisstraat 4, Hengelo
Gld. tel. 05753-3942

Af te halen gratis brand-
hout, tel. 05753-1729.

Te koop gedorst hooi, weide-
hooi en cons. aardappelen.
Loonbedrijf N i e s i n k . Wee-
ninkweg l , Keijenborg, t e l .
05753-1585.

lu-n weekje skiën in Zwitserland?

Drie weken Verre Oosten? Een rondreis door

Turkije? Of een luier-vakantie op Gran Canaria

of een weekendje eruit?

Pak uw koffers maar

vast in.

Want bij de

Rabobank, het grootste

reisbureau van Neder-

De nieuwe

reisprogramma 's

liggen klaar bii uw
oo *

Rabobank.

uw keuze hebt gemaakt (het zal overigens

niet makkelijk zijn want er zijn onge-

looflijk veel nieuwe bestemmingen), dan kunt

u meteen ook al die

andere vakantiezaken

bij ons regelen.

Zoals vreemde

valuta en verzekeringen

bijvoorbeeld. Da's wel

land, liggen nu de nieuwe reisprogramma's

en ,,de leukste Vakantiekrant" voor u

klaar. Vol met vakantie-ideeën. En als u straks

zo handig. Kortom: waar u ook naar toe wilt,

loop eerst eens binnen bij de Rabobank bij u

in de buurt. Rabobank

Rabobank. Aangenaam.
o

LEEFBAARHEID
PLATTELAND

Bent U geïnteresseerd of zelf nauw betrokken bij

de leefbaarheid op het platteland en/of in een

kleine kern, kom dan

WOENSDAG 26 JANUARI A.S.
om plm. 20.30 uur naar

"ONS HUIS" te Hengelo Gld.
(Beukenlaan, nabij Bejaardencentrum De Bleijke)

Aansluitend aan de CDA-ledenvergadering houdt

de heer

Drs. J. BUITINK
een inleiding over dit voor de toekomst van onze

streek zo belangrijke thema. Er is volop gele-

genheid tot het stellen van vragen.

De heer Buitink is specialist op het gebied van de

Ruimtelijke Ordening en maakt deel uit van het

dagelijks bestuur van zowel het CDA Gelderland

als het landelijk CDA.

1.19

Ribkarbonade
500 gram 4.98

Rolladeschijven
100 gram

Grillworst
1 T9O• * **

Ambachtelijk Euroslager
Jan Stapelbroek f

waar kwaliteitsvlees de kortste
weg naar de toonbank vindt.

Hummeloseweg 3 - Hengelo (Jld - Tel. 1258

Hoe men het ook wendt of keert

BELASTING
betalen moet iedereen dus....!

Betaal belasting op maat en verzorg uw

aangifte perfect, met behulp van uw eigen

adviseur of met de belastinghulp:

Elseviers Bel. Almanak
Voorts in ons assortiment de Kluwers

Belastinggids en Elseviers aangiftehulp en

de Belastingkrant.

Kerkstraat 17

Hengelo Gld

tel. 05753-1253

CDA

Esprit/Falke sokken

u lvan

Schröder Mode Hengelo GIQ-

Haas en ribkarbonade 500 gr, 5.25
Grillworst 100 gr, 1.40
Slagers achterham 100 gr, 2.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

OPEN HUIS

bij Automobielbedrijf Niesink

op zaterdag 22 januari a.s.
van 12.00 tot 20.00 uur

Dambroek 9 - 7223 DT Baak

tel. 05754-2089 - b.g.g. 08344-1332

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 8.00 tot 20.30 uur

zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

B. rr. S met of zonder beugel

70A t/m 95D v.a. l U.™

Sch roder Mode Hengelo GW

Kapsalon
Memelink

Dames en heren \j*
'

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

Behandeling op afspraak.

Voor een zonnebankkuur uw adres!

