
63e jaargang no. 6 dinsdag 8 februari 1994 IHTC;AVK:
DRDKKKRI.I WOLTKRS

Regel i n kst raat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (ild

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

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Vels\vijk (/.elhem), Steenderen,

Haak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-V ierakker

en omstreken

DE GEHELE WEEK
Verse Worst

(fijn of grof) 500 gram 4.25

Mager Runderpoulet 5oogram7.95

Varkenshaas

bitterballen

kroketten

fricandellen

loempia's

rundvleessalade

500gram 9.95

per stuk 0.50

per stuk 1.00

per stuk 0.75

per stuk 2.75

1 kg 8.95

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
VERSE NASI of BAMI

500 gram O. c/ O

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

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER

iu <

Bakkerij Bruggink
m
0 RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week

m
CD
>

m
n

* CROISSANTS van 1.25 voor 1.00 |

l GEVULDE KOEKEN l
Q

per stuk van 1.45 voor 1.00
U3XXV9 3INUVM 30 NVA -

m

3WUVM 30 NVA

Ess/7or
Een snel meesleurend brilleglas

van kunststof!

Er is nu een praktisch kunst-

stof brilleglas dat buiten donker

opkleurt bij het toenemen van

de lichtintensiteit. Binnen wordt

het vanzelf weer lichter.

Essilor Transitions' Plus.

Het kleurt egaal op, is ultra-

licht in gewicht, is zeer schok-

bestendig, biedt een effectieve

bescherming tegen UV-stralen

en is voorzien van een

praktische kraswerende laag.

Vanaf nu hebben wij deze

oplossing voor iedere brildrager.

Kom eens langs voor

vrijblijvende informatie.

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 05753 1374

Wollen majo's
maten 40/42 t/m 52/54 nu

HALVE PRIJS

Schröder Mode Hengelo GW

Maandag 14 februari

VALENTIJNSDAG
zijn wij de gehele dag geopend van

09.00 tot 18.00 uur.

Bestellingen opgegeven

t/m 12 februari worden

FLEUR DECOR
bezorgt u een

romantische RllDEJON
Valentijnsdag. ^~~~

Om niet te vergeten

zaterdag 12 en 19 februari
toneelopvoeringen

door supporters van Crescendo

in "Ons Huis" te Hengelo Gld.

aanvana 19.30 uur, vanaf 19.00 uur muziek boerenkapel

entree ƒ 4,- / donateurs vrije toegang

KIPPEPOTEN
500 gram 3.65
RUNDERVINKEN
per stuk

PLOKWORST
100 gram

LEVERKAAS
100 gram

1.5S

1.4O

SLAGERIJ
RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Sporthal "De Kamp" - Volleybal DVO

Zaterdag 12 februari 1994, aanvang 15.30 uur

Dames: DVO 1 - Harfsen 1

PEDICUKE
(GIDIPL)

WONMIAMINK
HOOGSTRAAT 13 TOLDIJK

VOOR Af SPKMK BELLEN 05755 - 13S6

Zondag 13 februari

GROTE BINGO
met maximum ƒ 2.000,--

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

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

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf
Kond\vt>K 2a - Hengelo (Jld.

lel. 05753-1424

PROVIMI
BIGGENVOEDERPROGRAMMA

PROVIKRUIM
SPEENVOEDER

Tegen slingerziekte

Verkrijgbaar bij:

HENK BERKELAAR

Speciaalvoeders
Wichmond

Tel.:05754-1748

NIEUW!!
TAART KADO-BONNEN
mol diverse waarden. U k u n t
de bon inwisselen voor een
heerl i jke taart wanneer I I da t
uitkomt. 'T is voorde hakker,
't is van Bakkerij Kreunen,
tel. 05753-1474.

Te koop bankstel, 3-1 -1 /.its,
donker eiken, grijze bekleding
•«•donkereiken tv kastje. Tel.

03753-3783.

Te koop een gasstel, 4 jaar
oud. als n ieuw ƒ l 50,--.
Tel. 05753-2372.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

verbluffend resultaat

61

1 4 f c b r u a r

Valentijnsdag

Het gouden
bewijs dat

ik aan je
denk

1.cc l eens

een... ju i s i !

Een hart van

H-karaat s goud.

Héél veel-

zeggend... nu!

e grootte
n 11 mm

A.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

Eigenaar T. van den Hul

Hengelo G. Spalstraat 27 - Tetefoon 057534036

GEEN AANTASTING
VAN HETAOW-RECHT

Wat deze
gemeente
nodig
heeft.

tottwff er (
-̂v^~^ Een dag waarop iedereen zich

graag laat verrassen.
Daarom vindt u bij ons volop
leuke Valentijnsboeketten,
Biedermeierboeket jes,
Biedermeiers e.d.
Rozen in koker speciaal

voor Valentijnsdag

nu 4.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

GLAS -VERF -BEHANG

e.'"-
1

- „
nbiedingen gel'

EELAART
kersenbrandewiji

puur of voor de mix* * *een uitstekende

borrel

14.98
19.98

BORDEAUX

Rouge

18.95
GROLSCH
GSM

JONGEGENEVER

vaste lage P"is
per krat

15.95
19.95

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293



26 januari 1994

Wij /ijn heel gelukkig met de geboorte van onze

LARA HARR1ËT

Petra de Waal
Hans en Stijn Reinders

Slotlaan 141
7006 H(' Doetinchem

tel . 08340-61 298

UW * UW HENGELO GLD
-hiirtf

o

UITNODIGING
Ouderenmiddag op

woensdag 9 februari a.s.
om 14.00 uur in "Ons Huis".

Leuk ontspannen programma.
Wie afgehaald wil worden kan bellen tel. 2728.

VAKANTIEPLANNEN?
De UW nodigt U uit.

Zij organiseert een vakantieweek van
18 t/m 25 juni 1994.
Doel: het Twentse stadje Ootmarsum, met
leuke excursies in de omgeving.
Vanaf 60 jaar is een ieder hartelijk welkom
om mee te gaan.
Bespreking en informatie op

donderdag 17 februari
om 15.00 uur in "Ons Huis".

café coen evers
VELSWIJK tel. 08344-1392

CARNAVAL
zondag 13 februari

Frühschoppen
met medewerking van Prins Henk

en de Doldraejers
Verkleed voetballen vanaf 10.30 uur.

