
63e jaargang no. 5 dinsdag 1 februari 1994 UITGAVK:

D K l K K I K l . l WOLTKRS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (ild

Telefoon 05753-1455, b.K.g. 2771

Telefax 05753-3521
Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (/.elhem), Steenderen,

Haak. Kronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

DE GEHELE WEEK

500 gram rundergehakt en 500 gram

kippebouten samen voor 9.95

dik bevleesde hips soogram 2.95

runder verse worst soogram 5.95

bitterballen

kroketten

fricandellen

loempia's

per stuk 0.50

per stuk 1.25

per stuk 0.75

per stuk 2.50

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:

VERSE NASI of BAMI
500 gram 0.95

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

EXCLUSIEF BIJ DE SLIJTER

2E DINER CADEAU
MET DE VALENTIIN DINNER CARD.

V A L E N T I I N
B I ! D E

S L I J T E R

S Leemreis
Uw Slijter

.
zie de etalage!
Leuke aanbieding

Kom eens snel kijken naar de

NIEUWE

VOORJAARSBRILLEN
V s

VAN KLEIN TOT IETS GROTER
Heel veel moois voor jong tot oud en in elke pri/s/dosse

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

gedipl. Opticien, Oogmeting

Spalstraat 27, Hengelo Gld., Telefoon 05753-1771

'S MAANDAGS GESLOTEN

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

NARCISSEN 2bos 6.OO

per bos 3.95

mooie grote AZALEA

voor slechts Oi95

14 februari Valentijnsdag

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Supportersvereniging

CHR MUZIEKVERENIGING A^-

HENGELO GLD
CRESCENDO

TONEELOPVOERING
van het blijspel

„Herrie op de hoeve"

zaterdag 12 en 19 februari

in „Ons Huis", Beukenlaan 30 te Hengelo Gld.

Aanvang 19.30 uur
vanaf 19.00 uur muziek van de boerenkapel.

Entree ƒ 4,- / donateurs vrije toegang

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER

LU
Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

MC + CD Carnaval '94
Met o.a.
Carnaval hits van 1994
Non Stop feest

16 x knotsgek 1994

Tevens voorradig:

Achterhoek buitengewoon Nederland
met

Jan Ottinkband, Spöl, Boh Foi Toch

Under Cover - All lined up

Spitfires - Wie goan deur

Boh Foi Toch - Veur pauwen en poëten

Magie Fish - Absolutely Free

CD Bar

DE'SPANNEVOGEL'

Deze week

| eigengebakken ROGGEBROOD
van 1.75 voor 1.35 3Jw

BOLUSSEN 8 stuks van 6,40 voor 5.75

2
m
CD

m
73

o

3INdVM 30 NVA -

m

3IAIHVM 30 NVA

KEN UW VVD-KANDIDAAT

2e Drs. B.A.M. Eijkelkamp

Geboren 1944 te Goor (Ov.)

Sedert 1972 huisarts
te Keijenborg

Opleiding:
Wdtdeze Universiteit te Nijmegen

gemeente Nevenaktiviteit: docent

[~? opleiding huisartsen te
^ Nijmegen

VARKENSLAPPEN

500 gram 4.95
GEHAKT CORDON BLUE

per stuk 2.35

ZEEUWS SPEK

I (KI-ruin 1.55

PAARDEROOKVLEES

100 gram 2.4O

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

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

Autobedrijf Bertus Eugelink, Baak....

Al bijna 25]aar een begrip!
+ Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's met BOVAG-garantie

+ Vakkundige reparatie en schadeherstel

ir A.P.K. (bij grote beurt GRATIS)

+ A.P.K. (herkeuring binnen 14 dagen GRATIS)

+ Dag en nacht verkoop van Texaco brandstoffen (met betaalkaart)

+ Autowasserette

AUTO

ZUTPHEN-EMMERIKSEWEG 113
TEL. 05754-1448

Bij de BOVAG-vakman bent u zeker!

ERTUS EUGELINK

ETROUWBAAR - EERLIJK

Een greep uit onze collectie occasions

Nissan Micra 1.2, 15.000 km, 1992
ƒ 17.250,-

Nissan Sunny 1.4, 32.000 km, 1991
ƒ19.250,-

Opel Astra 1.4, 22.000 km, 1993
ƒ 26.750,-

Mazda 323, dsl combi, 1990 ƒ17.000,-

Volvo 460 GLE, 1990 ƒ19.750,--

Suzuki Alto, 16.000 km, 1991 ƒ 11.900,--



Dankbaar on b l i j /.ijn wij met de geboorte van on/e
/oon en m i j n broertje

PATRH k

Patr iek weegt 322S gram en is 52 cm lang.

