
63e jaargang no. 8 dinsdag 22 februari 1994 UIT<;AVK :
DRUKKERIJ WOLTKRS

Re^elinkstraat 16

Postbus 63, 7255 /Jl Hengelo (ild

Telefoon 05753-1455, b.«.j«. 2771

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velsvvijk (Zelhem), Steenderen,

Haak, Hronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wich mond-V ierakker

en omstreken

DE GEHELE WEEK
Magere Riblappen ikg 13.95

Mager Hacheevlees + kruiden

500gram 7.95

Runder Verse Worst soo gram 5.95

per stuk 0.50

per stuk 1.00

per stuk 0.75

per stuk 2.75

bitterballen

kroketten

fricandellen

loempia's

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
NASI of BAMI

500 gram O.c/O

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4.<7%)

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

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7- Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

Sporthal "De Kamp" - Volleybal DVO

Zaterdag 26 februari 1994, aanvang 13.45 uur

Dames: DVO 1 - Lettele 1

Sporthal "De Kamp" - Volleybal DVO

Zaterdag 26 februari 1994, aanvang 13.45 uur

Heren: DVO 1 - DEVOLCO 3

ROOZEGAARDE

KWEKERIJ

De Heesterhof

verkoop

elke zaterdag
A^ of tel. afspraak

Banninkstraat 52 - Hengelo Gld

Gerrit en Ada Lubbers - tel. 2892

OP = OP
Mors stereo
microsetMRSA610
Leuk voor op de tienerkamer, hobbyka-
mer of voor op de slaapkamer. Een com-
plete stereoset bestaande uit een CD-
speler, een 20 watt versterker, een tuner
voor FM-stereo, MG en LG ontvangst,
een 3-bands equalizer en een cassette-
deck. Inclusief twee bijpassende 2-weg
luidsprekerboxen.

Aktieprijs: 299,-

winters
SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1280

CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD
CRESCENDO

houdt haar

Voorjaarsuitvoering

op zaterdag 5 maart a. s. ///
Sporthal „De Kamp" te Hengelo Gld.

Harmonie, tamboer-lyrakorps en

leerlingengroep bieden u een

gevarieerd programma.

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Entree f 5,00.

Donateurs op vertoon van geldige

donateurskaart vrije toegang.

CHR MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD
CRESCENDO

Komt U ook?

de Hengelo se politiek
ter diskussie

in het politiek Café

Zaal Lcemreis

23 februari

aanvang 20.00 uur

zaal open 19.30 uur

lijsttrekkers van alle
politieke partijen

aanwezig.

Spalstraat ......
foutje, bedankt

PvdA

HAMAR-BURGERS

per stuk 1.45
HAMLAPPEN

500 gram 6.3O

BOEREN LEVERWORST

100 gram 1.O5

TONGEWORST

lOOgram 1.45

A.s. zaterdag 26 februari zijn
wij gesloten vanaf 12.30 uur

voor een week vakantie.
Maandag 7 maart staan wij

weer voor u klaar.

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

ADVIES OP MAAT
Het moet bij ons in Nederland wel heel gek lopen

wil er niets geregeld zijn in geval van bijvoorbeeld

schaderisico's, gezondheidszorg of ouderdagsvoor-

ziening. De vraag is alleen of het góéd geregeld is.

In zo'n geval heb je de hulp nodig van een onafhan-

kelijk adviseur. Hij adviseert geheel vrijblijvend een

verzekeringspakket toegesneden op uw situatie en

op uw wensen.

Memeli

nvatnd

Assurantiën en financiële diensten

Spalstraat l l Hengelo Gld.

Telefoon 05753-1521

Te koop hooi, tel. 05753-

3261. na IS.OO uur.

Te koop tractor 47 P.K. (300

uur) b.j. 1992; triltand-

cultivator met verkruimel-

aar 2.XO m; schudder K u h n

4m; 3 utina weidepompen;

S biggenvoederbakken;

klaiivvtang + messen;

/.eugenbanden; veescheer-

machine en/..

Verkoop zaterdag 26 fe-

bruari, K).(M) uur. Janssen.

Banninkstraat l, Velsvvijk,

Zei hè m.

De zaak voor brood met smaak presenteert:

PLUSPUN "M"
" V

A* ET SOJA B EIWITR'IJK.

Bil UW EIO.EH BA

Bakkerij Kreunen - tel. 05753-1474 - Hengelo Gld

KEN UW VVD-KANDIDAAT
5e - A.L.G.C. Grootlandeweer-Schröder

Kleine zelfstandige

Geboren: 26-01 -1947 te Hengelo Gld

Opleiding:

Ondernemersopleiding DETEX

Bestuurslid H.K.M.

Lid van diverse activiteitencommissies

Wdtdeze Wij willen ons er voor inzetten

ocmccntc ^at ie<^ereen straks weer met
nnrlin ' een ve"'9 9evoe' c'oor cle

P~!» Spalstraat kan fietsen.
neen.

RIBLAPPEN kg 14.95

ZEEUWS SPEK 100 gram 1.40

ACHTERHAM 100 gram

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

WIJNBERGEN
BLOEMEN

VERKOOPKAS

2 bos NARCISSEN 6.OO

2bosTROSANJERS 6.OO

s PRIMULA'S 6.OO

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Wat deze gemeente
nodig heeft?
Dat beslist U!

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER

i D l l •• D • l i
oBakkerij Bruggink

RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week
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|HAM KAAS CROISSANTS

van 1.75 voor 1.50

NIEUW
the All American Cookie pure choc.
met stukjes chocolade
the All American Cookie white I
choc. met stukjes witte chocolade |

van 1.25 voor 1.00 |

3IAIUVM 30 NVA - U3XXV9 3INUVM 30 NVA

|

Olympische Spelen 1994
deze week

Broodje Bobslee 3.95

Langlaufers 1.25

Wij zijn met vakantie van 27
februari tot en met 7 maart.

Dinsdag 8 maart staan wij weer voor u
klaar met onze ovenverse produkten.