SNITSELS 100 gram 1,50

slagers ACHTERHAM 100 gr. 2,30

NAGELHOUT 100 gram 3,25

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Carnaval 1994
uw windmolenbakker maakt er weer

wat lekkers van

Leutb oliën 0.95
Brabantse Worstebroodjes 1.50
Bossche Bol 1.75

Olympische Winterspelen te

Lillehammer

scheve Schaatsbroodje 0.95
Noors appelgebak 1.25
Lillehammer koek 2.75

14 februari Valentijnsdag

,,Be My Valentine"

Verwen uw stille liefde met wat lekkers
van uw windmolenbakker.

Bonbons in luxe verpakking
Taarten, ook hart mode Hen

aanbieding

Roomboter amandel hart 10.00

Uw windmolenbakker heeft voor

ieder moment wat lekkers.

Bakkerij
H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld
Tel. 05753-1200\NINQ*1OLENB/«KKERS

KEN UW VVD-KANDIDAAT
3e - A.J. Garritsen
Geboren 9-1-1946 te Veldhoek.

Opleiding: MULO

-Direkteur Varkensexport GAVEX B. V.

- Samen met zijn echtgenote eigenaar

en exploitant van "Sportcomplex

DE VELDHOEK"

- Oprichter van 7 verenigingen in Veldhoek

- Voorzitter Wildbeheer-

eenheid Hengelo G. en O.

- Penningmeester V.V.D.,

afd. Hengelo G.

- Lid van enkele commissies

binnen de sportwereld

Wat deze
gemeente
nodig
heeft.

RIJVAARDIGHEIDSTEST
voor iedere 50-plusser

IN HENGELO EN KEIJENBORG

op woensdag 30 maart a.s.

Georganiseerd door ge/, ouderenbonden ANBO

en KBO Hengelo en KBO Keijenborg.

In samenwerking met VVN.

Kosten leden ƒ 25.-- niet-leden ƒ 30,--

Belangstellenden kunnen bellen 3709 (Hengelo)

en 2031 (Keijenborg). Zie verder redactioneel

stukje in dit blad.

Een KATOENEN LUIER
kies je niet voor niks

NOPPIES BOY/GIRL luiers
- voorgevormd, 5 maten

- handige klittebandsluiting

- hoog absorptievermogen

- perfecte pasvorm

- milieubeschermend

- kosten besparend

Voor meer informatie

DISBERGEN
babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17 - Hengelo (ild - Tel. 05753-1425

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
mooie grote BLOEMKOOL 2.49
extra mooie Italiaanse ANDIJVIE

kilo 1.98
STOOFPEREN BREDERODE
extra roodstovers 2 kilo 2.49
mooie harde ELSTAR kl. 1

4 kilo 5.98
Rauwkost reklame:
Alles vers uit eigen keuken
VERRASSINGSRAUWKOST

'4 kilo 4.98

Kaasreklame:
JONGE KAAS kilo 8.98
vers van het mes
ROOMBRIE60% 100 gram 1.69

Dit alles en nog veel meer dage-
lijks bij Uw VERSSPECIALIST.

Tot ziens.

Valentijnskaarten

Wolters Boekhandel
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld

Om niet te vergeten

zaterdag 12 en 19 februari
toneelopvoeringen

door supporters van Crescendo
in "Ons Huis" te Hengelo Gld.

aanvana 19.30 uur, vanaf 19.00 uur muziek boerenkaoel
entree ƒ 4,-- / donateurs vrije toegang

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN EVENEMENTEN AGENDA VVV HENGELO GLD
Volgens het collecterooster 1994 wordt

de komende periode de volgende col-
lecte gehouden:
20 februari t/m 5 maart - Leger des Heils.

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.

OPENBARE
RAADSVERGADERING

De eerstvolgende raadsvergadering zal
worden gehouden op dinsdag 22 februari

1994 des avonds om 8 uur, in de raads-
zaal van het gemeentehuis.

De agenda en de daarbij behorende voor-
stellen liggen vanaf 8 februari 1994 voor

een ieder ter inzage in het gemeentehuis
en de bibliotheek.

WIJZIGING SPREEKUUR
BURGEMEESTER EN

WETHOUDERS
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.

Februari:
12 en 19 Toneeluitvoering supporters muziekver. "Crescendo" in "Ons

Huis", aanvang 19.30 uur, vanaf 19.00 uur muziek boerenkapel.
Entree ƒ 4,-- / donateurs vrije toegang op vertoon van donateurs-
kaart.

14 Officiële opening stratenschiettournooi "Willem Teil", schiet-
centrum 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 Veld-

hoek, aanvang 19.30 uur.

5 Voorjaarsuitvoering muziekver. "Crescendo" in sporthal "de
Kamp", aanvang 20.00 uur. Entree ƒ 5,- / donateurs vrije toegang

op vertoon van donateurskaart.
Halve finales stratenschieten, schietcentrum op het sportpark Het
Elderink, aanvang 19.30 uur.
Finale stratenschiettournooi met uitreiking wisselbekers, schiet-
centrum op het sportpark Het Elderink, aanvang 20.00 uur

Gymuitvoering door gymver. D.l.O. in sporthal "de Kamp", aan-
vang 18.30 uur.
Gymuitvoering door gymver. "Achilles" in sporthal "de Kamp",

aanvang 14.00 en 19.00 uur.
Toertocht voor motoren, Lenterit, pi. 200 km., start 9.30 uur molen
"Varssel-Ring", org. Hamove.

Trainingen motorraces Open Nederlands Kampioenschap, circuit
"Varssel-Ring", aanvang 9.00 uur. Entree ƒ 7,50, kinderen tot 14
jaar ƒ 2,50.
Internationale Motorraces, circuit "Varssel-Ring", aanvang 10.00
uur, entree ƒ 25,-, kinderen tot 14 jaar ƒ 7,50.

Gezamenlijke fietstocht, onder leiding van een IVN-gids, vertrek
13.30 uur vanaf het VVV-kantoor, kosten ƒ 1,-- p.p., org. Gym.ver.

Achilles.
Vogelmarkt in dorpshuis "De Horst" te Keijenborg van 9.30 tot
12.30 uur, inbreng en entree gratis, org. vogelver. "Exokan".

Fancy Fair in Zorgcentrum voor ouderen St. Maria Postel, aanvang
13.00 uur.
Meimarkt, paarden-, warenmarkt en hengstenshow, aanvang 8.30

uur, locatie Spalstraat.
Oranje Orienteringsrit, start 14.00 uur, zaal Wolbrink.