Mart en Ans Riethorst-Wullink
11 se

20 januar i 1W4

IMataanweg l l
7255 A/. Hengelo ( i UI

We /ijn erg verdrietig dat ons dochtertje

MKLISSA

overleden is nog voordat /e geboren was.

Hans en Lummie Schreuder

19 januar i

H. W. Raschstraat 22
7221 AK Steenderen

We hebben haar in s t i l te begraven.

Sporthal "De Kamp" - Volleybal DVO

Zaterdag 5 februari 1994, aanvang 14.45 uur

Dames: DVO 1 - SVS 4

Sporthal "De Kamp" - Volleybal DVO

Zaterdag 5 februari 1994, aanvang 15.30 uur

Heren: DVO 1 - DASH 1

ROOZECAARDE

1944 1994

Met dankbaarheid delen wij U mede dat on/e /usen
t a n t e

/.r. Willibrorda
(M. Mentink)

op 4 februari a.s. haar 50-jarig k loos te r jub i l eum
hoopt te vieren.

Uit a l ler naam:
ram. Mentink "Waansink"
Keijenborg

Correspondentie-adres!
Klooster J .M.J.
B.W. Laan 55

AH Amersfoort

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

verbluffend resultaat

GLAS-VERF-BEHANG

Dankbetuiging.

Hiermede betuigen wij u on/e oprechte dank voor
uw b l i j k van medeleven, betoond bij het over l i jden
van mijn inniggel iefde v r o u w , on/e /org/ame
moeder en oma

LOUISK G K R H A R D A VOSKAMP
echtgenote van Feike Jan Jorna

F. J. Jorna
kinderen en k l e ink ind

Hengelo Ci ld , februari 1994
Westerstraat 60

Verkoopsucces gaat onverminderd voort...

de Oorlogskrant
in wekelijkse afleveringen a ƒ 6,50 per pakket

nr. 3 is nu al uit

ook fraaie opbergband leverbaar

Uiteraard verkrijgbaar bij uw specialist

Wolters Boekhandel
Kerkstraat 17, Hengelo Gld, tel. 1253

Kranten - Tijdschriften - Specials

( l e e f eens een T A A R T -
K A I H ) KON kado. Dat is
makkel i jk te kopen, leuk om
te geven en h e e r l i j k om te
"ver/ i l veren". Verk r i jgbaa r
h i j H A K K K R I J KREU-
NEN. Ook voor kinder-
taarten, bruidstaartcn, xele-
genheidstaarten het j u i s t e
adres. Tel. 05753-1474.

Te huur gevraagd landbouw-
grond voor de teelt van aard-
a p p e l e n of b l o e m b o l l e n .
Vroege oplevering moge l i jk .
Voor i n f o r m a t i e G. W.
Schuer ink, Koningsweg 4.
7255 KR Hengelo Gld, tel.
05753-3447.

KLOMPEN!
dan moet U b i j Sueters

zijn.
Goede kwal i te i t !

. Fabrieksprij/en!
ook /aterdags open

Klompenmuseum
Uilenesterstraal l()a,

Keijenborg.
Tel. 05753-3030

Ter overname aangeboden
complete slaapkamer en 4-
deurs kleerkast en/ . Tel.
05753-1429.

Creatief zijn is leuk.
In groepjes bezig /.ijn is nog
gezelliger. Te beginnen met
paasdecoratie's.
l u l . en opgave bij A. I .ues ink .
S c h a r f d i j k la . te l . 05753-
7561.

Onze bejaarden hebben
recht op zekerheid,

Wat deze
gemeente
nodig
heeft.

HAAL EEN KAMPIOEN IN HUIS!
CITIN maakt tapijtreiniging nu nog
eenvoudiger. Door een kompakte
machine met een opklapbare handgreep die
in elke auto gemakkelijk te vervoeren is.
Bovendien eenvoudig te bedienen zodat
iedereen er mee kan werken.

De kampioen onder de
tapijtreinigers: DE CHAMP

* DE CHAMP BORSTELT elk type tapijt

* DE CHAMP SPROEIT tegelijkertijd de
speciale reinigingsvloeistof 625 diep in
de pool

* DE CHAMP ZUIGT het losgeweekte vuil
met de vloeistof direkt weer op

ZOVEEL HANDELINGEN TEGELIJKERTIJD KAN ALLEEN DE
CHAMP, EEN ECHTE KAMPIOEN!

DE CHAMP is ideaal voor wat grotere oppervlakken. U reinigt het
tapijt zonder ook maar een beetje vermoeid te raken. Geen enkele
lichamelijke inspanning is immers meer nodig!

Met DE CHAMP krijgt u een echt vlekkeloos schoon tapijt.
Bovendien een praktisch droog resultaat zodat u het tapijt snel weer
kunt betreden.

IEDEREEN ZOU DE CHAMP OVER DE VLOER MOETEN HALEN!