Aannemersbedrijf

Eijkelkamp en Klein Stapel
is met ingang van zaterdag 8 januari

verhuisd van

Westerstraat 18, Hengelo Gld
naar

Keijenborgseweg 30,
7021 LW Velswijk-Zelhem

Sporthal "De Kamp" - Volleybal DVO

Zaterdag 22 januari 1994, aanvang 14.45 uur

Heren: DVO 1 - SC Deventer 1

ROZECAARDE
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i KLEDING nej even anders

WIDE FASHION

Spalstraat 32 - Hengelo Gld
's maandags gesloten

's woensdags de hele dag geopend

~N9?ft*J*AlVtf-

donderdag 20 jan.
vrijdag 21 jan.

zaterdag 22 jan.
JfcNH -

ONS HUIS 25 JAAR

Op 29 januari 1994 zal het 25 jaar geleden /.ijn, dat "Ons
Huis" werd geopend. Een door het bestuur ingestelde
jubileumkommissie is al geruime ti jd bezig met voorberei-
dingen om dit heuglijke feit niet onopgemerkt voorbij te
laten gaan. Naast een receptie is er voor de jeugd een
goochelaar en voor de gebruikers een mu/ ika le avond
georganiseerd. Ook zal in de kerkdienst op 30 januari
aandacht aan het jubileum worden geschonken.
Reeds in 1957 werd het idee geboren om voor het toenma-
lige verenigingslokaal, een restant van de oude Pier-
sonschool, iets anders te krijgen. In 1958 werd daartoe een
kommissie benoemd en in 1960 kreeg het vastere vorm
door de oprichting van de "Stichting Huis der Hervormde
Gemeente". Aanvankelijk leefde zelfs de gedachte vaneen
jeugdcentrum, doch dat bleek zeker niet haalbaar. Er is heel
wat afgewogen, maar met vereende krachten kon 25 jaar
geleden toch het hervormd gemeentecentrum worden ge-
realiseerd. Naast vele part icul iere gif ten en een soort garant-
verklaringen in het kader van een vijf-jaren plan, heeft de
diaconie er destijds met het verstrekken van een lening voor
gezorgd dat het werd aangedurfd het gebouw neer te zetten.
De aanbesteding vond plaats in oktober 1967 en wel voor
een bedrag van ƒ 200.600,-. Op 29 januari 1969 was de
opening.
Vrij snel in de jaren '70-'7 l vond er uitbreiding plaats. Een
overkapping werd omgebouwd zodat er een zaal bij kwam
en er werd een opbaringsruimte gecreëerd. Sinds 1977 is er
bij de aula een condoleanceruimte. Natuurlijk vonden er
steeds kleinere aanpassingen plaats. Nog steeds leveren
diaconie en kerkvoogdij hun jaarlijkse bijdragen, hoewel
de exploitatie daarvan niet afhankelijk is.
Het bestuur wordt gevormd door leden van de kerkeraad en
uit de hervormde gemeente. De eerste voorzitter werd dhr.
F. Politiek en hij was dat ruim 16 jaar. In 1986 werd hij
opgevolgd door de huidige voorzitter dhr. G.W. Lubbers.
Naast twee voorzitters heeft "Ons Huis" tot nu toe ook
slechts twee beheerdersechtparen gehad. De fam. Lubbers
was dat vanaf het begin 15,5 jaar langen vanaf ju l i 1987de
fam. van Dokkum. Hoewel het i n i t i a t i e f dan weliswaar van
hervormde zijde is en veel van haar ak t iv i te i ten in "Ons
Huis" plaats vinden, maken daarbuiten ook allerhande
verenigingen en groeperingen uit brede kring van de bevol-
king gebruik van het gebouw voor uitvoeringen, vergade-
ringen en andere bijeenkomsten. In die zin heeft het ge-
bouw aan haar doelstelling beantwoord.
Het I O-jarig bestaan in 1979 werd groots gevierd met
allerlei fest ivi tei ten gedurende een hele maand. Aan andere
jubi lea werd nauwelijks aandacht geschonken. Voor het nu
komende 25-jarig jubileum is het uitgangspunt gekozen,
dat "Ons Huis" er is voor de gebruikers, maar zonder die
gebruikers niet zou kunnen bestaan. Daarom is er voor hen
een mu/ ika le avond georganiseerd met Boh Foi Toch. met
in het voorprogrammade Klepperklumpkes. Zolang er nog
plaatsen z i j n kunnen ook door derden kaarten worden
gekocht a ƒ l 7,50 ( inc lus ie f koffie met krentenbrood en één
pauze-consumptie). Voor de kinderen is er een gratis
voorstelling door een goochelaar. Verder zal er zaterdag-
middag de receptie zi jn .
In de kerkdienst van zondag 30 j anua r i zal er aandacht voor
het jubi leum zijn en wordt medewerking verleend door
Looft den Heer, Crescendo en het Bejaardenkoor als ge-
bruikers van "Ons Huis".
Voor meer informatie zie advertentie elders in dit blad.