7 en 8

12

19

27

April:
2

10

17

27

30

aan:

MELDINGEN
WET MILIEUBEHEER

Er zfjn meldingen ingevolge de Wet mi-
lieubeheer ingekomen van:

de heren G.J. Bruil en G.J. Denkers, in
verband met vermindering van het aantal
varkens, alsmede verandering van de
opstallen op een mestvarkenshouderij,
gelegen aan respectievelijk Sarinkdijk 5

en Lankhorsterstraat 10 te Hengelo;
de heer A.F. Langwerden, in verband met

plaatsing van een bovengrondse huis-
brandolietank, alsmede de verplaatsing
van een dieselolietank op een

mestvarkenshouderij, gelegen aan

Tentendijk 5 te Hengelo.

Hengelo, 8 februari 1994.

PUBLIKATIE ALGEMENE WET BESTUURSRECHT|
Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 26 januari t/m 1 februari 1994,

waartegen op basis van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift kan
worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

ten behoeve van:

het plaatsen van een container t.b.v. een

noodstroomaggregaat met bijbehorende

ondergrondse opslagruimte voor diesel-
olie aan de Kloosterweg 7, alhier.

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.

N. V. waterleidingmij. Oostelijk Gelderland,
Terborgseweg 136, Doetinchem

WET MILIEUBEHEER
Er is een aanvraag ingekomen van:
Fa. Janssen v.o.f., om een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer voor een installatiebedrijf en smederij, gelegen aan St.

Janstraat 37-39 te Keijenborg.
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 9 februari 1994 tot en met 8 maart 1994. Hierna kunt

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

Tot en met 8 maart 1994 kunt u schriftelijk bij het gemeentebestuur bezwaar maken. U kunt daarbij vragen uw persoonlijke gegevens
niet bekend te maken. Als u voor 1 maart 1994 daarvoor een afspraak maakt, kunt u ook mondeling bezwaren indienen. Hierbij wordt

tevens gelegenheid gegeven tot een gedachtenwisseling tussen de gemeente, de aanvrager en de overige aanwezigen. Alleen
degen die nu bezwaar maken of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen later beroep instellen.

Onder voorschriften is een milieuvergunning verleend aan:
Rijnstaal B.V., voor een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een handel in metaallegeringen en metalen,

alsmede handel in geproduceerde gevulde draden en alle daarmee verband houdende werkzaamheden, gelegen aan Kruisbergseweg

1 te Hengelo.
De beschikking ligt ter inzage van 9 februari 1994 tot en met 23 maart 1994. Wij maken u er op attent, dat de beschikking ten opzichte
van de ontwerp-beschikking is gewijzigd.
BEROEP tegen deze beschikking kan met ingang van 10 februari 1994 tot en met 24 maart 1994 worden ingesteld door:
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;

b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen 'over de ontwerp-beschikking;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan

zijn aangebracht;
d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-

beschikking.
Het beroep moet worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA

's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen

bovengenoemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De

beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Hengelo, 8 februari 1994

KANDIDATENLIJSTEN VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD OP 2 MAART 1994
Lijst 2

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
van Petersen Hendrik Nees (Nees)

Hengelo Gld

Boonstra Jan (Jan) Hengelo Gld
Baakman geb. Striekwold Maria Elisabeth

Theodora (Ria) Hengelo Gld
Haverkamp geb. Mullink Liza Maria (Lies)

Hengelo Gld
Brinke Agnes Johanna Gerharda (Agnes)

Hengelo Gld

Geurtsen Alfred (Alfred) Hengelo Gld
Oldenhave Hendrik (Henk) Hengelo Gld
Garritsen Herman (Herman) HengeloGld

Lijst 1
Christen Democratisch Appèl (CDA)

Meurs H.P. Hengelo Gld
Waarlo H.W. Hengelo Gld
Seesing P.H.M. Keijenborg
Gosselink H.J. Hengelo Gld
van Aken geb. Reulink J.G.J. Keijenborg

van der Velde geb. Maalderink J.H.
Hengelo Gld

Wenneke G.J. Hengelo Gld
Schuerink H. Hengelo Gld

Klein Winkel H.W. Hengelo Gld
Hermans J.A. Hengelo Gld
Hekkelman H. Hengelo Gld
Hiddink J.B. HengeloGld

Waenink geb. Wissink G.J.P.
Hengelo Gld

Hilderink P.J. Keijenborg

ten Have DJ. Hengelo Gld

Lijst 3
V.V.D.
Noordijk P. Hengelo Gld
Eijkelkamp B.A.M. Keijenborg
Garritsen A.J. Hengelo Gld

Bulten J.H.W. HengeloGld
Groot Landeweer geb. SchröderA.L.G.C.

Hengelo Gld
Cornelissen J.C. Hengelo Gld
Smeitink geb. Enzerink L.H. Hengelo Gld

Kusters R. Hengelo Gld



DISCO
"DE PAERDESTAL"

Zelhem
presenteert:

OXX-BANDvrijdag 11 februari

zaal open 20.30 uur - aanvang 21.30 uur

zaterdag 12 februari GROOT CARNAVALSBAL

zondag 13 februari v.a. 14.30 uur CARNAVAL
v.a. 21.00 uur CARNAVAL

maandag 14 februari v.a. 11.30 uur

v.a. 21.00 uur CARNAVAL
FRÜHSCHOPPEN

dinsdag 15 februari alleen voor de allersterksten
v.a. 21.00 uur afsluiting carnaval

vrijdag 18 maart DISCO-PARTY

THE SPITFIRESmaandag 2e Paasdag
van de CD Wie Goan Deur kaarten verkrijgbaar in de voorverkoop

"DE PAERDESTAL"
iedere zaterdagavond

en zondagmiddag

DISCO
Zondagavond (vrij entree)

14 februari
Valentijnsdag

bij DEMI BYOU
Wij hebben voor u:

breekhartjes,
leuke sokken,

oorbellen.

Een vriendelijk gebaar,

voor elkaar.

Zutphenseweg 8 - Vorden

tel. 05752-3785

Te koop prima weidenooi, te
bevragen h i j tel . 05755-1581

HELP DE
40.000

KINDEREN
MET

EPILEPSIE.
GIRO

222111.