Bakkerij

H. Hekkelman

Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

NWINP/MOLENMKKERS TeL Q5753-1200



Met bl i jdschap verwacht,
in l iefde ontvangen:

Anne Hentje Gerdina

A N N K dochter van

Ap Luesink en
Helma Luesink-Momberg

Geboren 12-2-1994

Hot straat 19
7255 CH Hengelo Gld
tel. 05753-4097

BEDANKT

voor de vele bezoeken, kaarten en belangstel-
l ing tijdens mijn 10 weken lange verbl i j f in het
ziekenhuis.

ALIEN

Jaarvergadering bejaardensoos
Altijd Welkom

Op 23 februari wordt in /aal Michels de
jaarvergadering van de bejaarclensoos "Altijd

Welkom" gehouden, die om 14.00 uur aanvangt.
Verschillende /aken over het afgelopen jaar en
het komende jaar betreffende de bejaarclensoos.

/oals het jaarprogramma en reisjes zullen op deze
bijeenkomst besproken worden.

BELASTINGINVULAVOND
voor F.N.V.-leden

Voor hulp bij het invullen van uw biljet kunt u

tel. contact opnemen voor een afspraak

tel. 05753-2306 / 3020 / 2923
t.e.m. 19 maart

Het bestuur

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
gesneden RODE of WITTE KOOL

per zakje 0.98
HANDPEREN
Doyenne du Commice 3 kilo 4.98

Rauwkost reklame:
VENKEL SALADE '/.kilo 4.98
pittige IJSBERG SALADE

Uilo 4.98
ZUURKOOLSCHOTEL

per bakje 7.98

Kaasreklame:
JONG BELEGEN KAAS kilo 9.98
extra slanke kaas MILNER 30+

l kilo 8.49

Uw speciaalzaak Klein Westland
heeft dit dagelijks vers voor U.

Tot ziens.

Soms ligt de waarheid
iets links van het midden

TE KOOP LANDERIJEN
De Diakonie en kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente
te Hengelo bieden bij inschrijving te koop aan enkele

percelen bouw-/weiland:

A1. Een perceel weiland gelegen aan de Varsselseweg,

kadastraal bekend gemeente Hengelo, sektie D num-

mer 2380, ter grootte van 0.44.10 ha.
A2. Het naastgelegen perceel weiland kadastraal bekend

gemeente Hengelo, sektie D nummer 2378 ged., ter

grootte van 0.26.90 ha.
B. Een perceel bouwland gelegen aan de Remmelink-

dijk, kadastraal bekend gemeente Hengelo, sektie G

nummer 242, ter grootte van 0.18.50 ha.
C1. Een perceel bouwland gelegen tussen de Kreilweg en

de Bargelsdijk, kadastraal bekend gemeente Hengelo,

sektie E nummer 60, ter grootte van 0.35.30 ha.
C2. Een perceel bouwland gelegen aan de Bargelsdijk,

gemeente Hengelo, sektie E nummer 1487, tergrootte

van 0.60.50 ha.
C3. Een perceel bouwland gelegen aan de Bargelsdijk,

kadastraal bekend gemeente Hengelo, sektie E num-

mer 1489 ged., groot ± 0.71.00 ha. Dit perceel is
eigendom van de Kerkvoogdij.

Tevens zal op de percelen A1 en A2 (als perceel A3) en

C1, C2 en C3 (als perceel C4 in combinatie kunnen
worden ingeschreven.

De percelen zijn gelegen binnen de landinrichting Hengelo/
Zelhem en op termijn uitruilbaar.

Op geen der percelen rust een melkquotum.

Belangstellenden kunnen een informatiepakket aanvra-
gen bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen, Postbus

1088, 5602 BB te Eindhoven (tel. 040-415055) of bij de
heer E. Maalderink, Bruinderinkweg 1,7255 KW te Hengelo

(Gld) (tel. 05753-1684).

De inschrijfformulieren moeten uiterlijk maandag 07 maart

1994 op genoemd kantoor aanwezig zijn of op woensdag
09 maart 1994, tussen 14.00 en 14.30 uur, te worden

ingeleverd in gebouw "Ons Huis" te Hengelo (Gld).

De opening zal plaatsvinden op woensdag 09 maart 1994
om 14.30 uur precies. Alle belangstellenden zijn hierbij
welkom.

Gunning wordt door de Diakonie en Kerkvoogdij voorbe-
houden en behoeft de goedkeuring van de Provinciale

Diakonale/Kerkvoogdij Commissie der Nederlandse Her-
vormde Kerk in de provincie Gelderland.

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7
7227 DA Toldijk
Telefoon 05755-1361

AANBIEDING VAN DEZE WEEK:

AARDAPPELEN Bintje 25 kg 6.25

WITTE KOOL kg 0.45

ELSTAR appelen 3 kg 1.95

Bestel nu uw pootaardappelen
diverse rassen

Openingstijden:
maandag: 13.30-17.30 uur
dinsdag t.e.m. vrijdag:

10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
/aterdag: 9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur

We gaan verkassen,
dat betekent

OPRUIMING
• zakjes knikkers 1.00
• badmintonrackets 5.00
• stripboeken 4.00

UIT DE ETALAGE:

artikelen voor de

HALVE PRIJS

boeken uit de etalage

40% KORTING

WOLTERS
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld

ma t/m vr: 8.30-12.30 uur/13.30-18.00 uur

vrijdag koopavond tot 21.00 uur
za: 8.30-12.30 uur/13.30-16.00 uur

Voor reparatie van uw

wasautomaat, koel kast of diepvries

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

1 2 jaar garantie op onderdelen

Aandachtspunten: Agrariërs, milieu, verkeer,
middenstand, bedrijfsleven, woningbouw,
gezondheidszorg, onderwijs, emancipatie.

Wat deze
gemeente
nodig
heeft.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN | PUBLIKATIE ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Volgens het collecterooster 1994 worden

de komende periode de volgende col-
lecten gehouden:

20 februari t/m 5 maart - Leger des Heils

6 t/m 12 maart - NOVIB/UNESCO.

