
63e jaargang no. 7 dinsdag 15 februari 1994 UITGAVE:

DRlIKKKKI.I WOLTKRS

Kcgclinkstruut 16

Postbus 63, 7255 /Al Hengelo (ild

Telefoon 05753-1455, h.«.«. 2771

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdag in:

Hengelo, Keijenborj»,

Velswijk (Zelhcm), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgeii, Kha,

Toldi.jk, W i c h mond -V ierakker

en omstreken

DE GEHELE WEEK

Tartaartjes 4 stuks 5.00

Mager Zuurkoolspek 500gram 4.95

Malse Varkensrollade soogram 6.95
met de hand geknoopt

bitterballen

kroketten

fricandellen

loempia's

per stuk 0.50

per stuk 1.00

per stuk 0.75

per stuk 2.75

Onze dagreklames:

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

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
NASI of BAMI

500 gram O.

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

85 SPECIAALZAKEN
voor Uzerworen,
Gereedschappen

on Machines
IN NEDERLAND

ÉÉN SLEUTEL VOOR HET HELE HUIS!
Vervang nu al uw huissleutels door één Lips-sleutel.
Dit is mogelijk door hoogwaardige, gelijksluitende
cylinders aan te brengen in
uw bestaande (cyünder)
sloten. Inbraakwerend
en - dat is makkelijk -
één sleutel voor
het hele huis.

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Bannmkstraal 4 • 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1220

i

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER

l Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week
m
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z
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OAT BRAN BOLLEN
van 0.60 voor 0.50 |

SAUCIJZEN van 1.85 voor 1.50 |
3WdVM 30 NVA - 3INUVM 30 NVA

KEN UW VVD-KANDIDAAT
4e - J.H.W. Bulten
Geboren 1924 te Doetinchem

Opleiding: Handelsavondschool;

Grafische School; Kunstadacemie;

Studie Nederlandse taal.

Werkgevers:

1 938-1 962 Misset, Doetinchem, waar-

van 16 jaar chef redacteur-layoutman;

1962-1989 Redactie Televiezier-Avrobode (art-director),

de laatste 7 jaar adjunct-hoofdredacteur.

Woonplaatsen:

38 jaar Doetinchem< 2 Jaar

Boskoop, 22 jaar Bussum,

thans 8 jaar in Hengelo.

Huidige functie:

Bestuurslid ANBO p.p. en

secr. Jeu de Boule-club.

WntrlP7P

Nog één kans

zaterdag 19 februari
toneelopvoering
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

APK keurstation

reparatie en onderhoud

in- en verkoop nieuwe
en gebruikte auto's

ook het adres voor
schadereparatie

////AUTOBEDRIJF Bffl/JL////
Zelhemseweg 19 - 7255 PS Hengelo Gld.

Tel. 05753-4793 - privé 08344-1486

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

4-deiige AARDEWERK POTTEN

nu 14.95
keuze uit diverse kleuren

HYDRO PLANTEN diverse soorten

compleet met pot en meter nu 9>95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Laatste week opruiming
nu op alles nog één keer
25% extra korting

Achterhoek-kaart
met onmundig mooie teksten

losse prentkaarten van ƒ 1,50 per stuk

Wolters Boekhandel
Kerkstroate 17 - Hengel - tel. 1253

VLEESRIBBEN
500 gram 4.10
OLYMPIA SCHIJVEN

per stuk

RAUWE HAM

100 gram

BOTERHAMWORST

1.20

2.45

100 gram 1.25

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Kiest u voor: - een veilige gemeente
- een sterke gemeente
- een schone gemeente
- een activerende gemeente

dan kiest u voor het CDA

In de raadsperiode 1994-1998 wil het CDA verder bouwen aan een gemeente,

die wordt gekenmerkt door

duurzaamheid - verdraagzaamheid - zorgzaamheid

Daarom streeft het CDA naar:

een veilige gemeente:
- veiligheid op straat;

- veiligheid in uw eigen woning en in uw woonomgeving.

een sterke gemeente:
- een financieel gezonde gemeente die op eigen benen kan staan;

- die daardoor haar voorzieningen in stand kan houden;

- die werkgelegenheid biedt en de zwakkeren in de samenleving tot steun

kan zijn;

- die keuzes durft te maken en wil investeren in de toekomst.

een schone gemeente:
- een gemeente die een actief milieubeleid voert met de nadruk op

voorlichting en educatie (voorkomen is immers beter dan genezen)

- een gemeente met een gericht beleid ten aanzien van de ruimtelijke

ordening, waardoor veel milieuproblemen in de toekomst worden

voorkomen.

een activerende gemeente:
- een gemeente die haar burgers en hun organisaties stimuleert tot een

actief burgerschap, tot meedenken en handelen;

- een gemeente die niet wegloopt voor problemen, maar ook anderen

aanspreekt op hun verantwoordelijkheden.

Als deze zaken ook U aanspreken dan stemt U op het CDA

Op ilc toto v;m links naai rechts tic ('I)A-kandidatcn: (i. Wennekc. H. Vlcuis. P. Sccsinu. J. v.d. Velde Maaldermk. II. Waarlo. II. (iosselink.

J. v. Akcn-Rculink. H. Schucrink.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

Kapsalon
Memelink

Dames en heren

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

Behandeling op afspraak.

Voor een zonnebankkuur uw adres!