Nationaal Epilepsie Fonds-
De Macht van het Kleine.

Al 100 jaar actief.

Postbus 9587,3506 G N
Utrecht. Tel. 06-8212411.

Trendsetter
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende diskotheek

Cafetaria „Smikkel in"
NET EFFE GEZELLIGER

CARNAVAL

vier je in „ 't Zwanennest"

Zondagavond 13 februari

met DJ. EDDY DE GIER

MAANDAG 14 FEBRUARI

Rosenmontag
Voor de best verkleedden leuke prijzen.

Zowel individueel als groepen.

Beoordeling door deskundige jury.

Alaaf en tot ziens in 't Zwanennest

UIT, GOED VOOR UÜ!

/ / -J

Mensen houden van lezen

bloemlezingen - bloemlezingen

Boeken met een hart
als fraai kado voor uw eigen
Valentijn !!!

per deel ƒ 14,90

• een koffer vol liefde
(verrukkelijke vakantieliefdes)

• verliefd tot over m'n oren
(conferences, liedjes over de liefde)

• altijd verliefd
(de mooiste liefdesverhalen)

Dit is maar een greep uit het grote
assortiment Novella boeken.

boekhandel

Kerkstraat 17
Hengelo Gld

Appelaktie
t/m 26 februari

Grote maat Jonagold
harde mooi gekleurde appel

volle kist 12 kg ƒ 9,00

2 kisten ƒ 1 7,00

„Natuurlijk lekkerder"

Maandag en woensdag gesloten.

Fruitbecirijt I lorstink
Prinsenmaatweg 3

Steenderen/Rha

tel. 05755-1643/1243

to&Keff er i
Een dag waarop
iedereen zich graag
laat verrassen. Daarom
vindt u bij ons fleurige
geschenken voor
aiegenen die u na aan
het nart liggen.

Uw Bloemenvakman:

Wijnbergen

NIEUW!!
V Verwentaartjes voor

Valentijn met als opschrift:

Liefde is.... (diverse teksten)

V Marsepeinroos op steel met

zeebanket of bonbons in koker

V Valentijnbroodjes

BAKKERIJ KREUNEN
tel. 05753-1474

De zaak voor een Valentijn nvf smaak!

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7

7227 DA Toldijk

Telefoon 05755-1361

AANBIEDING:

WITTE KOOL kg 0.45
Uien 5 kg 1.95
APPELEN o.a. ELSTAR

3 kg v.a. 1.95

Openingstijden:
maandag: 12.30-17.30 uur
dinsdag l.e.m. vrijdag:

10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
zaterdag: 9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur

BH's en luxe Slips
alle maten met of zonder beugel

HALVE PRIJS

Schröder Mode Hengelo GW

RIJVAARDIGHEIDSTESTVOOR50-PLUSSERSIN
HKN(ÏKL() <;LI> KN KKIJKNBORC;
1 1 bent 50 jaar of ouder. Dal betekent in de messte gevallen
dat U al t i en t a l l en jaren Uw rijbewijs hebt. Die lange
ervar ing is echter t ege l i jke r t i jd Uw vriend en vijand. Im-
mers, heel onopgemerkt sluipen er routines met r i skante
foutjes in Uw ri js t i j l . Tel daar nog bij, dat de wegen en
kruispunten /oveel ingewikke lder / i j n geworden en dal er
inmiddels veel veranderd is in de verkeersregels.
Om Uw huidige r i jvaardigheid te testen, hebhen de ge/a-
menli jke ouderenbonden ANBO en KBO Hengelo GUI en
de KBO Keijenborg (in navolging van andere plaatsen in
ons l and ) het i n i t i a t i e ! genomen om een r i j vaa rd ighe ids t e s t
in on/e gemeente te organiseren, waaraan iedere 50-plusser
kan deelnemen, /.ulks in samenwerking met de V VN (Vei-
lig Verkeer Nederland) en ondersteund door de ANWB en
de BOVAG.
Deze test gebeurt in een ontspannen sfeer. Li varen instruc-
teurs gaan een h a l t u u r t j e in Uw eigen auto met U op weg,
waarna in een nabespreking gewe/en wordt op "ingeslopen"
fouten. Nadrukke l i jk wordt gesteld dat hetgeen rij-examen
be l i e f t , het heeft dus geen enkele invloed op Uw r i jbewi j s .
De/e r i jvaardigheidsr i t wordt gehouden op 30 maart a.s.,
/owel in Hengelo als in Keijenborg. Daarnaast wordt erop
maandag middag 2X maart een theoriemiddag gehouden,
met daarbij eventueel een oog- en oortest. Kosten voor
deelname zijn voor leden van een der ouderenbonden
ƒ 25,-- en voor niet-leden ƒ 30,—. Hebt U interesse dan kan
U kontukl opnemen met J. Bulten in Hengelo, tel. 370°- of
met A. Voermans in Keijenborg, te l . 203 l . Bel tijdig, want
vol is vol.

DAMMEN
In de 2e ronde voor de aspiranten speelde het aspiranten-
team van DCH thuis tegen DZW. Zij wonnen met 5-3 door
winst van Arnoud de G reef en Stefan Hoebink, remise voor
Eddy Hoebink en Michiel Derksen verloor. DCH staat
gelijk met DCV (2-3).
Jeugd onderling: A.deGreef-G. Menkveld2-0; M. Derksen-
S. Hoebink 0-2; E. Hoebink-A. Meulenbrugge 0-2.
Stand I e ronde van de onderlinge comp.: l . M. Derksen
6-1 l ; 2. A. Meulenbrugge 6-10; 3. E. Hoebink 6-8.
DCH 4 verloor thu is van DCV 5. J. Went ink, J. Schabbink.
B. Goorman en E. Berendsen konden allen de punten
inleveren, /odat het O-K werd. Het 3e deed het daarintegen
beter in de 4e klasse O.G., door te winnen van de mede
koploper DZW 3. H. Dijkman en H. Zonnenberg wonnen.
L. Koldenhof en G. Botterman speelden g e l i j k , /odat het 2-
6 werd. Op 3 maart is de laatste weds t r i jd voor hen tegen
DIOS 6, een gel i jkspel is al voldoende om kampioen te
worden.
DCH 2 verloor in Brummen met 7-5. Alleen G. Halfman
behaalde winst. W. Eijkelkamp, B. Hark ink en H. Groene-
veld speelden gelijk. H. Hulshof en D. Walgemoet verlo-
ren.