DE CHAMP
of vraag
inlichtingen:

kunt u bij ons huren
vrijblijvend nadere

L U B B E R S W O O N W I N K E L
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN

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 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 384.

SOCIALE
VERZEKERINGSBANK

ledere eerste donderdag van de maand
is er een zitting van de sociale verzeke-
ringsbank in hetgemeentehuis, van 09.00

tot 12.00 uur.

WIJZIGING SPREEKUUR
BURGEMEESTER EN

WETHOUDERS

OUD PAPIER
APART

Met ingang van 1 maart 1994 wordt het
wekelijkse spreekuur van burgemeester
en wethouders gewijzigd.
Vanaf genoemde datum komt het spreek-
uur op donderdagavond te vervallen en
zal dit spreekuur worden gehouden op

dinsdag tussen 17.00 en 18.00 uur.
In bijzondere gevallen blijft het mogelijk
om een afspraak te maken voor een an-

dere datum en tijdstip.

OUD PAPIER KALENDER ]

OUD PAPIER
KALENDER
FEBRUARI 1994

Op de volgende data kan
oud papier worden ge-
bracht op de volgende
plaatsen.
Dinsdag 8 en 9 februari
Basisschool De Leer. Container parkeer-

plaats Dwarsstraat bij de school. Tot 18.00
uur.
Woensdag 9 en donderdag 10 februari
Basisschool Rozengaardsweide. Container

parkeerplaats Leliestraat bij de school.
Woensdag 16.00 uur tot donderdag 15.30
uur.
23 t/m 26 februari

Basisschool Bekveld. Container aan
Steendereiiseweg 23 (fam. Zeevalkink).
Zaterdag 26 februari
Gymvereniging D.l.O. Keijenborg. Contai-

ner op de parkeerplaats bij de St.
Bernardusschool, Pastoriestraat. Tussen
7.30-12.00 uur.
Continue inzameling

L.R. de Bosruiters, oud papier kan worden
gebracht maandag t/m vrijdag aan de
Steenderenseweg 2.
Damclub Hengelo "D.C.H.". Container op
parkeerterrein achterzaal Wolbrink. Tijdens
openingstijden winkel Spannevogel. In win-
kel naar sleutel van container vragen.

WONINGWET

Burgemeester en wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat erinde week van

17 januari 1994 tot en met 23 januari 1994
een aanvraag ingevolge de Woningwet is
ingekomen van:

de heer M.H.J. Eugelink, voor het plaat-
sen van een dakkapel, gelegen aan Hof-

straat'21 te Hengelo;
de heer M. Bouwmeester, voor het op-
richten van een woning, gelegen aan

Kapelweg 13 te Hengelo;
mevrouw M.G.E. Hendriks-Tankink, voor

het vergroten van een paardestal, gele-
gen aan Hengelosestraat 26 te Keijen-
borg;
de heer A.E.F. Zilvold, voor het plaatsen

van een kap op de berging, gelegen aan
Julianalaan 32 te Hengelo.
Belanghebbenden worden in de gele-

genheid gesteld van de stukken kennis te
nemen en hun eventuele bedenkingen
binnen 10 dagen na dagtekening van

deze publicatie aan het gemeentebestuur
kenbaar te maken.

Hengelo, 1 februari 1994.

STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van Hengelo Gld maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de
gemeenteraad een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Ter secretarie van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren voor de verzoekschriften om bij

volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de dag van de stemming, dus voor of op 16 februari 1994,

door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag der kandidaatstelling

(18 januari 1994) als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer aan de verzoeker is toegestaan in een stembureau naar zijn keuze aan
de stemming deel te nemen.

4. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag der kandidaatstelling als kiezer

zijn geregistreerd.
5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk

met zijn eigen stem uit te brengen.

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE OPROEPINGSKAART
6. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van zijn oproepingskaart, tot en met

de dag der stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn oproepingskaart aan de
kiezer over te dragen.

7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag der kandiaatstelling (18 januari 1994) in hetzelfde
stemdistrict staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.

8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in het stemdistrict waar hij staat
ingeschreven, uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. De volmachtgever is niet bevoegd de

volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen. Nadere inlichtingen worden ter gemeentesecretarie
verstrekt.

De burgemeester voornoemd.

STEMMEN IN EEN STEMBUREAU NAAR KEUZE VAN DE KIEZER

De burgemeester van Hengelo Gld maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de
gemeenteraad een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een stembureau naar keuze. Daarbij gelden de
volgende bepalingen.
A. SCHRIFTELIJK VERZOEK

1. Ter secretarie van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om in een
stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk 14 dagen voor de dag van de stemming, dus uiterlijk op 16 februari 1994, door de
kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar hij op de dag der kandidaatstelling (18 januari
1994) als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de oproepingskaart, die daardoor wordt omgezet in

een kiezerspas.
B. MONDELING VERZOEK

5. Na ontvangst van zijn oproepingskaart kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder

overlegging van zijn oproepingskaart vervoegen ter secretarie van de gemeente, waar hij op de dag der
kandidaatstelling (18 januari 1994) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit
kan geschieden tot op de vijfde dag voor die van de stemming, dus uiterlijk op 25 februari 1994.