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 9 t/m 15 februari 1994,

waartegen op basis van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift kan

worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

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.

A.E.F. Zilvold, Julianalaan 32, Hengelo Gld

W.W.G. te Stroet, Kroezerijweg 4,
Keijenborg

het plaatsen van een kap op de berging

het oprichten van een garage annex
berging ter vervanging van een bestaande

schuur

het plaatsen van een dakkapel

het oprichten van een woning met garage

op het perceel Kapelweg 13

het vergroten van een dierenverblijf

M.H.J. Eugelink, Hofstraat21, Hengelo Gld

M. Bouwmeester en S. Scheffer, p/a

Kapelweg 4, Hengelo Gld

M.G.E. Hendriks-Tankink, Hengelose-

straat 26, Keijenborg

Fam. Lievestro, Wichmondseweg 11 a,

Hengelo Gld

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, na deze bekendmaking, worden inge-
diend bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.
Terzake kunnen nadere inlichtingen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afde-

ling Grondgebiedszaken.

het aanbouwen van een berging

SOCIALE
VERZEKERINGSBANK

VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING

ledere eerste donderdag van de maand
is er een zitting van de sociale verzeke-

ringsbank in het gemeentehuis, van 09.00
tot 12.00 uur.

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.

De raadscommissie Ruimtelijke Ordening c.a. houdt op dinsdag 1 maart 1994 een
openbare vergadering in het gemeentehuis. De vergadering begint om 19.30 uur.
Vanaf 19.30 uur bestaat gedurende 15 minuten voor niet-commissieleden de gelegen-
heid gebruik te maken van het spreekrecht. Wie van het spreekrecht gebruik wenst te

maken dient daarvan te voren kennis te geven aan de voorzitter. Het spreekrecht is

beperkt tot onderwerpen welke op de agenda voorkomen.

De agenda luidt als volgt:
1. Opening.
2. Besluitenlijst van de vergadering van 7 december 1993.

3. Verzoek van mevrouw Loman te Hengelo inzake de vestiging van een bedrijf aan de
Broekweg te Hengelo voor de training en het africhten van paarden.

4. Voorstel tot wijziging van de kapverordening.
5. Mededelingen:

- stand van zaken voorbereiding verkeersveiligheidsplan;
- inventarisatie fietspaden;
- stand van zaken bestemmingsplan Hengelo Dorp.

6. Rondvraag.
7. Sluiting.

INZAMELING GROF HUISVUIL OP
DONDERDAG 3 MAART 1994

WONINGWET
HUIS-AAN-HUIS INZAMELING GROF HUISVUIL DONDERDAG 3 MAART 1994
Op donderdag 3 maart 1994 wordt in de gemeente Hengelo grof huisvuil huis-aan-huis

ingezameld.
LET OP:
met ingang van 1994 wordt het grof huisvuil op de donderdag opgehaald door de
firma ter Horst bv uit Varsseveld.
Wie in de bebouwde kom van Hengelo en Keijenborg woont hoeft grof huisvuil niet aan
te melden. Het kan gewoon op de ophaaldag voor grof huisvuil aan de straat worden
gezet. Wie buiten de bebouwde kom van Hengelo en Keijenborg of in Varssel of
Veldhoek woont dient het grof huisvuil voor woensdag 12.00 uur telefonisch aan te
melden bij de gemeente, telefoonnummer (05753)-1541. Als grens voor de bebouwde
kom worden de borden "Hengelo" en "Keijenborg" aangehouden.

Onder grof huisvuil wordt verstaan groot huisvuil dat niet in de grijze container past,

zoals bankstellen en wasmachines. Ook gebundeld grof snoei-afval kan worden
aangeboden. Buiten de inzamelrondes om wordt met uitzondering van koelkasten

geen grof vuil ingezameld.
Wij verzoeken u dringend zich aan de volgende regels te houden:

- biedt uw grof huisvuil handzaam gebundeld aan; kleinere stukken vuil dienen zoveel
mogelijk in één of meer bundels te worden samengebonden;

- stukken of bundels grof huisvuil mogen geen grotere inhoud hebben dan 1 m3, niet
langer zijn dan 1 meter of zwaarder zijn dan 25 kg;

- het grof huisvuil dient op de inzameldag voor 07.00 uur aan de weg te worden gezet;
- puin, asbest en bouw- en sloopafval wordt niet als grof huisvuil beschouwd en wordt

ie ophaalronde meegenomen.
^̂ ^̂ •̂î "̂̂ ^̂ ^̂ ™ KOELKASTEN
Afgedankte koelkasten en diepvriezers mogen, vanwege de daarin aanwezige milieuschadelijke stoffen, niet bij het grof huisvuil
worden gezet. Als u belt naar het gemeentehuis voor donderdag 12.00 uur dan komt gemeentewerken uw oude koelkast of

diepvriezer elke vrijdagochtend gratis bij u ophalen. Zelf afgeven bij de gemeentewerf aan de Zelhemseweg 38 kan ook. Voor een
milieuvriendelijke verwerking van de koelkasten wordt gezorgd.

Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met het gemeentehuis, telefoon (05753)-1541.

Burgemeester en wethouders van Hen-

gelo maken bekend, dat er in de week van
7 februari 1994 tot en met 13 februari

1994 een aanvraag ingevolge de Wo-
ningwet is ingekomen van:
de heer J.H. Tolkamp, voor het bouwen
van een serre aan de woning, plaatselijk
bekend Pastoriestraat 30 te Keijenborg;
de heer M.A. Janssen, voor het oprichten
van een garage/berging, plaatselijk be-

kend Pr. Bernhardlaan 5 te Hengelo;
de heer A. Lassche, voor het veranderen
van de woning, plaatselijk bekend

Oosterinkdijk 2 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 hetgemeentebestuur

kenbaar te maken.

Hengelo, 22 februari 1994.