Onderlinge competitie
Finale A: J. Vos-J. Luiten l -1; J. Heuvelink-H. Luimes l -
l ; J. Heijink-G. Kreunen 0-2.
Stand: l . A. Hoebink 3-5; 2. H. Vos, J. Vos. G. Kreunen 3-
4.
Finale B: A. Blom-A. Versteege 2-0.
Stand: l. Y. Schotanus 3-6: 2. B. Goorman 4-6; 3. J.
Wentink 3-4.

POLITIE
• Noord- «n Oost-G«ld«rland

POLITIE-INFORMATIE AFDELING HENGELO GLD
8e jaargang nr. 4 - week 18 t/m 24 januari 1994
-Opdinsdag I X januar i hebben wij samen met de liODeen
eerder aangetroffen bom laten exploderen.
Op woensdag 19 j anua r i waren er problemen in de GSM
bus. De amok maker uit de bus gehaald, /.aak verder

afgehandeld.
- Tevens heeft erop de kruising Spalstraat/Kerkstraat een
aanr i jd ing plaatsgevonden.
- Op donderdag 20 januari hebben w i j aanrijdingen behan-
deld op de Kapersburgweg te Veldhoek, hier verloor de
bestuurder de macht over het s tuur en reed tegen 2 gepar-
keerde auto's: op de Ruurloseweg te Hengelo reed een
bestuurder tegen een boom en op de Banninkstraat te
Hengelo (auto tegen een lantaarnpaal) .
- Op donderdag tevens aangif te opgenomen ter/ake d i e f -

stal van een klok.
- Op vrijdag hebben wij een melding ontvangen van een
ins lu ip ing . De dader is via de onalgesloten achterdeur de
woning binnengegaan en heeft diverse goederen meegeno-
men. Op dat moment was de vrouw des hui/es nog boven.
De dader is later aangehouden bij de grensovergang Bergh
autoweg. De meeste goederen / i jn inmiddels weer terug bij

de aangeefster.
- Op vrijdag tevens een aangifte ontvangen ter/ake poging
/ware mishandel ing en bedreiging. Dit onder/oek loopt
nog. De dader /al nog worden gehoord.
- Op vrijdag vond er tevens een aanrijdinkje plaats op de

Schoolstraat te Hengelo.
- Op /.aterdag 22 januari een snelheidscontrole gehouden in
de Veldhoek. In totaal 275 auto's gecontroleerd hiervan
reden er 75 te hard. Hoogst gemeten snelheid 102 km/u.

Jaap Henk Holland

POLITIE-INFORMATIE AFDELING HENGELO GLD
8e jaargang nr. 5 - week 26 t/m 31 januari 1994
Verkeer:
Op de Veldhoekseweg botste op woensdag 26 jan. een
vrachtauto tegen een boom. Er vielen geen gewonden en
ook de schade aan voertuig en boom bleven ge lukkig
beperkt.
Op donderdag 27 jan. vond in de Spalstraat een k le ine
aanr i jd ing tussen twee elkaar passerende voertuigen plaats.
De spiegels van beide voertuigen raakten elkaar , waarbi j er
een sneuvelde. Hierin bemiddeld.
Op vrijdag 28 jan. vond er een kleine aanrijding op de
parkeerplaats van de VEZO-supermarkt plaats, waarbij
een geparkeerd staande auto werd geraakt. De veroor/.aker
reed weg, doch gelet op de schade /.al de/e dat vermoede-
lijk niet hebben gemerkt , /.aak voorde vei /ekei ing vastge-
legd.
Op maandag 3 l jan. vond een aanrijding op het fietspad van
de Kruisbergseweg plaats. H ie rb i j k w a m de bestuurster
van een bromfiets ten val en kneusde daarbij haar knieën.
Er waren geen derden bij de/e aanr i jd ing betrokken. Be-
trokkene is met ambulance naar / i ckenhu i s gebracht.
Die/elfde dag vond een aanr i jd ing plaats tussen een perso-
nenauto en een reegeit op de Koningsweg. De reegeit
overleefde dit helaas niet .
Strafrecht:
Afgelopen week aangif te opgenomen van een reeds lan-
gere t i jd geleden diefs ta l van geld uit de kassa.
Tc\ ens enkele "perikelen" rond de overname cq hel achter-
laten van een huurwoning vastgelegd i .v .m. evt . schade-
a f w i k k e l i n g .
M.b.t. het milieu geconstateerd dat door enkele k le ine
knapen een hoeveelheid petroleum uit een jerrycan was
gegoten. De betreffende grond /.al door de gemeente wor-
den verwijderd. I .v.m.deevl .aansprakeli jkheidsvaststel l ing
de /aak in ogenschouw genomen en in het dagrapport
vastgelegd.

B. Koers

Juwelier (iroot Kormelink presenteert een hart-
veroverende geschenktip voor Valentijnsdag ( 1 4 fe-
bruari)
Met Valent i jnsdag (14 februari) in het verschiet, heel t
juwelier Groot Kormelink voor een gouden verrassing
ge/orgd: een gouden min ia tuu rve r s i e van het eeuwige
symbool van de liefde: een hart . Hierover /egt de j u w e l i e r :
"Een 14-karaats gouden hartje, een fan tas t i s ch cadeau voor
iedere v rouw, die men meer dan een goed hart toedraagt.
T i j d e l i j k kost de/e leuk verpakte hanger maar f 25,—. Als
aanvullend cadeau kan men denken aan een gouden ket-
t i n k j e , /odat de gouden verrassing helemaal compleet
wordt. Wat die ket t ingen betreft ben ik ui termate breed
gesorteerd. Ik ben een juwel ier die hart heeft voor gouden
harten. . ." , /ie de advertent ie .