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn kiesrecht aanmelden in een

stembureau van zijn keuze binnen de woongemeente. Nadere inlichtingen worden ter gemeentesecretarie verstrekt.

De burgemeester voornoemd.

| WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat onder voorschriften een milieuvergunning is verleend
aan:

de heer H.G.C. Waenink, voor een nieuwe de gehele inrichting pmvattende vergunning, voor een discotheek, café en

cafetaria, gelegen aan Spalstraat 3 te Hengelo.
De beschikking ligt ter inzage van 2 februari 1994 tot en met 1 maart 1994.

Wij maken u er op attent, dat de beschikking ten opzichte van de ontwerp-beschikking is gewijzigd.
BEROEP tegen deze beschikking kan tot en met 1 maart 1994 worden ingesteld door:
a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de ontwerpbeschikking tijdig bezwaren hebben
ingebracht; d. degenen die bezwaren hebben tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-
beschikking.

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, 1 februari 1994.

| WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

Gemeenten krijgen met ingang van 1 april 1994 de verantwoordelijkheid voor de toekenning van voorzieningen voor
gehandicapten, zoals woningaanpassingen, vervoer en rolstoelen. Met ingang van die datum komt er een centraal loket

waar gehandicapten voor informatie en voor het aanvragen van die voorzieningen terecht kunnen. Vanaf 1 april a.s.
kunnen ook mensen die na hun 65ste jaar gehandicapt raken, gebruik maken van deze voorzieningen. Daar staat
tegenover dat van de gehandicapten voortaan een eigen bijdrage kan worden gevraagd. De maatregelen zijn een gevolg

van een herziening van het hele stelsel van voorzieningen voor gehandicapten. Er bestond reeds lang behoefte aan een
ingrijpende verandering van en een betere samenhang in het hele voorzieningenpakket. Het huidige stelsel van
voorzieningen is tamelijk ingewikkeld en doet soms ook wat chaotisch aan. Voor gelijksoortige voorzieningen bestaan

soms verschillende regelingen die ook nog eens door diverse instanties worden uitgevoerd. Een belangrijk uitgangspunt
bij de herziening was ook dat gehandicapten zoveel mogelijk bij één loket terecht moeten kunnen met hun vraag om hulp
voor gelijksoortige voorzieningen. De nieuwe Wet Voorzieningen Gehandicapten wordt zoals gezegd per 1 april a.s. van
kracht. Met ingang van die datum is de gemeente verantwoordelijk voor woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en
rolstoelen en inkomensondersteunende voorzieningen.
* Woonvoorzieingen

Onder woonvoorzieningen wordt in de Wet Voorzieningen Gehandicapten verstaan: "Een voorziening die verband houdt

met een maatregel die gericht is op het opheffen of verminderen van ergonomische (= lichamelijke) beperkingen die een
gehandicapte ondervindt bij het normale gebruik van zijn woonruimte en waarvan de kosten niet meer bedragen dan
ƒ 45.000,-". Woonvoorzieningen voor mensen in bejaarden- en zorgcentra alsmede verpleeghuizen vallen niet onder
de WVG.
* Vervoersvoorzieningen en rolstoelen

Onder vervoersvoorzieningen verstaat de WVG: "Een voorziening die gericht is op het opheffen of verminderen van

beperkingen die een gehandicapte bij het vervoer buitenshuis ondervindt". Anders gezegd: mensen die vanwege hun
handicap problemen ondervinden bij het verplaatsen buitenshuis, kunnen aanspraak maken op een vervoersvoorziening
of een rolstoel. Daarbij kan het onder meer gaan om aanvullend collectief vervoer, een individuele financiële

tegemoetkoming, een aangepaste auto of een aanpassing van de eigen auto, een combinatie van deze voorzieningen.
Toekenning van een voorziening hangt af van de individuele omstandigheden en van de mogelijkheden die de
plaatselijke situatie biedt. De gemeente moet vanaf 1 april a.s. zorgen vooreen adequaat vervoer voor mensen meteen

handicap (met uitzondering van vervoer voor werk of scholing). Datzelfde geldt voor het het verstrekken van rolstoelen
aan mensen met een handicap die zelfstandig wonen. Vervoersvoorzieningen en rolstoelen voor mensen die in een
verpleeghuis wonen, vallen op enkele uitzonderingen na niet onderde wet. Zowel ten aanzien van vervoersvoorzieningen
als van rolstoelen vervalt de huidige leeftijdsgrens van 65 jaar.
* Inkomensondersteunende voorzieningen per 1-1-1994