Elstar hard en sappig

12 kg /9500

Aardappels v.d. klei

Desiree 25 kg ƒ 7,50

2 zakken ƒ 14,00

Geldig tot en met 29 januari.

Maandag en woensdag gesloten.

FruitlxxJrijf Horstink
Prinsenmaatweg 3

Steenderen/Rha

tel. 05755-1643/1243

Wollen Majo's
maten 42 t/m 54 nu

Sch roder Mode Hengelo GU

ECHTE B A K K E R S STEUNEN N A T I O N A A L
RAMPENFONDS
Onder het motto 'Uw steun is broodnodig' zijn de 350 Echte
Bakkers in Nederland op donderdag 13 januari gestart mei
een landelijke actie. Van elk Volkoren Wiekenbrood dat
over de toonbank gaat, zal ƒ 0,20 afgedragen worden aan
het Nat ionaal Rampenfonds. Dit geld is bestemd voorde
gedupeerden van de overstroming in het Zuiden. De a k t i e
zal duren tot het eind van de maand.
De overkoepelende organisatie. Stichting Echte Bakkers-
gilde, hoopt op die datum minimaal l 25.000 broden te
hebben verkocht. Om het streefaantal te bereiken is het
uiterst voedzame en gezonde Volkoren Wiekenbrood inge-
zet. Het Wiekenbrood is een volkoren variant van het Echte
Bakkers Molenbrood en gemaakt van volkorenmeel en
gekneusde t a rwe met zemelen en kiemen. Door het am-
bachtelijk procédé van malen tussen de molenstenen b l i j f t
de volle geur- en graansmaak van meel en tarwe intact ,
terwijl ook de vitaminen en mineralen bewaard b l i j v e n . De
Echte Bakkers die herkenbaar zijn aan hel gele logo.
hebben 600 verkooppunten in geheel Nederland.
Gezien de populariteit van het Molenbrood verwachten de
Echte Bakkers een recordopbrengst voor de/e ak t i e . Op de
speciaal voor deze ak t i e gemaakte papieren hroodzakken
met het logo "Help 't Zuiden, 't is een ramp" wordt de
consument erop gewezen dat door het kopen van het
Volkoren Wiekenbrood, een goed doel wordt gesteund.

Voor de afzet van al uw

VEE
Veehandel HISSINK

Hackt orterweg 5 - 7234 SE Wichmond
tel. 05754-1229

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

Rokken, Broeken,
Blouse9s, Jacks, Truien

nu Halve Prijs
Schroder Mode HengeloGU

ATTENTIE ATTENTIE

Voor DE RECLAME

dienen in het vervolg de

advertentie^

donderdags vóór 11.00 uur

in ons bezit te zijn!!

Gelieve hiermee de nodige

rekening te houden !

DRUKKERIJ WOLTERS

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 23 JANUARI 1994

Remigiuskerk

l ( ) . ( ) ( ) uur ds. A. B. Elbert/past. Lammers Oecumenische dienst

Kindemevendiénst

(ïoede Herder Kapel

10.15 uurTruus Simons, /wolle

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 22 j anua r i l1).00 uur Euchar i s t i ev ie r ing met /ang van
het gemengd koor
/.ondag 23 januar i 10.00 uur Oecumenische v i e r ing in de
Remigiuskerk
Dinsdag 25 januari 19.00 uur Avonddienst

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om I9.00uurWeekendviering;
/.ondags om 10.00 uur Hoogmis.
Hui/.e Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;
dagel i jks Ro/enhoedje om 18.30 uur .