Wij zijn met vakantie
t.e.m. 19 februari



BOUWBEDRIJF

TOLDIJK
Bouwbedrijf Snelder b.v.
Zutphen-Emmerikseweg 11, Toldijk, tel. 05755-1316

na kantooruren 08343-1184

Hebt u een bouwkavel en/of hebt u plannen om een woning te

bouwen, dan hebben wij een geschikt plan voor u, in het type 2-

ONDER-1KAPWONING, uitgevoerd in wit/crème metselwerk tradi-

tioneel uit te voeren.

Bouwkosten vanaf 132.000,-- inkl. btw, met mogelijkheid voor het

aanbouwen van een garage en/of berging in de vrije sector.

Deze woningen worden eveneens gebouwd als sociale koopwoningen

(voorheen premie A) te Steenderen, plan Paradijs.

Verder hebben wij diverse bouwplannen in voorbereiding in Toldijk.

Alle woningen worden met GlW-garantie door ons gebouwd.

Verkoop en realisatie.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen metde heer H.M. Roenhorst,

tel. 05755-2387.

Een goed functionerend
beleid voor de agrariërs

Wat deze
gemeente
nodig
heeft.

accountants, belastingadviseurs

Th. J. SLOOT B.V.

Accountants en belastingadviseurs

Dienstverleners op het gebied van
accountancy, belastingzaken,

bedrijfsbegeleiding en computerverwerking.

Voor het verzorgen van uw

BELASTINGAANGIFTE 1993
kunt u naast de kantooruren ook bij ons terecht op

één van de volgende DINSDAGAVONDEN

22 februari, l maart, 8 maart, 15 maart en 22 maart

Ons kantoor is daartoe geopend van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor de inwoners van Steenderen en omgeving is er de mogelijkheid

om op de dinsdagavonden l en 15 maart de aangifte te laten

verzorgen door medewerkers van ons kantoor bij café-restaurant

"De Engel" tussen 18.00 en 20.00 uur.

Desgewenst is het ook mogelijk dat wij op afspraak bij u thuis de

aangifte komen verzorgen.

Tramstraat 4 - 7255 XB Hengelo Gld.

Tel. 05753-1391 - Fax 05753-2734

HAMLAPPEN 500 gram 6,25

BOTERHAMWORSTlOOgraml.20

RAUWE HAM 100 gram 2.45

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Schoonmaakhulp gevraagd
voor ± K) uur i n'de weck.
Tel. 05753-3778.

IV koop diepvr k-skist, inh.
200 l i ter , /..g.a.n. Tel. 05753-
4541, na IS.OO uur.

Nog één kans

zaterdag 19 februari
toneelopvoering

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

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

verbluffend resultaat

GLAS-VERF-BEHANG

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

1 2 jaar garantie op onderdelen

GEM€€NT€ HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN PUBLIKATIE WET RUIMTELIJKE ORDENING
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.

WIJZIGING SPREEKUUR
BURGEMEESTER EN

WETHOUDERS

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN OOSTERWIJKSE VLOED (WOONWAGENERF).
De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend dat met ingang van 17 februari 1994, gedurende een maand, ter gemeente-secretarie (afd.
Grondgebiedszaken) voor een ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 januari 1994
vastgestelde bestemmingsplan Oosterwijkse Vloed (Woonwagenerf) met bijbehorende bescheiden.
Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend kunnen gedurende de termijn van een maand
bezwaren tegen het vastgestelde bestemmingsplan indienen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem.

De burgemeester van Hengelo.

Hengelo Gld., 15 februari 1994.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 1993, NR. 1.
De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 17 februari 1994, gedurende één maand, ter gemeente-secretarie
(afdeling Grondgebiedszaken) voor een ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 25 januari 1994 - over-
eenkomstig het ontwerp - vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied 1993, nr. 1.
Dit plan beoogt een uitbreiding mogelijk te maken van bedrijfsbebouwing van de fa. J. Besselink en Zn., gevestigd aan
de Hengelosestraat 2 te Keijenborg.
Aangezien tegen het ontwerp van het bestemmingsplan geen bezwaren bij de gemeenteraad zijn ingediend en het
vastgestelde plan niet afwijkt van het ter visie gelegde ontwerp, kunnen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland geen
bezwaren tegen het vastgestelde plan worden ingediend.

Hengelo, 15 februari 1994.
De burgemeester voornoemd.

OVERZICHT LOOP DER BEVOLKING 1993

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.

WIJZIGING
BOUWVERORDENING

Aantal inwoners per 1 januari 1993

Geboren 108 (109)

Overleden 82 ( 87)

Ingekomen 227 (194)

Vertrokken 241 (253)

Binnenverhuizingen 270

Huwelijken 37

Ingeschreven echtscheidingen 7

overschot

overschot

(203)

( 31)

( 9)

8280

_+ 26

8306

14

8292

(8317)

+ ( 22)

(8339)

- ( 59)

(8280)

De tussen haakjes geplaatste getallen hebben betrekking op het jaar 1992.

Hengelo, februari 1994.

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hengelo maken bekend, dat
de gemeenteraad in zijn vergadering van
25 januari 1994 heeft vastgesteld een
verordening tot wijziging van de Bouw-
verordening 1992.

Het raadsbesluit met bijbehorende stuk-
ken ligt vanaf de dag na deze bekend-
making voor een ieder kosteloos ter in-
zage ter gemeentesecretarie (afd. Grond-
gebiedszaken). Een ieder kan op verzoek
een afdruk krijgen van de verordening.
De wijziging van de Bouwverordening
1992 treedt in werking op de achtste dag
na dagtekening van deze bekendmaking.

Hengelo, 15 februari 1994.
Burgemeester en wethouders voor-

noemd.