De inkomensondersteunende voorzieningen (bijvoorbeeld vergoedingen voor extra huishoudelijke kosten die voort-

vloeien uit de handicap, zoals extra slijtage aan kleding door het gebruik van een prothese of verhoogde energiekosten
omdat de handicap een constante temperatuur in huis vereist) worden overgeheveld naar de Algemene Bijstandswet.
Dat betekent dat ze niet vallen onder de WVG maar wel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor meer

informatie over al deze zaken kunt u zoals gezegd vanaf 1 april a.s. terecht bij de afdeling Sociale Zaken en Welzijn van
de gemeente Hengelo Gld. De afdeling is op elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur of als u een afspraak maakt
kunt u ook op andere tijdstippen terecht. Telefonisch bereikbaar onder nummer 05753-1541, toestel 360.
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Braadsaucijzen
500 gram

Mager Hacheevlees

500 gram

Boeren rauwe ham

100 gram

Erkend Ambachtelijk Euroslager

Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar de toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo (J ld - Tel. 1258

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
1 ROOKWORST voor 2.98
GRATIS1 pond ZUURKOOL uit het vat
grote NAVELSINAASAPPELS

20 stuks 6.98
Rauwkost reklame:
Alles vers uit eigen keuken
JIMP SLANK l kilo 4.98
ZOET-ZUUR SALADE % kilo 4.98

ledere vrijdag PIZZA DAG!!

Kaasreklame:
BELEGEN KAAS l kilo 5.98
EXTRA BELEGEN KAAS', kilo5.98

Tot ziens.

natte omstandigheden
dus nu

* injecteren
* zodebemesten

* bouwland bemesten
met

Veenhuis driewielig
moeras voeruitg

Tevens verhuur van

Veenhuis getrokken zodebemester

en sleuf kouter machine.

Vraag vrijblijvend inlichtingen:

GRONDWERKEN

LOONWERKEN

STRAATWERKEN

ENZERINK
Varsselseweg 49 - 7255 NR Hengelo Gld.

Tel. 05753-7474 - Fax 05753-7420

Gym.ver. "Achilles" start met

op donderdag 10 februari a.s. om
18.30 uur in de gym.zaal aan de
Leliestraat
Kleding is vrij, schoeisel verplicht.

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Dat is pas opruimen, de
hele wintercollect ie voorde

HALVE PRIJS

hij
DEMI BYOU
Zutphenseweg H - Vorden

Tel. 05752-3785

Weggelopen 17-1-'94: (JIJS,
rode kater. Bergers. Tover
straat 7. Baak, tel . 05754-

1X24.

Te koop 'A ha landbouw-
grond, gelegen aan Rondweg
te Hengelo Gld. Brieven on-
der no. 5 bureau de Reelame.

Stijlvol wonen begint bij het ontwerp! "

typeDL-18

* traditionele bouw

* volledige inspraak mogelijk

* isolatie volgens de nieuwe norm

* info: (05753)-2349

type 88.13

Bent u geïnteresseerd in de bouw van een

„eigen woning" en u hebt een optie op een

bouwkavel, maak dan eens een geheel

vrijblijvende afspraak.

Aannemersbedrijf

Besselink & Reugebrink
Aaltenseweg 12, 7255 PG Hengelo Gld.

Tel. (05753)-2349 / 2046

Slijterij

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG MAAND FEBRUARI
l Itr. 3 sterren v/d Eelaart jenever 19.95
l I t r . Florijn jenever 19.95
l Itr. Florijn volkorenwijn 27.95
l I t r . Henkes vieux 19.95
l I tr . Hooghoudt citroenbrandewijn 14.95
l Itr. Kalmoes Beerenburg 18.95
l I t r . Florijn bessenjenever 14.95

l I t r . Boomsma bramen/v l ierbessen jenever
16.95

l fles Gorter rum wit/bruin 16.95
l fles Whisky t'amous grouse 27.95

Nieuw bij Slijterij 't Hoekje:

eigen merk Rode en Witte wijn
Rood: Cotes du Roussillon 8.95
Wit: Cotes de Bergerae 8.95

•\
magere RIBLAPPEN 500gram8,95

KOOKWORST 100 gram 1,30

BOERENLEVERWORSTlOOgr.1.10

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

basisschool en/of de wens van de ouders worden de leerlin-
gen van de eerste brugklas geplaatst in een Mavo-gerichte,
een Mavo/Havo/Atheneuni-gerichte of een Havo/Athe-
neum-gerichte brugklas. Op de/e drie n iveaus wordt de
Basisvorming aangeboden en in het derde leer jaar afgeslo-
ten. De doorstroming van Mavo naar Havo en van Havo
naar Atheneum is vooreigen leer l ingen nagenoeg drempel-
loos. In a l le afdel ingen is een v r i j e keu/e van het vakken-
pakket mogelijk.