WONINGBOUWVERENIGING
'THUIS BEST'

WEGWIJS IN DE VOLKSHUISVESTING
De Overheid is sterk in het ver/ innen van nieuwe ingewik-
kelde woorden, maar het minis ter ie van Volkshuisves t ing
spant wat dat betreft toch wel de kroon. Na begrippen als
decentralisatie en deregulering zijn nu de termen brutering,
huursombenaderingen scheetheidsbestrijdingactueel. Maar
wat houden de/e woorden, die men ook regelmatig in de
krant tegenkomt nu precies in? En wat is de betekeniservan
voor huurders? Er /al worden getracht het woord bruter ing
te verduidelijken.
Bruteren is: tegen elkaar wegstrepen.
Het rijk is de woningcorporaties tot ver in de volgende
eeuw nog m i l j a r d e n guldens schuldig aan subsidies. Aan de
andere kant moeten de corporaties v r i j w e l evenveel geld
terugbetalen dat /e van het rijk hebben geleend voor de
bouw van hun woningen. Het tegen elkaar wegstrepen van
de/e weder / i jdse f inanc ië le verpl icht ingen heet bruteren.
Eind 1W 3 bereikte staatssecretaris Heerma van Volkshuis-
vesting hierover een principe-accoord met de Nat iona le
Woningraad. hel NCIV en mei de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten. Met de bruteringsoperatie is /o'n 25
miljard gulden gemoeid. In de Tweede Kamer vergeleek
Heerma /.ijn succes met het 'verbr i j /e len van een molen
steen'. Voortaan hoeft het r i j k de sociale verhuurders dus
geen subsidies meer uit te betalen. In r u i l daarvoor behoe-
ven / i j de r i jks leningen n ie t meer af te lossen.
Alsde brutering definitief doorgaal /al dit voorde huurders
met ingang van 1995 een mildere h u u r s t i j g i n g kunnen
betekenen. De overheid had a l t i jd belang bij een forse
huurverhoging omdat / i j dan met minder subsidie hoefde
bij te springen. Dat argument va l t nu weg.



Tegen inlevering van deze waardebon

Curio kaasflips
zak 70 gram

0.982 zakken voor

op=opi
Max. 4 zakken per klant.
Geldig van 10 t/m 16-2-'94

Tegen inlevering van deze waardebon

Jong belegen kaas
1 kilo

8,95
op=op!
Max. 1 kilo per klant.
Geldig van 10 t/m 16-2-'94

Tegen inlevering van deze waardebon

Gevulde koeken
pak 6 stuks ^^ ^^ ̂ ^

0,99
op=op!
Max. 2 pakken per klant.
Geldig van 10 t/m 16-2-'94

Tegen inlevering van deze waardebon

Boterhamworst
100 gram

0,89
op=op!
Max. 200 gram per klant.
Geldig van 10 t/m 16-2-'94

v.d. Mond
Ruurloseweg 52 - Hengelo Gld

natte omstandigheden
dus nu met

Veenhuis driewielig

moeras voertuig

* injecteren
* zodebemesten

* bouwland bemesten

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

Laatste ronde van onze

opruiming
Konfektie uitzoeken

rek van 25,-
rek van 35,--
rek van 50,-

en een rek met HALVE PRIJS

HengeloGld

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

BIIENHOF STRATENMAKERS BEDRIJ F

André Bijenhof
Tel. 05755-1944

05753-1136
06-52939311

K.P.O. KEUENBORG
Op woensdag 16 februari organiseert de K.P.O. in samen-

werking met het Wit-Gele Kruis de avond "Osteoporose"

(botontkalking).

Deze avond is voor iedereen gratis toegankelijk en begint

om 20.00 uur in "de Horst" te Keijenborg.

GESLAAGD
Lida Evers-Jansen slaagde te Utrecht voor het diploma

voetverzorgen.

Dit centraal landelijk examen staat onder Rijkstoe/icht en

is afgenomen door de Setvo.

WORKSHOP BLOEMDECORATIE EN CULI-
NAIRE VERWENNERIJ
in de 17e eeuwse historische herberg "de Gouden
Leeuw" te Bronkhorst
Familie Tan van herberg "de Gouden Leeuw" start zondag

13 maart de eerste cursus bloemdecoratic, waarin is inbe-

grepen een royale onderbreking vooreen f e e s t e l i j k e warme

lunch (3 gangen) met cu l ina i re hoogstandjes van chef kok

Peter Thies.

Na de lunch wordt een historische stadswandeling gemaakt

dooi Bronkhorst (neêrlands kleinste stad. 150 inwoners)

met mogelijkheid tot gratis bezichtigen van het knipsel-

museum, het Dickens museum, de potterie, de kapel en

andere bezienswaardigheden.

Rita de Jong. eigenaresse van Fleur Decor uit Hengelo Gld,

gespecialiseerd in exclusief bloemwerk en decoratieve

cadeau's. geelt al enkele jaren met succes cursussen. Zij

werkt met seizoengerichte materialen uit de na tuu ren wat

men in eigen tu in kan vinden. Nie t alleen bloemen maar

ook f r u i t en groente, worden gebruikt. Ri ta de Jong neemt

eveneens deel aan de "Home en Garden Fair" op landgoed

"Beeckestijn" te Velsen.

Een dag duurt van 10.30 tot 17.30 uur en de kosten /.i j n

ƒ l 85,-- inclusief materialen en lunch. Er is een maximale

deelname van 15 personen.

Voor inlichtingen kan men contact opnemen met Fleur

Decor, tel. 05753-4165.

JAARVERGADERING T.T.V. BEKVELD
Onlangs hield de 1.1.v. Bekveld haar jaarvergadering, waar

een 26-tal leden aanwe/ig waren.

Er kan terug gekeken worden naar een geslaagd jaar 1993.

Het jubileumtoernooi in september is prima geslaagd en de

opkomst op de receptie en feestavond, ter gelegenheid van

het 25-jarig bestaan, was ook bij/onder groot.

De prestatie's in de zomercompetitie waren helaas wat

minder groots geweest dan andere jaren, maar daar is weer

een heel jaar voor om daar aan te werken. Als trouwste

bezoeker van de trainingsavonden werd dhr. H. Lenselink

gehuldigd, hij mocht uit handen van de voorzitter-trainer

een aandenken ontvangen. De voorzitter kon ook een

viertal nieuwe jeugdleden welkom heten, hopelijk worden

dit er nog meer, zodat men weer een volledig jeugdteam

kan vormen. Uiteraard zijn senioren en dames ook van

harte welkom.

Deze zomer zal 1.1.v. Bekveld met twee teams deelnemen

aan de zomercompetitie, waarschijnlijk met een 6X0 kg en

een 640 kg team. De jeugd zal zoals het er nu uitziet een

team vormen samen met een andere vereniging.

Vanuit de vergadering kwam de wens om meerdere dingen

te organiseren buiten het touwtrekken om. Verder ligt het

in de bedoeling het clubgebouw te renoveren.