KENNISGEVING BEKENDMAKING BESCHIKKING

NATIONAAL
RUIMTELIJK BELEID

Ter gemeente-secretarie (afd. Grondge-
biedszaken) ligt ter inzage de Planolo-
gische Kernbeslissing Nationaal Ruimte-
lijk Beleid deel 4 zoals dat door de Tweede
en Eerste Kamer is goedgekeurd in het
kader van de behandeling van de Vierde
nota over de ruimtelijke ordening Extra.

GEMEENTELIJKE
MONUMENTENLIJST

Burgemeester en wethouders van Hengelo, maken bekend, dat de door hen op:
5 december 1980 aan de heer E.J.R. Wissink verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een
veehouderij, gelegen aan Hengelosestraat 6 te Keijenborg;
11 februari 1980 aan de heer J. W. Bulten verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een varkenshouderij,
gelegen aan Dennendijk 5 te Hengelo Gld.

is gewijzigd.
De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen van 16 februari 1994 tot en met 30 maart 1994 ter inzage:
- in het gemeentehuis, afdeling Grondgebiedszaken, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur, alsmede 's middags na
telefonische afspraak;

- in de bibliotheek op vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur.
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 van 17 februari 1994 tot en met 31 maart 1994 worden ingesteld door:
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
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, 15 februari 1994.

WET MILIEUBEHEER"
Er is een aanvraag ingekomen van:
de heer J.M.H. Wolbrink, om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben
van een café, bar en feestzaal, gelegen aan Bleekstraat 3 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 16 februari 1994 tot en met 15 maart 1994.
Hierna kunt u (totdat de procedure helemaal afgewerkt is) de stukken inzien bij de afdeling Grondgebiedszaken.
Tot en met 15 maart 1994 kunt u schriftelijk bij het gemeentebestuur bezwaar maken. U kunt daarbij vragen uw
persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Als u voor 8 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 degenen 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:
de heer R. Regelink, voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van
een schildersbedrijf met detailhandel, gelegen aan Raadhuisstraat 40 te Hengelo.
De beschikking ligt ter inzage van 16 februari 1994 tot en met 30 maart 1994.
BEROEP tegen deze beschikking kan met ingang van 17 februari 1994 tot en met 31 maart 1994 worden ingesteld door:
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
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.

Burgemeester en wethouders van Hen- De bescnjkking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist,
gelo maken bekend, dat er in de week van
31 januari1994totenmet6februari1994 Hen9el°' ^ebruar, 1

een aanvraag ingevolge de Woningwet is
ingekomen van:
de heer A. Bijenhof, voor het vergroten van de werkplaats, gelegen aan Hummeloseweg 7a te Hengelo;
de heer E. Weenk, voor het oprichten van een woning met garage, gelegen aan Kapelweg 7 te Hengelo;
de heer J. Wijnbergen, voor het vergroten van de woning, gelegen aan Kerkstraat 13a te Hengelo.
Belanghebbenden worden in de gelegenheid 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, 15 februari 1994.

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Hengelo maken bekend, dat met
ingang van 16 februari 1994, gedurende
4 weken tijdens de kantooruren ter ge-
meente-secretarie (afdeling Grondge-
biedszaken) ter inzage ligt het ontwerp-
besluit tot vaststelling van de gemeente-
lijke monumentelijst. Dit besluit beoogt
een 38-tal objecten te beschermen op
basis van de Monumentenverordening
1991.
Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 18
maart 1994 hun zienswijze schriftelijkdan
wel mondeling kenbaar maken aan het
college van burgemeester en wethou-

ders van Hengelo, Postbus 200, 7255 ZJ
(bezoekadres Raadhuisstraat 20)
Hengelo Gld.

Hengelo, 15 februari 1994.
Burgemeester en wethouders voor-

noemd.

WONINGWET



Opnieuw ging onze wens in vervulling

ALMA

heet onze dochter en mijn zusje,
die op 4 februari 1994 geboren is.

Bertus, Dorry en Sjoerd Menkveld

Jul ianalaan IS
7255 EE Hengelo (Gld.)
05753-391 l

NIEUW
Elke

Op woensdag 23 februari a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig huwelijks-
feest te vieren.

LAMMERT EN JO TE SLAA

Gelegenheid tot gelukwensen van 15.00 tot 17.00
uur in party-centrum Langeler, Spalstraat 5 te
Hengelo Gld.

Wichmondseweg 53
7255 KZ Hengelo Gld.

Dankbetuiging

Hierbij willen wij iedereen bedanken voorde grote
belangstel l ing, ons betoond bij het overlijden van
mijn lieve man, onze vader en opa

WILLEM BESSELINK

A. Besselink-Rutten
en kinderen

Hengelo Gld, februari 1994.

Visagiste
Zonnebankkuur

Bellen voorafspraak (na 18.00 uur): 05753-3098

Als U een trekhaak aan uw auto heeft,

leveren wij daar een altijd passende

fietsdraaer voor.

Ook voor alle Peugeot's

ZWEVERINK
Uw fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:

grote KIWI 10 voor 3.98
GOUDREINETTEN per kist 9.98
WITLOF kilo 1.98

Rauwkost reklame:
KARNAVAL SURPRISE

Uilo 4.98

Kaasreklame:
extra BELEGEN KAASl kilo 6.49

KOMIJN JONG BELEGEN KAAS

K, kilo 5.98
KERNHEMMER 100 gram 2.39
met receptenboekjes

Uw dagelijkse VERSSPECIALIST
Klein-Westland

Tot ziens.