< ; S < J I > PRKSKNTKKRT ZICH OP OPKN I )A<;
Op 9 februar i houdt de GSGD weer de t r ad i t ione le open
dag. Leerlingen van groep S en hun ouders hebben die dag
twee maal de gelegenheid de CiSCiD te be/.oeken. Vanaf
14 . (K) uur en vanaf 19.00 uur worden /.ijn rondgeleid door
docenten en leerlingen en kunnen /e een voorlichtings-
programma volgen. In verband met de programmering is
het w e n s e l i j k op een van de bovenstaande t i jds t ippen
aanwc/ ig te / i j n .
De ( i S C i l ) is een aantal jaren geleden begonnen met "on-
derwijs op maat", ofwel brugklassen met verschi l lende
niveaus , /odat leerl ingen voor wie het ju i s t e schooltype
d u i d e l i j k is meteen goed geplaatst kunnen worden. Leerlin-
gen voor wie het j u i s t e schooltype nog niet du ide l i jk is,
kunnen de keu/.e tot het eind van het tweede leerjaar
u i t s t e l l e n door plaats te nemen in de Mavo/Havo klas of de
Havo/VWO klas.

ACJRON d) VBO-(;ROKN HOI m VOORLK n-
TINGSDAG
Agron ( i n d i v i d u e e l ) Voorbereidend Beroeps Onderwijs
Cl roen , met de afdelingen landbouw, t u i n b o u w en natuur-
l i j ke omgeving, b loemsch ikken en l e v e n s m i d d e l e n
technologie onderscheidt / ich duide l i jk van andere oplei-
dingen in de regio voorde l 2 tot l o-jarige leer l ingen, door

ongemerkt aan een. De tijd staat n ie t s t i l . /o is het n i e u w e
jaar intussen alweer vier weken op weg. Vele he r inne r in -
gen kwamen boven. Fir / i j n ta l van a k t i v i t e i t e n georgani-
seerd door de UW voor de ouderen in het "jaar van de
ouderen" 1993.
Koffie en thee werden aangeboden met h e e r l i j k e /elf
gebakken oliebol Ien en n ieuw jaarskoeken. Ken leuke voor-
dracht over "Ons moe /ien schort" werd gebracht door
mevr. Hotenk . Dhr. Wagenvoort ver/orgde een voordracht
over "Hoe ut vroggei ging met Old en Ni ' j . Om I 2 uur : "ut
schot in de nacht , wat denderde van de Noordink tot in ut
"Broek". Daardoor: "Stom. wie konden ut wetten, ut hele
ni'j joar winnen verge t ten" . De dansgroep "de Klep -
pcrklumpkcs" . onder le iding van mevr. Maalder ink ver
/orgde tweemaal een optreden, hetgeen /eer goed in de
smaak viel . Het DVV-koor t je . onder le id ing van mevr.
Verhoeff verraste de aanwc/igen met bekende oud Hol
landse liederen, we lke door de aanwe/igen en thous i a s t
werden meege/ongen. Tot slot van de b i jeenkomst werd er
het Hengelo's Volks l ied ge/ongen.

HENGELO GLD

RESERVERINGEN BIJ 1)K VVV

Het V V V-kantoor te Hengelo ( i l d is voor v e l e r l e i doelein-
den geschikt , /.o ook voor boekingen van fiets- en wandel -
arrangementen in Nederland. Boekingen vooi ( ' en t e r Parcs
en ( i rand Dorado en voor busrei/en van Morren. Bax en
Betuwe Kxpress. Verdei kunnen de in lormatr ices in l i ch t in -
gen verstrekken over v a k a n t i e s veraf en d i c h t b i j en over
ver sch i l l ende evenementen in de buurt. Het kantoor be-
v ind t /ich aan de Kcrvc l scweg l a te Hengelo ( i ld .

Vogelver. "Exokan"
organiseert wederom een

vogel en kleinveemarkt
op zondag 6 februari

in de zaal van "de Horst" te
Keijenborg, van 9.30-12.30 uur.