Effe wachten..,
nog effe wachten
en ^

stem dan op PvdA ''Js*2

WIST U DAT!!

op woensdag
3 art. huren

2 betalen is bij

huurakük
SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

Spuistraat 28a - Hengelo (Jld
tel. 05753-3636

Zondag 27 februari

GROTE BINGO
met maximum ƒ 2.000,--

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

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

WIST U DAT!!

wij ook CD's
verhuren

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo ( . l d .
Tel. 05753-1424

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

61

Spalstruat 28a - Hengelo ( J l d
tel. 05753-3636

GLAS-VERF-BEHANG

PROVIMI
BIGGENVOEDERPROGRAMMA

PROVISPEEN
SPEENVOEDER

hoge voeropname
snelle aanvangsgroei

Verkrijgbaar bij:
HENK BERKELAAR

Speciaalvoeders
Wichmond

Tel.:05754-1748

Kado nodig? De TAART-
KADO-BON,dat valt altijd
in de smaak! Bakkerij
Kreunen, tel. 05753-1474,
ook voor kindertaarten,
bruidstaarten, gelegen-
heidstaarten, het juiste
adres.

Te koop Puch maxi special,
te bevragen hij 05755-1258.

Te koop Nissan Micra,
bouwjaar 1990, metallic rood,
5deurs. Tel. 05753-3405.

Te koop aardappelen,
Surprise en Irene. Meehink,
BakermarksedijkS, Baak, tel .
05754-1323.



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

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

EEN
IJZERSTERK

MERK:
VERRASSEND

GEPRIJSD

ERST
MERK:

ERRASSEND
GEPRIJSD <-

BK gaat een
beetje buiten
haar boekje!

Als BK in ac t ie komt.
v a l t er w a l t e
\ e n l i e n e i i . BK h e e f t
n a m e l i j k he t voor jaa r
in he t h o o f d . He i
resultaat ' . '
Hen U/e r s t e rk Merk:
Verrassend ( i e p r i j s d .
o f t e w e l , e x t r a voor
jaa r sv oordeel voor u.
Dus haa l nu snel het
BK \ o o r j a a i s \Dor-
dee l l i oek j e . voor hel
t e l a a t i s . W a n t BK
L - a a l i ui b e h o o r l i j k
hui len haar hoekje!
U h e e f t t o l u i t e r l i j k
Moederdag de t i jd '

Verkrijgbaar bij:

BESSELINK
ELEKTRO INSTALLATIEBEDRIJF

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

U rekent met ons af?
Mag het ietsjes meer zijn,
vijf zetels graag
0PvdA "i* 2

Te koop nieuw eiken rolluik

bureau van ƒ 1200,= voor

ƒ 750,=, licht eiken tafel 80 x

80, radio cassettedeck met

boxen, grenen kabinet, drie-

armige tuinlantaarn. Tel.

05753-3661, Sarinkkamp

101, Hengelo Gld.

in de Achterhoek krijgen de fietsers van de p laa t se l i jke
VVV of het kampeerbedrijf een stempel op die kaart. Bij
elke volle kaart per staanplaats doet het kampeerbedrijf een
bedrag van ƒ 25,— in een pot, dat vervolgens ten goede
komt aan het Centrum Natuur- en milieu-educatie Oost-
Achterhoek. Van dit geld wordt een permanente natuur-
educatieve wandelroute in het groene hart van de Achter-
hoek uitge/.et. waarbij de wandelaar onderweg informatie
kr i jg t over flora, fauna en landschapselementen in dit
gebied.
Meer informatie over de campings en de ak t iv i t e i t en is te
vinden in de folder "Kamperen in de Achterhoek". De/.e
folder is te bestellen bij Streek-VVV Achterhoek, Postbus
4106, 7200 BC Zutphen, tel. 05750-19355.

VOORJAARSUITVOERING ( HR. MUZIEKVER.

"CRESCENDO"
De christelijke muziekvereniging houdt haar jaarlijkse
voorjaarsuitvoering op z^erdag5 maart a.s. in sporthal "De
Kamp" te Hengelo Gld.
Aan bod komende leerlingengroepharmonie, het tamboer-
lyrakorps en de harmonie in een zeer gevarieerd pro-
gramma.
De aanvang is om 20.00 uur, t e rwi j l de zaal om 19.30 uur
open gaat.
Deentree bedraagt ƒ 5,— en donateurs hebben vrije toegang
op vertoon van een geldige donateurskaart.

STKKNDKRENSK BAKKKR VALT IN DE PRIJZEN

Echte Bakker Hans Sluyter uit Steenderen mag trots zijn
met zijn behaalde succes. In de korte tijd dat hij zich
gevestigd heeft in Steenderen mocht hij nu al een Ie prijs
in ontvangst nemen.
Echte Bakker Hans Sluyter scoorde n.l. het hoogste aantal
punten van de maandelijkse broodkeuringen in 1993. Deze
keuring is ingesteld door het Echte Bakkersgilde waar hij
bij is aangesloten. Uit handen van de voorzitter van het
gilde afd. Gelderland mocht hij de beker afgelopen dins-
dag, 15 februari, in ontvangst nemen. Deze beker prijkt nu
trotst in de winkel. Een fe l ic i ta t ie waard.

TUBIO - Toneel uit Baak is ontspanning

TUBIO is de naam van de pas opgerichte toneelgroep uit
Baak. Onlangs heeft men kunnen lezen dat de toneelgroep
op zoek was naar een originele naam.
Van alle kanten uit de regio zijn er reaktics binnen geko-
men. De één had een nog originelere naam bedacht dan de
ander. Uit het vrij grote aantal inzendingen heeft de groep
gekozen voor de naam TUBIO. Deze naam is ingezonden
door Theo Hermans uit Baak. Hij is daardoor verzekerd van
2 gratis plaatsen bij de toneelopvoeringen van TUBIO tot
en met 1998.
"Wat 'n kippedrift" is de naam van het blijspel dat TUBIO
dit jaar op de planken zal brengen en wel op vrijdag 18 en
zaterdag 19 maart a.s. om 19.30 uur in zaal Herfkens te
Baak.