Woensdag

Huur & Kijk
Dag

Dagelijks ^eopeiul

van i '4. 00 lol 2 IJK) uur

Dc:c (id/ihii'ilini! i!C/<ll niet samen

met ile Strippenkaart.

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

KLOMPEN!
dan moet U bij Sueters

zijn.

Goede kwaliteit!

Fabrieksprijzen!

ook zaterdags open

Klompenmuseum

Uilenesterstraat lOa,

Keijenborg.

Tel. 05753-3030

W/\ 1. zullen we nu weer

ONTDEK
DE

NEKROL!*

het hewezen

fat Siïvana Sapport * hOQfitiius&m \t* \ ++ N^ ) sJ
C w y

vaneen verkeepte lichaamshouding
helpen voorkomen. Goetf slapen Y~

te gezonder dan een aspirientfe\^

En een goed hoofdkussen zorgt

daarvoor! HET HOOFDKUSSEN DAT HEK- EN
HOOFDPIJN HELPT VOORKOMEN!

IVIoe gevoel? Hoofdpijn? Natuurlijk kunt u naar de

dokter gaan. Maar kijkt u eerst eens of u goed ligt als u
slaapt. Want een goede nachtrust is hoofdzaak! Een natuurlijk

gesteunde wervelkolom is het geheim van een goede
slaaphouding, dat zal iedere fysiotherapeut(e) bevestigen.

Een goed bed kan wel uw rug anatomisch juist ondersteunen,
maar niet uw hoofd en nek. En juist daar ontstaan veel

klachten ten gevolge van een verkeerde houding.
Maar nu is er de Silvana Support*. De drie apart gevulde

segmenten zorgen ervoor dat uw wervelkolom altijd recht ligt,
of u nu op uw zij of op uw rug slaapt. En de ingebouwde nek rol
zorgt voor een goede ondersteuning van de nek tijdens de slaap.
SILVANA SUPPORT IS EEN GEREGISTREERD HANDELSMERK VAN JADE B.V. DEVENTER

LUBBERS WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

eens geven???
De TAART-KADOBON.
Bakkerij Kreunen weet er
meer van, tel. 05753-1474.

Gevraagd een oppas in Hen-
gek» voor naschoolse opvang.
Tel. 08340-51 163 (tussen
9.00- 1 7.00 uur).

Biedt zich aan, gedipl. en er-
varen bej. verzorgster voor
mensen die één ouder/ouders
in huis hebben wonen. En om
de één of andere reden
's avonds moeilijk weg kun-
nen b. v. feest, cursus, enz.
Daarom bied ik mij aan om u
af en toe te ont/ien van de /.e
/orgen. Voor interesse graag
een briefje onder nr. 7, bureau
de Reclame. Dan neem ik /o
spoedig mogelijk contact met
u op.

Te Koop
Ford Escort
B.J. 1981 - K l e u r Blauw

Vraagprijs ƒ 2000.=

Info bij
Huur & Kijk

Tel. 3636 of 26X3

GOEDKOPER KAN HET NIET
BIJ

TACX SCHOENMODE

T.E.M. ZATERDAG 26 FEBRUARI 1994 VERKOPEN WIJ AL ONZE

AFGEPRIJSDE SCHOENEN VOOR DE HELFT VAN DE
AFGEPRIJSDE PRIJS. DEZE SCHOENEN HERKENT u
AAN DE RODE RONDE STIP ONDER DE LAAGSTE PRIJS.

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

tel. 05753-2547 - 's maandags gesloten

Het spel
en de knikkers

Voortgang met het opruimen van diverse
artikelen. Hier volgen weer enkele:

* kleine knikkers zakje 1.00
* grote knikkers zakje 1.00
* grote zak knikkers 2.50
*badmintonracket metaal 5.00
* set plastic kaarten 2 stel 7.50
*zakpuzzelwoordenboek 2.50
* minipuzzel doosje 1.00
* stripalbums 4.00
* legpuzzels div prijzen

WOLTERS
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld

De openingstijden van onze zaken
in Keijenborg en Hengelo zijn:

- dinsdag t/m vrijdag 8.30-17.30 uur
- vrijdagavond knipavond

zonder afspraak 18.00-20.00 uur
- zaterdag 8.00-15.30 uur

FrmrPo/rchier
haarmode

Dames-, heren- en schoonheidssalon
Kerkstraat 9a Keijenborg. Telefoon 05753-1604

Spalstraat 10 Hengelo Gld. Telefoon 05753-4017

FRANS PASSCHIER HAARMODK WINT PRIJZEN
BIJ 'T KAPFKRSCOLI IX TIKF

Op woensdag 2 februari vond de kapperswedstrijd plaats in
Ruurlo van 't Kapperseolleet ie t , waaraan de medewerksters
van 13 salons deelnamen. De opdracht was voorjaarsmode
1994.

Na het beoordelen van de kapsels dooi drie ju ry leden .
waaronder de wereldkampioene Wieteke Jansen, kwam
Isabelle Jongebloed met het hoogste aantal punten uit de
bus. /ij behaalde daarmee de eerste prijs. De tweede prijs
was voor Jessica Arendsen en / i j won ook de p r i j s voor het
meest trendy kapsel.
Beide kapsters zijn werk/aam bij Frans Passchier Haar-
mode. De derde prijs ging naar Diane Körner, werk/.aam bij
salon Pot-Servaas te Brummen.