Na een goede en soms felle discussie sloot de voorzitter de

vergadering met de conclusie dat er goed vergaderd was.

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

SUPPORTERS VAN „CRESCENDO" VOEREN
WEER EEN BLIJSPEL OP
Net zoals voorgaande jaren zullen de supporters van de

christelijke muziekvereniging "Crescendo" uit Hengelo

Gld weer een toneelstuk opvoeren en wel op zaterdag 12 en

19 februari in het gemeentecentrum "Ons Huis", Beuken-

laan 30 te Hengelo Gld.

Het blijspel van dit jaar heeft als t i tel : „Herrie op de hoeve"

en is een toneelstuk in drie bedrijven geschreven door Ene-

de Winter en Wim van Zevenhoven.

Het stuk speelt zich af op boerderij „deZonnehoeve". waar

Berend Graafland samen met zijn zuster Dien woont. Net

zoals voorgaande jaren komt er ook deze zomer weer een

stagiaire van de landbouwhogeschool. Als echter bl i jkt dat

het dit keer geen jongen is. maareen meisje, v indt Dien het

de hoogste tijd om haar broer Berend eens tot de orde te

roepen. Hoe zich dat al lemaal afspeelt en tot welke komi-

sche si tuat ies dat leidt kunt u zelf zien op zaterdag 12 en 19

februari in "Ons Huis".

De aanvang is 19.30 uur, terwijl er vanaf 19.(K) uur muziek

is van de boerenkapel.

Deentree bedraagt ƒ 4,--, terwijl de donateurs v r i j e toegang

hebben op vertoon van hun donateurskaart.

CDA LEDENVERGADERING
Op woensdag 26 januar i j . l . hield het CDA afd. Hengelo/

Keijenborg haar j a a r l i j k se ledenvergadering in "Ons Huis".

Eerst werden de huishoudelijke zaken afgewerkt, waarna

het openbare gedeelte volgde met een inleiding van drs.

Buit ink over het onderwerp "leefbaarheid op het platteland

en kleine kernen".

In zijn openingswoord refereerde voorzitter P. Hilderink

aan de dit jaar te houden verkiezingen voor Gemeenteraad.

Tweede Kamer en Europees Parlement. De jaarverslagen

van secretaris en penningmeester werden goedgekeurd. Er

werd nog even teruggekeken op het bezoek van een afvaar-

diging van de CDA-fraktie van Provinciale Stalen aan

Hengelo in december 1993. Verder kwam aan de orde dat

het CDA zal deelnemen aan de discussiebijeenkomsten

van Anboen Landbouw, alsmede aan het "politiek café" op

woensdag 23 februari a.s. Als bestuursleden werden de

heren J. Hermans en H. Schuerink herkozen.

Bij het betoog van drs. Bui t ink, lid provinciaal en landelijk

CDA-bestuur, kwamen diverse aspecten aan bod. Hij

schetste de grote lijnen, zoals de infra-structuur in een

gebied als de Achterhoek, die ook voor kleinere kernen van

belang is en daarnaast de problematiek van de streekplan-

nen. Anderzijds ging het bijv. overhel missen van voorzie-

ningen in kleine kernen. In het rapport, waar dhr. Bu i t i nk

mede-opsteller van is, wordt alles ten aanzien van platte-

land en kleine kernen op een rijtje gezet en met concrete

voorbeelden aangegeven hoe er toch aan gewerkt kan

worden om de leefbaarheid te behouden. Het gaat daarbij

om scholen, winkels, dorpshuizen, openbaar vervoer, enz.

Bepleit wordt, dat vertrekoverschotten volledig gecom-

penseerd kunnen worden. In het plaatselijk CDA gemeente-

program komen deze en andere zaken ook weer terug: het

CDA bli j f t streven naar een leefbare plattelandsgemeente.

Vervolgens werden door dhr. Bui t ink nog diverse vragen

beantwoord. De voorzitter bracht hem dank met het aanbie-

den van een a t ten t ie uit eigen dorp. Bij de s lu i t ing kon op

een goede avond worden teruggezien.

DAMNIEUWS week 3
De belangstelling op de 2e huisdamavond was niet zo groot

als bij het oude jaars sneldamtoernooi. Toch werden de

resterende ronden afgewerkt, waarbij de groepen soms iets

anders waren samengesteld. Dit gaf de volgende eind-

standen (eerstgenoemde is de huisdammei) :

Groep A: l . H. Hofman-H. Luimes 10-15; 2. J. Scheper-H.

Zonnenberg 10-12: 3. B. Oldenhave-J. Schabbink 10-11.

Groep B: 1. G. Klein Sessink-B. Harkink 10-16; 2. A.

Grotenhijs-G. Botterman 10-12; 3. E.J. Weustenenk-H.

Dijkman 10-1 1.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 13 FEBRUARI 1994

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

Verzorgingscentrum "De Bleijke"
10.00 uur mevr. l). J. Rekswinke l -Ke ts

(ioede Herder Kapel
10.15 uur ds. R. Molemaker

R.K. Kerk Hengelo Gld
/aterdag 12 februari 19.00 uur Eucharistieviering

/ondag 13 februari 10.00 u u r Woord en Communievier ing met

zang van het gemengd koor

Woensdag 16 februari Aswoensdag 19.00 uur Woorddiensi

m.m.v. het gemengd koor

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdagsom 19.0()uurWeekendviering;

zondags om 10.00 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

maandagochtend 08.00 u u r e n i s uitsluitend 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 9 FEBRUARI
Dr. Eijkelkamp. tel. 2262

11 - 14 FEBRUARI
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. t e l .

2262.

Dinsdag: dr. Eyck, Kastanje laan 7. Hengelo Gld, tel. 1277.

Woensdag: wisseluvond, zie boven

Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan 1. Hengelo ( i ld . te l . 1266.

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

Openingstijden: maandag t.eon. vrijdag 8.00-12.30 uuren 13.30-

18.00 uur . /.a., /.o., feestdagen l l .00-12.00 uur.

Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de

openingst i jden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo (Jld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420

A. R. J. van Ingen. H. J. Ormel, H. Salomons

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vr i jdag 13.30-14.(M)

uur, maandag en donderdag l
1
).00-1

1
).30 uur en volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

FEESTELIJKE HERDENKING 25 JAAR "ONS
HUIS"
Het weekend van 29 en 30 januari herdacht het gemeente-

centrum "Ons Huis" op feestelijke wijze haar 25-jarig

bestaan.