Entree en inbreng gratis.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

OPKN DAGKN ULKNHOF COLLEGE
Het Ulenhof College in Doetinehem (wi jk 2) houdt op
dinsdag K en donderdag K) februari a.s. Open Huis , beide
dagen van 18.30 tot 2 l .00 uur. In het brugklasgebouw aan
de Maekaylaan en in het hoofdgebouw aan de Bi/.etlaan
kunnen ouders en hun kinderen volop informatie krijgen
over het onderwijs aan het Dienhof College.
Het Dienhof College is een Protestants Chr i s t e l i jke Scho-
lengemeenschap niet drie afdelingen: Mavo. Havo en Athe-
neum (met Latijn). Op grond van de adv ie/en van de

- de basisvorming is d u i d e l i j k groen ingekleurd:
- mil ieuaspecten k r i jgen binnen de diverse beroepsgerichte
vakken veel aandacht:

de /org voor tic l 2 tot l 6-jarige leerlingen is een belang-
rijk u i tgangspunt voor de (I) VBO-ople id ingen van
A C i R O N . B i n n e n de AGRON-VBO-ves t ig ingcn te
Doetinehem en Borenlo kennen alle leerlingen en docenten
elkaar nog.
De beide ves t ig ingen te Doetinehem aan de ( i e / e l l en l aan
14 en in Borculo aan de Slotlaan l houden op woensdag 2

februari een voor l icht ingsdag en wel van 14.00 tot 17.00
uur en van 18.30 tot 21.00 uur.

SlIPPORTKRS „CRKSCKNDO" VOFRKN WFFR
KKN BLIJSPKL OP
Op dit moment /.ijn de supporters van de chr. mu/.iek-
vereniging ..Crescendo" H i n k aan het studeren met een
nieuw toneelstuk.
Dit jaar zijn er twee avonden, wanneer het toneelstuk /al
worden opgevoerd en w e l op /aterdag l 2 en 19 februari a.s.
in het gemeentecentrum "Ons Huis", Beukenlaan 30 te
Hengelo ( i ld.
Het blijspel van dit jaar heeft als titel: ..Hen ie op de hoeve"
en is een toneels tuk in drie bedrijven geschreven door Eric
de Winteren Wim van Zevenhoven.
Het stuk speelt /ich af op boerderij ..de/onnehoeve". w a a r
Berend Graafland samen met /ijn /uster Dien woont. Net
/.oals voorgaande jaren komt er ook de/e /omer weer een
stagiaire van de landbouwhogeschool. Als echter b l i j k t dat
het dit keergeen jongen is, maareen meisjes, v indt Dien het
de hoogste t i j d om haar broer Berend eens tot de orde te
roepen. Hoe /ich dat a l lemaal afspeelt en tot w e l k e komi-
sche s i t u a t i e s dat le idt k u n t u / e l f / i e n op /aterdag l 2 en 19
februari in "Ons Huis".
De aanvang is 19.30 uur, terwi j l er vanaf 19.00 uur mu / i ek
is van de bocrenkapel.

De entree bedraagt ƒ 4,--, t e r w i j l de donateurs v r i j e toegang
hebben op vertoon van hun donateurskaar t .

NIKUWJAARSVISITK L V V
,/» \icn ge /e l l igen spontane n i e u w jaarsmiddag
•" werd gehouden in "Ons Huis" op woensdag

j> 19 januari 1994. Mevr. van D i j k e heet te
allen hartel i jk we lkom op de/e voor de 12e

keer georganiseerde nieuwjaarsbijeenkomst. De/e middag
werd geheel ver/orgd door "eigen" medewerkers,
l lel /.angkoor ".long van har t" mocht de spits afbi j ten, onder
le id ing van dhr. Starink. Het j aa rve r s l ag op rijm werd
uitgebracht door mevr. Verhoef!. De jaren r i jgen /ich

DRUMBAND-CONTACTAVOND
Op v r i j d a g 4 februari a.s. wordt er in het nui/ . iekcentrum
"Dnion" aan de Hummeloseweg in /.elhem een drumband-
eontactavond gehouden.
Medewerk ing aan de/e contactavond wordt verleend door
d r u m b a n d Hu tc rpe u i t H a l l e . m a l l e t b a n d J u b a l u i t
Varsseveld, lyracorps (ïescendo uit I iengelo ( i l d en drum-
band Dnion uit /.elhem.
ledere belangstellende is v a n harte we lkom op de/e contact-
avond, waarbij de entree grat is is. De aanvang is 20.00 uur ,
t e r w i j l de /.aal om 19.30 uur open is.

UW

B

AMNKSTY INTERNATIONAL IN HKNGKLO ( M I )
Woensdag 2 februari is er wederom de schri jfavond van
Amnesty In t e rna t iona l . Fir wordt van 19.00 tot 20.30 uur
geschreven in "de Blei jke". Ken ieder is van harte welkom.