DAMNIEUWS
l e ronde sne Ulammen jeugd: Michiel De rksen-Peter Bouw-
man 2-0; Arjan Meulenbrugge-Arnoud de Cireel '2-0.
2e ronde: Geert Menkveld-Eddy Hoebink 0-2.
Stand na de l e ronde: Michiel Derksen, Arjan Meulenbrugge
en Stefan Hoebink allen S uit 6.
DCH l speelde thuis tegen DVT 1. Ondanks een snelle
winstpartij van H. Vos verloor DCH l met 7-9. Want na
deze voorsprong verloren H. Luimes en J. Luiten. J. Heijink.
J. Heuvelink, G. Kreunen, A. Hoebink en J. Vos speelden
remise, terwijl de laatste 2 genoemden beide een wins t -
stand hadden.
Onderlinge competitie - Finale groep A: G. Halfman-N.
Roelofsen 1-1; H. Zonnenberg-B. Harkink 2-0.
Finale groep B: H. Groeneveld-G. Botterman l -1; G. Wen-
tink-J. Schabbink 0-2; H. Dijkman-E. Berendsen 1-1; H.
Walgemoet-Y. Schotanus 2-0; J. Wentink-W. Engbers l - 1 ;
H. Hulshof-A. Blom 2-0; B. Goorman-L. Koldenhof 1-1 .
Op 5 februari werd het sneldamkampioenschap Oost Gel-
derland gespeeld in Hengelo, georganiseerd door DCH.
DCH nam met 12 senioren en 4 junioren deel aan dit
tournooi. H. Luimes werd kampioen ( 1 3 - 1 S) in de Provin-
ciale Hoofdklasse, H. Vos werd in de/e klasse 4e ( l 3-16).
B. Hark ink werd 4e inde 2e klasse (voorronde 7 - 1 1 . f ina le
7-8). Deze 3 nemen op l

1
) maart deel aan de Gelderse kam-

pioenschappen in Driel. Beste aspirant van DCH aan dit
tournooi was Arjan Meulenbrugge, hij werd 7e met 14-14

Dikke Vleesribben
i

Magere Hamlappen

Leverkaas

1 00 gram

1O.OO

l «4O

Erkend Ambachtelijk Euroslager

Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

DRUKKERIJ WOLTERS

Help Bakkend Eritrea
koop het Wereldbolletje

nu verkrijgbaar bij

Bakkerij Hekkelman.

Naast deze aktie diverse

Olympische aanbiedingen o.a.

Olympische toortsen 3.95

Bakkerij
H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

NNINC^10LENB><KKERS Te|. 05753-1200



Marktplein 5 - Steenderen - Tel. 05755-1204

Zondag 20 februari

UITSPATTING
Swingende rock

aanvang 16.00 uur

ATTENTIE ATTENTIE
Voor DE RECLAME

dienen in het vervolg de
advertentie's

donderdags vóór 11.00 uur
in ons bezit te zijn!!

Gelieve hiermee de nodige

rekening te houden!

DRUKKERIJ WOLTERS

Kapsalon Reintjes:
Geknipt voor Dames en Heren

DAMESSALON; a l léén volgens a f s p r a a k , t e le foon (ir)7.
r
)f)-2220

HKRENSALON: /owcl n ie t a ls /onder

a f s p r a a k , t e l e f o o n ()r>ïr>.
r
>-2r>^!

7A\ wei» 6, Toldijk
A.ui ilc WCL; / . i i tpt ien - Doetinch

Familiedrukwerk!!
Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,
en Gelegenheidskaarten bent U bij ons o
op het juiste adres.
Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar:

drukwerk
Kampstraat 13, 7255 XC Hengelo (Gld.). Telefoon 05753-38)8

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZE LH E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

WONINGCORPORATIE THUIS BEST (HENGELO-
VORDEN) 75 JAAR
"Den 7dcn februari 1919 zijn des avonds ten 7 1/2 ure i n d e

/.aal van 'het N u t ' te Vorden 53 mannen bijeengekomen niet

het doel eene vereniging te st ichten, welke zal trachten door

het bouwen van goede woningen althans eenigs/ins te

voor/.ien in de groote behoefte aan volkshuisvest ing." De

opricht ingsvergader ing wordt geleid door burgemeester

Arriëns van Vorden. Nadat de burgemeester een kort relaas

over de wordingsgeschiedenis van de op te richten vereni-

ging, name l i jk het /.ich betrokken voelen voor de huis-

vesting van sociaal /wakkeren en de Oprichting van een

woningbouwvereniging in /utphen. nodigt hij allen die aan

de oprichting mee wi l l en werken, als lid toe te treden door

het nemen van een of meer aandelen è ƒ 10,00. Het aandeel

nr. l wordt thans in hel kanloor van Thuis Besl te Hengelo

/orgvuldig bewaard.

De vereniging word! opgericht door 47 leden. Er wordt een

bestuur aangegesleld bestaande uit V personen, waarvan

door de leden vergadering worden gekozen de heren ArriCns,

( i . Wccnink. W. Hichhorn. W. van Mourik, H v.d.Wal, H.

Lindcnschot. (i. Bielderman en C. Reijnierse. In de daarop

volgende bestuursvergadering worden de statuten gete-

kend alsmede de aanvrage om rechtspersoonlijkheid. Aan-

ge/ien er aanmerkingen /i j n gemaakt op de samenstelling

van hel bestuur, dat uit 9 patroons beslaat, /al er in de

volgende ledenvergadering gelegenheid worden geschon-

ken een niet-patroon te verkie/en.