Nadat het oude verenigingslokaal aan de Piersonschool

was afgebroken, bleven o.a. de verenigingen zonder een

ontmoetingsplaats zitten. Verschillende mensen lieten hun

gedachten er over gaan, hoe dit probleem op te lossen was,

met als resultaat dat 25 jaar geleden "Ons Huis" werd

geopend.

De feestelijkheden begonnen zaterdagmorgen 29 jan. met

optredens van een goochelaar voorde kinderen, 's Middags

hield het bestuuren de akt iv i te i tencommiss ie een feeste l i jk

en druk bezochte receptie.

Ceremoniemeester Chris Lubbei s opende n iet een welkoms-

woord tot de aanwezigen en gaf het woord aan voorzit ter

Gerrit Lubbers. die in z i j n toespraak dieper op het ontstaan

van "Ons Huis" inging. "Het is vandaag precies 25 jaa r

geleden, dat "Ons Huis" open ging", aldus Lubbers. De

allereerste voorzichtige gesprekken om tot oprichting te

komen vonden al in 1957 plaats. Sindsdien volde nog

menig gesprek, soms tot diep in de nacht, totdat in 1967 de

aanbesteding plaats vond en daarna de reeds genoemde

opening. In die 25 jaar vonden ook de nodige uitbreidingen

en verbeteringen plaats. In die 25 jaar heelt "Ons Huis"

maar 2 beheerdersechtparen gekend. De eerste 15 jaar

Herman en Gerda Lubbers en de laatste 10 jaar Wim en

Joke van Dokkum. "Ik hoop dat "Ons Huis" nog lange t i j d

dezelfde func t i e mag vervu l len" , aldus Gerrit Lubbers. die

hiermee de receptie opende.

Chris Lubbers kondigde vervolgens een optreden van een

aantal verenigingen aan. Als eerste de chr. muziekvereniging

"Crescendo", die bij monde van haar oud-voorzitter dhr.

Wagenvoort. in gedichtvorm de gelukwensen overbracht,

afgewisseld dooreen optreden van muziek-, tamboerkorps

en supporters. Burgemeester van Beeck Calkoen bracht

namens de gemeente de gelukwensen over en ging in zijn

toespraak in op het "wij-gevoel", dat "Ons Huis" niet voor

een bepaalde groep mensen is, maar dat iedereen er wel-

kom is. Namens de UW sprak mevr. van Dijkeen brachten

enkele leden in een gezongen f e l i c i t a t i e de verschillende

aktivi tei ten van UW voor het voetlicht. Met een tweeta l

nummers deed de chr. zangvereniging "Looft den Heer"

haar bijdrage aan de receptie, waarbij voorzitter A. Schol-

ten de felicitaies overbracht. In een nagespeelde kerkeraads-

vergadering bracht de kerkeraad van de Herv. Gemeente

met een knipoog een plan, door middel van een loopbrug

een verbinding tussen "Ons Huis" en de Remigiuskerk tot

stand te brengen. Als laatste vereniging kwam de CPB met

een prach t ig e igengemaakt w a n d k l e e d , waarop de

a k t i v i t e i t e n werden uitgebeeld.

's Avonds vond in een volle sporthal "de Kamp" het

optreden plaats van de Achterhoekse groep Boh l
;
oi Toch

met een herstelde Hans Keuper, Ferdy Joly, Willem te

Molder en Jan Manschot. In het voorprogramma zat dans-

groep "de Klepperklumpkes" uit Hengelo. In de afs lu i tende

kerkdienst op zondag 30 jan. in de Remigiuskerk ging ds.

de Vries nog even in op het ontstaan en de functie van "()ns

Huis".

Individueel huisdammers: 1. E. Schuerink 5-9; 2. G. KI.

Sessink 5-8: 3. B. Oldenhave en H. Hofman 5-6.

Leden: H. Luimes 5-9; 2. H. Zonnen berg en M. Hark ink 5-8.

Aan de persoonlijke wedstrijden Oost Gelderland in Ter

borg (1994 jan.-febr.) doen 3 spelers van DCH mee. In de

Ie voorronde wilde het nog niet zo vlotten, B. doorman en

A. Blom verloren beide in de 2e klas. H. Vos behaalde een

remise in de hoofdklasse. Maar in de 2e ronde gaven deze

drie toch een goed vis i tekaar t je af door allen te winnen. De

3e ronde is op 12 februari.

Op 5 februari is het pers. sneldamtoernooi van Oost ( ï e lde r -

land in Hengelo Gld, in zaal Langeler. Deelname is al leen

mogelijk als men lid is/wordt van de hond.

Openstelling Politiebureau Hengelo ( i l d
Maandag t.e.m. vr i jdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar, t e l . 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11

Hulpdienst
mevr. Rijpkema. tel . 2439 en mevr. Lubbers, tel. 2766. In

Keijenborg mevr. Hakvoort. te l . 2317 en mevr. van Aken. t e l .

2627.

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

telefoonnummer 06-8806 ( b i j n a gratis. 3 cent per minuu t ) . Via

dit telelooiHimmer hoort u ook wanneer er i n u w ( woon )plaats het

(u i t leen(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 Thuiszorgen Maatschappelijk Werk
Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vr i jdag van 8.30-9.30 uur.

-Gezins-/bejaardenverz.orging 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 voorde gemeente Steenderen:

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

-Gezins-/bejaardenverzori:ing en maatschappelijk werk Zelhern:

Stationsplein 12, Zelhem. tel . 08342-2151.
- Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel. 05750-43800.

Bez.oek-adres: Hoeestraatje 3, Zutphen.

Correspondentie-adres: Postbus 4012. 7200 BA Zutphen.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij

problemen, bel ( d a g e l i j k s van 19.00-20.00 u u r ) tel . 08330-

21025. 08340-41275 of (maandag t.e.m. v r i jdag) 08343-1214.

Vrijwillige Thuiszorg, te l . ()8340-35()(K), dagelijks van 9.00-

10.00 u u r en van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:

R. Haggeman-Withaar. tel . 05754-1351

Pedicure

Y. Abbink. Toldi jk . t e l . 05755-1386

Diëtiste
H. Zweerink-Stege. Makermarksed i jk 15. 7223 KJ Baak. t e l .

05754-1809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hu lpd iens t : 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.