ACHTERHOEKSE C A M P I N G S K I N D E R - EN

MILIEUVRIENDELIJK

Het inmiddels vier jaar bestaande samenwerkingsverband
"Kamperen in de Achterhoek" van 22 campings onder
leiding van Streek-VVV Achterhoek, organiseert in 1994
twee bijzondere activiteiten. In de meivakantie, van 5 tot en
met 15 mei 1994, is het kinderweek bij de campings en de
maand jun i staat in het teken van f i e t sen voor het mi l ieu .
Het is de tweede achtereenvolgende keer, dat het kampeer-
samenwerkingsverband een kinderweek organiseert. Het
evenement was vorig jaar zo'n groot succes, dat de kam-
peerterreinen hebben besloten er een jaarlijks terugkerend
festijn van te maken. Dit jaar is gekozen voor de mei-
vakantie: 5 tot en met 15 mei. iedere camping biedt deze
periode een ander programma. De één organiseert speciale
kinderevenementen zoals schminken en knutseldagen, een
ander organiseert een themaweek, weereen ander toont een
tekenfilm. Bovendien ontvangen de kinderen bij aankomst
diverse voordeelcoupons van speciale kinderattrakties in
de Achterhoek.
De tweede activiteit is de organisatie van het fietsen voor
het milieu in juni. De gehele maand juni kunnen kampeerders
fietsend geld 'verdienen' ten gunste van een milieuvriendelijk
doel in de Achterhoek. Bij aankomst op een van de 22
Achterhoekse campings ontvangt de gast per kampeer-
plaats één stempelkaart. Na het afleggen van een fietsroute
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Dinsdag 8 febr. - Naar aanleiding van het kappen van
bomen in het buitengebied op 6-2-1994 is uit onder/.oek
gebleken dat het hier NIET ging om illegaal kappen, maar
om onderhoud van het bos.
Woensdag 9 febr. - Uit onder/.oek naar aanleiding van de
inbraak b i j de dealer afgelopen week bleek dat het niet om
3 maar om 4 motoren ging en dat er tevens een aanhang-
wagen is ontvreemd. Het onder/.oek in de/e loopt nog.
Woensdag 9 febr. - Omstreeks 23.30 uur werd er door een
bewoner van de Kervelseweg melding gemaakt dat er 2
personen in de tuin liepen. Toen heitien opeens in het l icht
van de buitenlamp stonden ging men er vandoor. De
omgeving werd nog door ons afgezocht, doch men was al
verdwenen.
Donderdag 10 febr. - In een dennenbos aan de Klaverdijk
werd een /ak met s lach ta fva l aangetroffen. De "asociale"
onbekende is zijn rot/.ooi weer kwijt. Uit onderzoek is
gebleken dat er in het verleden ook in dat gebied al rot/ooi
is achtergelaten. De onbekende is helaas nog niet achter-
haald.
Donderdag 10 febr. - Op de kruising Rondweg/Kervelse-
weg vond een aanrijding plaats. De bestuurder van de
personenauto welke vanuit de Kervelseweg het dorp in
wilde rijden stak de Rond weg over en zag een personenauto
uit de richting Vorden niet naderen. Ten gevolge van de
aanrijding raakte de bestuurder welke vanaf de Kervelse-
weg kwam gewond aan zijn hoofd.
Vrijdag 11 febr. - De telefoonverbinding vanaf het bureau
Hengelo Gld bleek niet juist te werken. Bij het automatisch
doorschakelen (als het bureau niet bezet is) hoorde men nog
de stem dat men werd doorgeschakeld, doch daarna kreeg
men de ingesprek-toon. De techniek staat voor niets en het
euvel is weer verholpen.
Vrijdag l l febr. - Er kwam bij ons een melding binnen dat
op donderdag 10 febr., omstreeks 20.55 uur een mansper-
soon zijn "potlood" had getoond aan een jongedame. Dit
voorval vond plaats in de omgeving Zonnestraat/Wester-
straat. De meidster was hiervan erg geschrokken en ging er
vandoor. De dader is nog niet achterhaald. Heeft iemand
iets gehoord of gezien of is dit iemand al eens overkomen
zonder hiervan melding te maken, laat het ons weten zodat
deze "gek" achterhaald kan worden en de ongerustheid
wordt weggenomen.
Zaterdag 12 febr. - Ook deze week weereen loos alarm. Dit
maal bij een bedrijf aan de Winkelskamp.
Zaterdag 12 febr. - Na ongeveer 5 maanden van rust was het
weer raak. In de late avond van l 2 februari was een bekende
van ons weer eens lastig bij zijn "geliefde". Hij wilde haar
bezoeken, doch kwam er niet in en maakte daarom de
nodige problemen (mede oor/aak drank).
Zaterdag 12 febr. - In de nacht van 12 op 13 februari werd
er een buitenspeigel van een personenauto afgebroken. De
auto stond geparkeerd in de Maanstraat. (Flinke jongens
hoor!!!)
Gevonden en verloren voorwerpen:
periode l t/m 13 februari
gevonden:
- l wieldop, kleur grijs, onbekend welk merk auto;
- l ford contactsleutel;
- l hoed, kleur blauw/groen geblokt,
verloren:
- l wieldop, kleur grijs, merk Peugeot;
- l ver/ekeringsplaatsje van bromfiets.

H. de Voer

UITZENDING IDEALE KERK TIJD

Dinsdagavond 22 februari is er via de lokale omroep van
Zelhem e.o. Radio Ideaal weer een uitzending te beluiste-
ren van de i n t e r k e r k e l i j k e commissie Kerk en Radio te
Zelhem.
In dit programma is er naast veel zang en muziek een
vraaggesprek te horen met enkele personen van de Z.W.O.
(Zending Werelddiakonaat en Ontwikkelingshulp).
De regionale opname is van de Chr. Gein. Zangvereniging
"Nieuw Leven" uit Zelhem, o.l.v. Dick Scheffer.
De Ideale Kerktijd is elke laatste dinsdag van de maand van
18.00 tot 20.00 uur te beluisteren via de frequentie's van
Radio Ideaal op FM 105. l of op de kabel vanuit Doetinchem
op FM 104.8.