Tevens wordt er gesproken overhel ontwerpen van wonin-

gen en het u i t / i en van een geschikte lap grond. Teneinde te

weten hoe groot de woningnood in Vorden is en wie /o

mogeli jk te rs tond geholpen moet worden, /al in de

Vordensche Courant een oproeping geplaatst worden voor

gegadigden, l let moeten ingezetenen / i jn , die op /.ijn minst

een vol jaar in Vorden woonachtig / i j n . U i tgangspun t is

een aantal woningen te bouwen met een huur van ƒ 2,80 per

week voor personen met een min imum weekloon van

ƒ Ui.00. Kr wordt een s tuk grond aangeschaft even bui len

hel dorp aan de /.warteweg. want tenslotte behoeven de

sociaal /wakkeren ook nie t direct bij of naast de gegoede

burge r i j te wonen. Er waren hevige discussies over het

bouwplan. Daarb i j ging het vooral over het schuurtje, de

plaats voor vee en de b i j k e u k e n . Besloten wordt u i t e inde-

l i j k dat 2 van de 6 woningen beneden zullen bevatten: een

woonkamer, woonkeukenen slaapkamer zonder zgn. spoel-

keuken. Nog in 1919 wordt met de bouw begonnen. Fe-

bruari 1920 worden de eerste woningen opgeleverd. De

huurpri js bedraagt ƒ 2,90 per week. Aan de gepensioneerde

gemeenteveldwachter wordt opgedragen de huur weke-

l i j k s op te halen. Genoemde 6 woningen hebben het 75-

jarig bestaan niet gehaald, maar zijn in 1981 afgebroken,

om door nieuwbouw te worden vervangen.

In de periode tot de oorlog hebben nog een aantal projecten

plaatsgevonden. Vanaf de oorlog tot 1970 leidt de corpora-

t i e een slapend bestaan. De burgemeester van Vorden is

voorzitter van het bestuur en de administratie geschiedt op

het gemeentehuis. De bouw en het beheer van sociale

woningen gebeurt onder verantwoording van gemeente-

lijke woningbedrijven. In 1969 wordt er nieuw leven in de

in slaap gesukkelde corporatie geblazen. Omdat er een

lokale corporatie was kon het gemeentelijk woningbedrijf

niet langer premiewoningen bouwen. De gemeentebestu-

ren van Hengelo. Vorden en Ruurlo hebben overleg ge-

voerd hoe e.e.a. moest worden opgelost. Helaas haakte

Ruurlo af. maar Hengelo en Vorden besloten om hun

gezamenlijk woningbezit van de gemeentelijke woninge-
drij ven over te dragen aan de woningbouwvereniging Thuis

Best.

In 1970 t rek t de corporatie haar eerste professionele mede-

werkers aan, t.w. de heren van Ree (hoofd adminis t ra t ie ) ,

l .eeflang (hoofd technische dienst) en Sloot (onderhouds-

m o n t e u r ) . Thuis Besl gaat in een stroomversnelling naar

750 woningen. De nota Volkshu isves t ing in de negentiger

jaren van Staatssecretaris Heerma heeft heel wal leweeg

gebracht ten aan/ien van het bouwen, het verdelen en het

beheren, herordcnd in het Besluit Woninggebonden Subsi-

dies, de Huisvest ingswel en het Besluit Beheer Sociale

Huursector. In dat laatste besluit is de verzelfstandiging

van de corporaties tot ui tdrukking gebracht. Thuis Best

kende een ledenraad. algemeen bestuur en dagelijks be-

stuur, waarvan de laatste min of meer de functie van

direct ie vervulde. Mede in het kader van de verzelfstandi-

ging werd in de beweging van uitvoerend bestuur naar

beleidbepalend bes tuur per l januari 1993 een directeur

aangetrokken.

Met name in 1993 is er door de medewerkers, het bestuur

en de ledenraad hard aan getrokken om het verzelfstan-

digingsproces handen en voeten te geven. Een en ander

heelt geresulteerd in spl i ts ing van verenigings-en huurders-

belangen door omzetting van vereniging in "Woning-

s t ich t ing Thuis Best". Daarmede l i jkt voorlopig een einde

te zijn bereikt van het ingezette verzelfstandigingsproces,

waardoor de corporatie kan functioneren als een echte

sociale onderneming.

Het bestuur wordt thans gevormd door de directeur, ter-

zijde gestaan dooi de 2 diensthoofden van het managements-

leam en l O overige medewerkt st )ers. t e rwi j l daarnaast een

raad van commissarissen is ingesteld om toezicht te hou-

den, te adviseren en enkele bijzondere taken uit te voeren.

De belangen van de huurders worden thans behartigd door

de onlangs opgerichte Huurdersvereniging Hengelo-

Vorden. Er van uitgaande dat de huurdersvereniging op

korte termijn voldoende leden onder de huurders zal ver-
werven, wordt er vervolgens een participatie-overeenkomst

gesloten tussen corporatie en huurdersvereniging. Daarbij

worden afspraken gemaakt over onderwerpen van beleid

en beheer, waarbij de huurdersvereniging advies- en/of

medebeslissingsrecht kr i jg t .

Aan de opheffing van het bestuur en de ledenraad van de

vereniging is aandacht besteed op 7 februari, de dag waarop

Thuis Besl haar 75-jarig beslaan vierde.

De corporatie beheert thans 1437 woningen, l woonwagen

en 175 garages.