SLIJÏ KRS SCHFNKKN VALKNTIJNSDINKR
Onder het motto "De l ie file gaat door de maag" maken de
Nederlandse s l i j ters een etentje b u i t e n s h u i s ext ra aantrek-
ke l i j k . Ter gelegenheid van Valen t i jnsdag( 14 f eb rua r i ) kan
de consument bij de s l i j t e r voor ƒ 9.95 de V a l e n t i j n Diner
C'ard kopen die écMimalig recht geelt op een grat is diner
voor de partner.
De Va len t i j n Diner C'ard is geldig bij tweehonderd betere
middenklasse restaurants verspreid over Nederland. Als
twee personen in één van de/e restaurants gaan eten.
betalen /e bi j i n l e v e r i n g v a n de Valent i jn Diner C'ard
slechts voor één persoon. Alleen de drank is voor eigen
rekening. Voor ƒ 9,95 "koop" je bij de s l i j t e r / o al gauw een
voordeel van ƒ 50.-- tot ƒ 100.--. a f h a n k e l i j k van het
restaurant en het diner waarnaa r de voorkeur ui tgaat .
De sympath ieke V a l e n t i j n s a c t i e v a n de Nederlandse s l i j -
ters loopt v a n l t/m 14 februar i . De V a l e n t i j n Diner C 'ard is
lot en met twee maanden (t /m 14 a p r i l ) na de act ie geldig en
kan bij besteding vanaf ƒ 30.-- aan s l i j te rsprodukten wor-
den ve rk regen .

De Nederlandse Lever Darm St icht ing, B reuke len • Gi ronummer

o
o»

00



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

MET DE CURSUS COMPUTERBOEKHOUDEN VAN ACCOUNTANTSKANTOOR CBTB
KRIJGT U EEN BETER INZICHT IN UW FINANCIËLE ADMINISTRATIE.

Tijdens de cursus van Accountantskantoor CBTB leert u alle

basisvaardigheden voor het voeren van een efficiënte

financiële administratie op de computer. De cursus wordt

gegeven in zeven avonden. Spelenderwijs, onder deskundi-

ge leiding, leert u om te gaan met een geautomatiseerde

financiële administratie. De prijs van de cursus bedraagt

fl. 480,00. Meer weten? Bel met Accountantskantoor CBTB

voor informatie: 08342-3000.

Accountantskantoor CBTB

Cursusplaats: Zelhem, 17 februari 1994

JA, Ik wil deelnemen aan de cursus in Zelhem op 17 februari 1994.

Naam:

Adres:

Pc/Woonplaats: Tel.

Dr/r hou tor/enden aan Accountantskantoor CBTB, Postbus 2 1 2 , 7020 AC Zelhem.

Uw grasland bemesten met de

JOSKIN
sleufkouter bemester
(20 kuub per HA mogelijk)

Loonbedrijf BEUNK
Oude Varsselseweg 9 - Hengelo Gld

tel. 05753-1503

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

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:

Kapsalon

Memelink

Dames en heren

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

Behandeling op afspraak.

Voor een zonnebankkuur uw adres!

CltfetMtee/wl
drukwerk

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

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

***

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

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 6 FEBRUARI 1994

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

m.m.v. "Looit den Heer"

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

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. A. B. Elhort

Vrij/. Herv. Kerk
10.30 uur ds. F. Dijk. Stedum

R.K. Kerk Hengelo Gld
/utcrdag5 februari 19.00 uur Jongerenvieringm.m.v. het In te rk .
Jongerenkoor
Zondag 6 februari 10.00 uur Woord en Communieviering
Dinsdag S februari 19.00 uur Avonddienst

R.K. Kerk Keijenborg
R.K: Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;
zondags om 10.00 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;
dage l i jks Rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot
maandagochtend 08.00 u u r e n is ui ts lu i tend bedoeld voor spoed-
gevallen.
Op zaterdag- en zondagochtend wordt om 11.00 uur een vrij
spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

WOENSDAG 2 FEBRUARI
Dr. Eyck. tel. 1277

4 - 7 FEBRUARI
Dr. Koning, tel. 1266

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 l, Hengelo Gld, tel. 1266.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 uuren 13.30-
18.00 uur , /u., ZO., feestdagen l 1.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de
openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo (Jld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420
A. R. J. van Ingen, H. J. Onnel, H. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00
uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en volgens afspraak.
Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden
met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld
Maandag t.e.m. vr i jdag van 9.00 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 ( b i j n a gratis, 3 cent per minuu t ) . Via
dit telefoonummer hoort u ook wanneer er in uw (woon )plaats het
(uitleen)spreekuur is.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t 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-/bejaardenvcrzorging voorde gemeenten Hengelo (Gld),

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

- Maatschappelijk werk voorde gemeente Hengelo (Gld):
Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 05753-2345.

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

-Gezins-/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 gezondheids/org. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij
problemen, bel (dage l i jks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-
21025, 08340-41275 of (maandag t.e.m. vr i jdag) 08343-1214.
Vrijwillige Thuis/org. te l . 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, te l .
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.