SPELLETJESMIDDAG

voor de groepen l t/m 4 van de basisscholen Hengelo ( i l d .
Donderdag 3 maart a.s. wordt doordespeel-o-theek Dribbel-
In een spelletjesmiddag georganiseerd voor de groepen l
t/m 4 van de basisscholen van Hengelo Gld van 14.00 tot
16.00 uur.
,')e/e middag wordt gehouden in Sporthal de Kamp. Voor
inl icht ingen kan men contact opnemen, tel . 05753-3144.

l O-JARIG BESTAAN TOERC LI B BAAK

Het is al weer 10 jaar geleden dat de heren W. Wil lemsen.
G. Langenhol en J. Holterman op 21 mei naar de notaris
zijn geweest om de akte van opricht ing te tekenen.
Er is in die 10 jaar wel het een en ander veranderd. In het
begin reed men met een k le in groepje gezellig een eindje
rond op de /ondagmorgen. Dat groepje is ondertussen f l ink
gegroeid. Men neemt nu al jaren deel aan diverse toertoch-
ten, met name de Val le Ouwe, Luik-Bastenaken-Luik en
vele andere grote en k le ine tochten en n a t u u r l i j k het jaar-

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 27 KKBRl ARI 1994

Remigiuskerk
l ( ) . ( ) ( ) u u r c i s , l'.F. de Vries Doopdienst Kindernevendicnst

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. Da Costa, Diclam Jeugddienst

R.K. Kerk Hengelo (ild
/aterdag 26 februari 19.00 uurGe/. insviering de kinderen v a n de
Leer zingen
Zondag 27 februari 10.00 uur Woord en Communieviering
m.in.v. het gemengd koor
Dinsdag l maart 19.00 uur Avonddienst op de Blei jke

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;
/ondags om 10.00 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;
dageli jks Ro/.enhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.(K) uur tot
maandagochtend 08.00 u u r e n is ui ts lui tend bedoeld voor spoed-
gevallen.
Op zaterdag- en zondagochtend wordt om 11.00 uur een vr i j
spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

WOENSDAG 23 FEBRUARI
Dr. Eyck, tel. 1277

25 - 28 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. Ei jkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg. tel.
2262.
Dinsdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7. Hengelo ( i ld. te l . 1277.
Woensdag: wisselavond, /ie boven
Donderdag: dr. Koning, Kastanje laan l , Hengelo Gld, tel . 1266.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden: maandag t.e.m. vri jdag S.00-12.30 uuren 13.30-
18.00 uur, za., zo., feestdagen l l .(X)-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, bui ten de
openingstijden om 17.30 uur inleveren.

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

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m. vri jdag 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 (ild
Maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Partij van de Arbeid

Lijst 2

NeesvanPetersen

Voor een
rechtvaardige
toekomst

Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 2 maart 1994.

De PvdA wil:

- spreekrecht voor de burger tijdens
raadsvergaderingen

- nieuw onderzoek naar verkeerssituatie in

de Spalstraat
- behoud van het gemeentelijk zwembad
- minima-fonds ook voor ouderen
- méér woningen van Den Haag
- initiatieven ondersteunen die leiden tot de
oplossing van accomodatie-problemen

- behoud en ontwikkeling van natuur en

landschap
- geen verdere verschraling van het openbaar
groen in de kernen

Aanstaande donderdag ligt ons verkiezings-
program bij U in de bus.
Het bekende langwerpige boekje in onze
"clubkleur".
Onze kandidaten beloven U geen gouden
bergen, wél zullen zij bergen werk verzetten
Voor U.

Stem Partij van de Arbeid. Lijst 2

l i jkse hemelvaarts-weekend. Dit jaar gaat de dub oen
weekend naar het Duitse Teckelenburg.
Uiteraard wordt er elke /ondagmorgen om 9.00 uur en op
ile donderdagavond om 19.00 uur gefietst in twee verschil-
lende groepen, /odat iedereen op / i j t i eigen nivo kan
fietsen. Ter gelegenheid van het l O-jarig bestaan wordt er
op 29 mei een toertocht annex f a m i l i e - r i t georganiseerd. De
afstanden /.ijn 25 en 50 km. Inschrijving is mogelijk 's mor
geus van 10.00-1 2.00 uur bij het c lub café Merfkens te
Baak. Ook is de c lub nog steeds b l i j met de sponsors van hel
eerste uur : café hotel Herfkcns en r i j w i e l - en bromfietsen-
handel Slotboom uit Hengelo Gld.
Mochten er mensen (jong of oud. dame of heer) /ijn die
b e l a n g s t e l l i n g hebben en graag f ie t sen , die kunnen bellen
naar 05754-1759 of 05754-144X. Men kan gerust een
aantal keren grat is mee f ie tsen, l >e openingsri t is op /omlag
6 maart.

DRUKKERIJ WOLTERS

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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - l l

Hulpdienst

mevr. Rijpkema, t e l . 2439 en mevr. Lubbers. tel. 2766. In
Kei jenhoru mevr. Hakvoort. t e l . 2317 en mevr. van Aken. t e l .
2627.

Kruiswerk Oost-Gcldcrland
Kruiswerk Oost-deklerlaiul is 24 uur per dag te bereiken via
te lefoonnummer 06-XX06 ( b i j n a gratis. 3 cent per m i n u u t ) . Via
dit telefoonummer hoort u ook wanneer et i n u w (woon (plaats het
( u i t l e e n ( s p r e e k u u r i s .

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 Heuve l - regio Midclen-IJssel - te l . 05750-
16463.

Regionale Stichting voor'l'huis/org en Maatschappelijk Werk
Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van X.30-9.30 uur .
- Gezins-/be jaartien ver/.orging voor de gemeenten Hengelo ( ( i ld ) .

Vorden en Steenderen: /.utphenscwe» l c. Vorden,
te l . 05752-2148.

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

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

-GezinS'/bejaardenverzorgingen maatschappel i jk werk /elbem:
Stat ionsplein 12. Zelhem. tel . 0X342-2151.