POLITIE
• Noord- «n Oost-Gelderland

POLITIE-INFORMATIE AFDELING HENGELO GLD
Se jaargang nr. 6 - week l t.e.m. 7 februari 1994

Door het daderteam te Doetinchem, waaraan ook de poli l ie

Markelanden meewerkt, zijn de afgelopen week 2 mannen

aangehouden terzake diverse (.liefstallen. V. w. b. Hengelo

Gld, zijn de diefstallen van kratten met lege flessen bij 2

supermarkten opgelost.

Donderdag 3 febr. - Een jonge dame uit Aal ten kwam op de

Aaltenseweg in botsing met een overstekende ree. Haar

personenauto l iep schade op. De ree, zwaar gewond, ont-

kwam.

/aterdag 5 febr. - 's Nachts om 4 uur kwam er een inbraak-

melding binnen. De bewoner had een bedieningsfout ge-

maakt....
Vrijdag4 febr. - N.a.v.eenovervalalarm bijeen tankstat ion

in Hengelo is ivm het spoedeisende karakter de politie van

Vorden t.p. gegaan. Ook hier bleek het een loos alarm te

zi jn .

Alsof dit niet genoeg was werd er een overvalalarm gege-

ven bij een bank in de gemeente Hengelo Gld. Ook hier een

menselijke bedieningsfout.

Zaterdag 5 febr. - Tijdens afwezigheid van de dealer

gedurende enige dagen, hebben onbekenden ingebroken in

de zaak. Bij deze inbraak is het alarmsysteem buiten

werking gesteld. In totaal blijken 3 motoren ontvreemd te

zijn. De zaak is in onderzoek.

Zondag 6 febr. - Bij onderzoek bleek dat er in hel buiten-

gebied een hoeveelheid bomen gekapt waren. Er wordt nog

uitgezocht of hier sprake is van een overtreding.

Zondag 6 febr. - Wederom een overvalalarm van het

benzinetankstation in Hengelo Gld. Om geen enkel risico

te nemen is de politie van de basiseenheid BREN (Borculo-

Ruurlo-Eibergen-Neede) vanuit Ruurlo ter plaatse gegaan.

Wederom loos alarm.

Maandag 7 febr. - In een winkel in Hengelo Gld zijn 2 paar

sportschoenen ontvreemd. De lege dozen zijn achtergela-

ten. Wanneer de diefstal gepleegd is, is niet meer na te gaan.

Gevonden voorwerpen aan het bureau in de maand januari

1994:

' een geit ( b i j de vinder)

* 2 staatsloten in een verpakking + nog wat, waar alleen de

eigenaar kennis van draagt

11 rood-wit gestreepte poes

* sleutels + hanger "Johan/Annie"

* sleutel WDS 15441

* 2 sleutels Nemef + zwart bandje

* wieldop van een auto

* Ford sleutel
B. J. Eijsink

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 20 FEBRUARI 1994

Remigiuskerk

10.00 uur ds. A. B. Elbert Kindernevendienst

"Ons Huis"

10.00 uur Jeugdkerk voor 12 t/m 15-jarigcn

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. P. F. de Vries

Vrijz. Herv. Kerk

maandag 21 februari - 20.00 uur Gemeente-avond in de kerk

R.K. Kerk Hengelo ( , l d

/aterdag 19 februari 19.00 uur Euchar is t ievier ing

Zondag 20 februari 10.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 22 februari 19.00 uur Avonddienst

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.()()uurWeekendvienng:

zondags om 10.00 uur Hoogmis.

Huize Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;

dagelijks Rozenhoedje 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 zondagochtend wordt om 11.00 uur een v r i j

spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

WOENSDAG 16 FEBRUARI

Dr. Koning, tel. 1266

18-21 FEBRUARI

Dr. Eijkelkamp, tel. 2262

Avond- en nachtdienst

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

morgen 08.00 uur.

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

2262.
Dinsdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Cild. tel. 1277.

Woensdag: wisselavond, zie boven

Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan 1. Hengelo Cïld, tel . 1266.

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

Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag S.00-12.30 uuren 13.30-

18.00 uur. za., zo., feestdagen 11.00-12.00 uur.

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

openingsti jden om 17.30 uur inleveren.

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

A. R. J. van Ingen, H. J. Orinel. 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 diensidoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld

POLITIEK I ORl M IN HENGELO

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen ( A N B O ) .

afdel ing Hengelo, organiseert op woensdagmiddag l o fe-

bruari a.s. om 2.(K) uur in zaal Wolbrink een Pol i t iek

Forum, bestaande uit raads- en/of bestuursleden van het

CDA, PvdA en VVD. Aan le id ing is de komende

gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 2 maart a.s.

In een korte i n l e i d i n g /u i l en vertegenwoordigers van de 3

parti jen, die z i t t i n g hebben in de raad trachten de standpun-

ten in hun verkiezingsprogramma's ten aan/ien van het

seniorenbeleid kenbaar te maken. Waarna de aanwezigen

volop de gelegenheid krijgen kritische vragen te stellen.

Hun antwoorden kunnen het de potentiële seniorkie/.ers

wel l i ch t wat makke l i jke r maken om t i j d e n s de gemeen-

teraadsverkiezingen op 2 maart a.s. hun keus te bepalen in

welke p a r t i j men het meeste vertrouwen heeft en naar

welke part i j de voorkeur u i tgaa t . De plaatsel i jke KBO's

zijn tevens ui tgenodigd om de/e b i jeenkomst bij te wonen,

/.ij die geen lid / i j n van een tier ouderenbonden en even

tueel jonger zijn dan 50 jaar, maar belangstelling hebben

voor het ouderenbeleid, zijn ook welkom. Toegang gra t i s .