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot
maandagochtend 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoed-
gevallen.
Op zaterdag- en /ondagochtend wordt om 11.00 uur een vrij
spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

WOENSDAG 19 JANUARI

Dr. Eyck. tel. 1277

21 -24 JANUARI

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: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 1277.
Woensdag: wisselavond, zie boven
Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan 1. Hengelo Gld. tel. 12dd.

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

Openingst i jden: maandag t.e.m. v r i jdag 8.00-12.30 uuren 13.30-
18.00 uur . /a., /o., feestdagen l 1.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt ü in het weekend, buiten de
openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo (J ld , Koepelberg 2, tel. 05753-142(1

A. R. J. van Ingen, H. J. Ormel, H. Salomons
Spreekuur ge/elschapsdieren: maandag t/m vri jdag 13.30-14.00
uur. maandag en donderdag 19.00-19.30 u u r e n volgens afspraak.
Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden
met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld

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

Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar:

t&ifetMteefal
drukwerk

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

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

Bij de boekhandel zit u goed,
ook voor vervolgwerken....

assme
MU%1EK~CO.LL.EC1

Verder in ons assortiment bekende
vervolgseries:

- Documentaire 20e eeuw
- In naam van Oranje
- Dinosaurus
- Oorlogskranten

Vraag snel informatie bij:

Kerkstraat 17

Hengelo Gld
tel. 05753-1253

WOLTERS BOEKHANDEL

(TB BIJEENKOMSTEN
In de maand december had de (TB naast tic s in t e rk l aas -
avond, die door mevr. Lief l ink werd verzorgd mei zang en
voordrachten, ook nog het kerstfeest. Dit maal was het ecu
avond, die geheel was ver/orgel door het "Leger des Hei Is"
met /.ang. voordracht en een prachtig verhaal.
De nieuwjaarsvisite was dit jaar op 4 januari, die verzorgd
was door de mensen van het (TH koor. Het was een
gezell ige middag met spel. /ang en voordracht.
De jaarvergadering /al worden gehouden op woensdag 19
j a n u a r i a.s. De heer Harmsen /al dan aanwe/ig zijn met
dia 's van / i j n reis naar Afrika.

Maandag t .c.m. vrijdag van l>.0() tot 12.00 uur .
Dag en nacht bereikbaar, tel . 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - l l

Hulpdienst

mevr. Ri jpkema, t e l . 2439 en mevr. Lubbers, te l . 2766. In
Keijenhorg mevr. Hakvoort , t e l . 2317 en mevr. van Aken. te l .
2627.

Kruiswerk ()ost-(Gelderland

Kruiswerk ()ost-(ielderland is 24 uur per dag te bereiken via
telefoonnummer 06-S806 ( b i j n a gra t is , 3 cent per minuu t ) . Via
dit telefoonummerhoort u ook wanneer er in uw (woon )plaats het
(u i t l een(spreekuur is.

Netwerk Thuis/org Nederland

24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t bellen tussen 09.00 en 12 . (K)
uu r ) . Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - t e l . 05750-
16463.

Regionale Stichting voor Thuisy.org en Maatschappelijk Werk

Zutphen

Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
-Gezins-/be jaarden verzorging voor de gemeenten Hengelo (Gld),

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

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

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

-Gezins-/bejaardenver/orging en maatschappel i jk u et k Zelhem:
Stationsplein 12. Zelhem. te l . 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 op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging
in de ge/ondheitls/org. Voor vragen, h u l p of bemiddeling bij
problemen, bel ( d a g e l i j k s van 19.00-20.00 u u r ) te l . 08330-
21025.08340-41275 of (maandag t.e.m. v r i j d a g ) 08343-1214.
V r i j w i l l i g e Thuis/org. t e l . 08340-35000. d a g e l i j k s van 9.00-
10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:
R. Haggeman-Withaar. te l . 05754-1351

Pedicure

Y. Abbink. Toldi.jk. tel. 05755-1386

Diëtiste
H. Zweerink-Stege. Bakermarksedi jk 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. dage l i jks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.