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

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude I.lsselstreek)
Veremging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging
in de gc/.ondheids/.org. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij
problemen, bel (dage l i jks van | 9 . ( ) < ) - 2 < ) . < ) < ) u u r ) te l . 0X330-
21025.0X340-41275 of (maandag t.e.m. v r i jdag) 0X343-1214.
Vrijwillige Thuis/.org, tel . OX34()-35()0(). d a g e l i j k s van 9.00-
10.00 uur en van IX.30-19.30 uur .

Verloskundige:
R. Haggeman-Withaar. tel . 05754-1351

Pedicure
Y. Abbink, Toldijk. te l . 05755-13X6
L. Evers-Jansen, tel. 2515

Diëtiste
H. Zweerink-Stege, Hakermarksedi jk 15, 7223 KJ Baak. te l .
05754-1X09. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hu lpd iens t : 033-7250X3

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 0X346-65000. dagel i jks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.



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 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 voorlich-

ting en educatie (voorkomen is immers beter dan genezen)
- een gemeente met een gericht beleid ten aanzien van de ruimtelijke orde-

ning, 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 aan-

spreekt op hun verantwoordelijkheden.

Als deze zaken ook U aanspreken dan stemt U op het v^Ll A

KOMPLETE PROGRAM
Wilt U in het bezit komen van het klomplete en

gedetailleerde program 1994-1998, bel dan
ons secretariaat, tel. 1883.

ONZE LIJSTTREKKER
Hein Meurs heeft zich de afgelopen 4 jaar als

wethouder voor het CDA ontpopt tot een gede-

gen financieel beheerder van onze gemeente.

Aan wie je zo gezegd met een gerust hart het

huishoudboekje kunt toe vertrouwen. Ook in

deze voor de gemeente financieel minder mak-

kelijke jaren, weet hij in goed overleg de pijn

van bezuinigen zo eerlijk mogelijk te verdelen.

Ook op het gebied van Ruimtelijke Ordening

en Milieu staat hij zijn mannetje. Allerhande

problemen, waar de landbouw mee worstelt,

komen ook op zijn bord terecht. In geregeld

overleg met de gezamenlijke standorganisaties

toont hij zich een volwaardige gesprekspart-

ner, die weet wat er speelt en zich in de materie

heeft verdiept. Waar mogelijk spant hij zich tot

het uiterste in om er ook iets aan te doen.

Voor de komende 4 jaar zie ik het wel zitten

met deze wethouder voor onze gemeente.

Paul Hilderink

Voorzitter CDA Hengelo Gld

HENK WAARLO kan bogen op een grote ervaring als gemeente-
raadslid met daarnaast een grote bestuurlijke ervaring. Als prak-
tiserend landbouwer komt hij in het bijzonder op voor de belangen

van deze bedrijfstak. De vice-voorzitter van de fraktie maakt deel uit
van de Raadscommissie voor Sociale Zaken en Welzijn en tevens

van de kort geleden geïnstalleerde Commissie Ouderenbeleid. Door
zijn grote sociale bewogenheid zal hij langs deze weg ook in de
toekomst zeker pal staan voor de zwakkeren in onze gemeenschap.

PAUL SEESING gaat in de komende periode het CDA raadsteam
versterken. Niet voor niets is de keuze gevallen op deze allround
bestuurder. Vooral in Keijenborg heeft Paul jaren lang van zich doen
spreken als de gedreven voorzitter van de Boys, terwijl hij ook een

drijvende kracht is rond het sociaal en maatschappelijk leven, dat
zich concentreert in Dorpshuis de Horst. Door zijn dagelijkse werk-
zaamheden als medewerker Landinrichtingsdienst heeft Paul Seesing

een grote kennis van het buitengebied en de landbouw in het
bijzonder.

HERMAN GOSSELINK, onze huidige f raktievoorzitter, heeft zich in

zijn eerste raadsperiode volgens de verwachting ontpopt als een
veelzijdig bestuurder. Zijn vakkennis van het bedrijfsleven in zowel
de dorpen als het buitengebied staan ook in de komende vier jaren

garant voor een zorgvuldige belangenafweging, als het gaat om
werkgelegenheid, handhaven van het voorzieningenniveau en de

leefbaarheid van het platteland. Als lid van de Raadscommissie voor
de Financien en het Onderwijs en de Commissie Milieu mogen deze
zaken op zijn bijzondere inzet rekenen.

ANNIE VAN AKEN-REULINK heeft zich gedurende vele jaren als
raadslid als geen ander ingezet voor de sociale kant van de samen-
leving. Als lid van de Commissie voor Sociale Zaken en Welzijn

verzette zij veel werk voor een goed functionerend ouderenbeleid.
Ook buiten het raadswerk verzet zij bergen werk voor de ouder

wordende mens en weet daarom bijzonder goed waar de noden
liggen. Op deskundige wijze kan zij deze kennis naar het raadswerk

vertalen. Geen gelegenheid laat zij onbenut om op te komen voor de
kleine kernen.

JOKE V.D. VELDE-MAALDERINK, onze ambtenaar van de

burgelijke stand, draait al jaren mee in de gemeentelijke politiek en

staat vooral bekend om haar praktische instelling. Haar adviezen in
de Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken
getuigen dan ook van een nuttige zakelijkheid met waar nodig oog

voor detail in het belang van de individuele burger. Daarnaast komt
Joke v.d. Velde vooral op voor emancipatiezaken, volksgezondheid
en culturele zaken. Educatie op deze terreinen krijgen haar volle
aandacht.

GERT WENNEKE heeft zich in de eerste jaren van zijn raadslid-
maatschap (hij kwam er tussentijds in) vooral ingespannen op het

sociale vlak. Vooral door zijn toedoen kwam in de gemeente Hengelo
voor het eerst een beleid op het gebied van de ontwikkelingssamen-
werking tot stand. Ook leverde hij binnen de Commissie voor

Financien en Onderwijs een wezenlijke bijdrage aan de totstandko-
ming van een minimabeleid. Ook Gert Wenneke heeft zich in korte

tijd ontwikkelt tot een veelzijdig raadslid met een brede belangstel-
ling.