WAT HEBBEN DE POLITIEKE PAR TIJEN DE

BOEREN TE BIEDEN DE KOMENDE VIER J AREN
De Landbouw federatie l lengelo organiseert op donderdag

24 februari om 20.00 uur in zaal l.angelei een waa r sch i jn

l i j k verhelderende avond over de Hengelose po l i t i ek .

Iedereen de belangstel l ing heeft om de/e avond bij te

wonen is van harte welkom.

De pol i t iek / i l n ie t alleen in Den Haag, ook Hengelo kent

zi jn eigen gemeentepolitiek. Met het oog op de komende

verkiezingen zijn de politieke p a r t i j e n van Hengelo uitge-

nodigd om uit te leggen wat ze de komende vier jaren te

bieden hebben voor de boeren.

Misschien dat u. als u nog n ie t weet waar u op moet

stemmen, een beter i n z i c h t k r i j g t in de Hengelose p o l i t i e k ,

l - l k e p a r t i j kri jgt de gelegenheid om zijn v is ie te geven,

waa rb i j de volgende onderwerpen aan de orde komen:

- Riolering buitengebied

- Interimwet

- l .eetbaarheid k le ine kernen

Na de in le id ingen is er gelegenheid om vragen te stel len, dit

kan zowel schrif tel i jk als mondeling.

GESLAAGD
Marcel Bax is in Eindhoven geslaagd als manueel thera-

peut. Hij is werk/aam bij Janssen-van Di jkc .

UITSPATTING BIJ HEEZEN

l'A-i i jonge veelbelovende band. die volgens de media (en

zichzel f ) in staat is het toch al verwende Nederlandse

publiek een kick te geven. Vijf muzikanten die met duide-

l i jke teksten een nieuwe dimensie aan de Nederrock geven.

f-A-n optreden van Uitspat t ing bestaai uit swingen, /weten

en u i t j e dak gaan. Gedreven samenspel en kolkende inzet

creëren een explosief en ui tspat tend geheel, waardoor

inmiddels een degelijke reputatie is ontslaan. De teksten

weerspiegelen het ongestruktureerde leven meeslepend en

/onder schaamte. De muziek , vaak rauw en v e n i j n i g , maar

soms ook ingetogen en beheerst, zorgt voor dekking van de

totale lading: U i t spa t t i ng .

De aangrijpende teksten, swingende rock en een tomelo/e

inzet maakten al menig optreden tot een waan / inn ig leest,

/.o speelde U i t s p a t t i n g o.a. in diverse /alen en jongeren-

centra, op de Megafcstatie'93 inde Utrechtse jaarbeurs, het

K e i f e s t i v a l te Groningen en samen met de Tröckener
Kecks in de Melkv*

Eind 1993 kwam in eigen beheerde CD "Vliegen" u i t . De/e

CD kwam uiteraard ook bij de grote maatschappijen te

liggen en vie l daar zo in de smaak dat er een grote kans is

dat Ui t spa t t ing in de toekomst opeen van de grotere labels

komt.

U i t s p a t t i n g bestaai u i l : Paul de Graaf, zang en percussie:

Henk Visscher. basgitaar; Kees Kamp. s lagg i taa r en zang;

Hielko Wiegers, drums; Teun Kapte in . sologitaar,

l ' i l spa t t ing is te zien en te horen op zondag 20 februari om

16.00 uur bij café Hee/en. Mark tp l e in 5 te Steenderen.

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

Dag en nacht bereikbaar, te l . 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - l l

Hulpdienst

mevr. K i j p k c m a , tel . 2439 en mevr. Lubbers, ie l . 2766. In

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

2627.

Kruiswerk Oost-Geldcrland

Kru i swerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te bereiken via

telefoonnummer 06-8806 (b i jna gratis, 3 cent per m i n u u t ) . Via

dit telefoonummer hoort u ook wanneer er in uw (woon )plaats hel

(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-Ussel tel. 05750-

16463.

Regionale Stichting voor Thuis7.org en Maatschappelijk Werk

Zutphen

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

-Gezins-/bejaarden verzorging voor de gemeenten Hengelo (C i UI) .

Vorden en Steenderen: /utphei iscueg l c. Vorden.

te l . 05752-2148.

- Maatschappelijk werk voor de gemeente Hengelo (Gld) :

Zutphenseweg l c. Vorden. lel. 05753-2345.

- Maatschappelijk werk voor de gemeente Steenderen:

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

-GezinS'/bejaardenverzorging en maatschappelijk werk Zelhem;

Stationsplein 12. /elhem. tel . 08342-2151.
-Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor/utphen. te l . 05750-43800.

Bezoek-adres: Hogestraatje 3. /utphen.

Correspondentie-adres: Postbus 4012. 7200 BA /utphen.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Verenigmg op cru*, grondslag voor algemene belangenbehartiging

in de gezondheidszorg. Voor vragen, h u l p of bemiddel ing bij

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

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

Vri jwi l l ige Thuiszorg, lel . 08340-35000. dagelijks van 9.00-

10.00 u u r en van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:

R. Haggeman-Withuar. tel . 05754-1351

Pedkurt

Y. Abbink. Toldijk. tel . 05755-1386

L. Evers-Jansen. t e l . 2515

Diëtiste

H. /weeiink-Stege. Bakermaikscdi jk 15. 7223 K.I Baak, te l .

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

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hu lpd iens t : 033-725083

Kinder- en jeugdtelet'oon Achterhoek

Tel. 08346-65000, dage l i jks bereikbaar van 16.00-19.00 uur .