HENK SCHUERINK staat niet voor niets op de CDA-kandidatenlijst.

Zijn verkiezing kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit
van een nieuwe raad. Henk maakt al jaren deel uit van het CDA-
bestuur en neemt veelvuldig deel aan de beraadslagingen van de

fraktie. Als agrariër kent ook hij als geen ander de problematiek van
de landbouw en van hem mag dan ook een grote inzet worden
verwacht als het gaat om afwegingen ten aanzien van het buiten-

gebied. Zijn sociale instelling staat eveneens borg voorde belangen-
behartiging van alle andere groeperingen.

De volledige kandidatenlijst

1 H.P. Meurs

2 H.W. Waarlo

3 P.H.M. Seesing

4 H.J. Gosselink

5 J.G.J. v. Aken-Reulink

6 J.H. v.d. Velde-Maalderink

7 G.J. Wenneke

8 H. Schuerink

9 H.W. Klein Winkel

10 J.A. Hermans

11 H. Hekkelman

12 J.B. Hiddink

13 G.J. Waenink-Wissink

14 P.J. Hilderink

15 D.J. ten Have

van het CDA ziet er als volgt uit

Synagogestraat 2

Beijerinkdijk 3

St. Janstraat 2

De Heurne 54

St. Janstraat 51

Zelhemseweg 31

Fokkinkweg 5

Lankhorsterstraat 11

Bleuminkweg 1

Elferinkdijk 2

Raadhuisstraat 35

Menninkweg 3

Wilhelminalaan 10

Bronkhorsterstraat 2

Varsselseweg 37

STEMMEN BIJ VOLMACHT

Als u niet in de gelegenheid bent zelf uw stem uit te

brengen, dan kunt u dit bij volmacht door een ander laten

doen. Die ander moet dan wel een oproep hebben om op

hetzelfde stembureau zijn stem uit te brengen. U hoeft

dan alleen maar uw oproepingskaart ingevuld en onder-

tekend aan deze gevolmachtigde mee te geven.

Heeft u vragen over het stemmen bij volmacht dan kunt u

daarvoor terecht op het gemeentehuis, maar ook bij alle

CDA-kandidaten die op deze pagina staan vermeld.

VERVOERSPROBLEMEN?

Bent u niet in de gelegenheid zonder hulp het stembureau

te bereiken, laat het ons dan weten. Wij helpen u daarbij.

Bel één van de kandidaten.

Duurzaamheid
Verdraagzaamheid

Zorgzaamheid

Dit zijn de sleutelwoorden in het nieuwe

verkiezingsprogramma van het CDA. In de

zestien jaar dat ik, samen met mijn fractie-

genoten, deel mocht uit maken van de ge-

meenteraad van Hengelo, hebben we met

veel enthousiasme geprobeerd om aan deze

woorden inhoud te geven. We hebben aktief geluisterd naar zaken die

zich op maatschappelijk-, cultureel en economisch gebied afspeelden.

Daar waar nodig, hebben we getracht verandering of verbeteringen aan

te brengen binnen ons gemeentelijk beleid, gebruik makende van de

specifieke capaciteiten van onze fractieleden. Mijn aandacht ging

hierbij vooral uit naar Ruimtelijke Ordening.

Ik ben er van overtuigd dat de nieuwe CDA-fractie over goede kandida-

ten beschikt om van de gemeente Hengelo een veilige, sterke, schone

en aktieve gemeenschap te maken.

Ik wens iedereen tijdens de verkiezing en bij hun werk voor de Hengelose

gemeenschap heel veel succes.

TH. HAKVOORT, scheidend raadslid

WAT KIEZERS VINDEN VAN HET CDA

l ! *

GERDA SCHUURMAN, Reerinkweg 1
"Van huis uit weet ik wat hindernissen zijn" stelt Gerda Schuurman, "want in ons bedrijf hebben we

heel wat hindernissen gebouwd en zakelijk genomen". Wellicht heeft deze kennis en ervaring Gerda

goed geholpen toen zij zich in Hengelo Gld ging inzetten voor het vluchtelingenwerk.

"Want de hindernissen die je moet nemen voor mensen die hun land hebben moeten ontvluchten

en bij ons een veilige toevlucht zoeken zijn hoog en veelvuldig". Het geweld en de onderdrukking

in deze landen heeft veelal een economische achtergrond. Dit leidt dan ook nog eens tot langdurige

hongersnood, verwoesting en verscheurde gezinnen. Gelukkig wordt er ook vanuit Nederland heel

veel gedaan om in de derde wereld de ellende te verzachten en een basis te scheppen voor een

betere toekomst. Daarom vind ik het zo fijn dat in onze gemeente het CDA er voor heeft gezorgd

dat er geld beschikbaar is gesteld voor ontwikkelingssamenwerking. Dat is een flinke steun in de

rug voor al die groepen die op dit gebied activiteiten ontplooien. "Daarom geef ik deze partij graag

mijn steun".

HENK ZEMMELINK, Memelinkdijk 1, landbouwer

"Niet alles dat er op je af komt klinkt altijd even prettig, dat heb ik als landbouwer de laatste jaren

wel ervaren. Onze bedrijfstak krijgt er flink van langs door wereldwijde ontwikkelingen en velen

hebben het er erg moeilijk mee. Ik vind het in het CDA te prijzen dat deze partij daar niet om heen

draait en de zaken naar buiten probeert te brengen zoals ze zijn. Met opsparen van slecht nieuws

tot gunstiger momenten doe je niemand een plezier".

"Ook heeft met name de landbouw te maken met de steeds zwaardere eisen die aan het milieu

worden gesteld. Het CDA houdt daarbij in mijn ogen meer dan andere partijen rekening met de hoge

lasten die dit voor de agrariër veroorzaakt en zoekt naar de weg der geleidelijkheid".

Wel wil Henk Zemmelink kwijt dat het voor de landbouwer, die de ontwikkelingen goed heeft gevolgd

en raadgevingen ter harte heeft genomen, best meevalt met de milieulasten. Wie het voor zich uit

schuift komt zichzelf tegen, is zijn mening.


