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DRUKKERIJ WOLTKRS
Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo ( J l d

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

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,
Velswijk ( / i - l l i r m ) , Steenderen,

Kaak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

bitterballen
kroketten
fricandellen
loempia's

DE GEHELE WEEK
Champignon of Kerriegehakt

500 gram 4.95

Kipfilet 500 gram 7.95

500gram 7.95

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 4.95

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
NASI of BAMI

500 gram O.9ö
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

Te koop OUde Stalmest voor de t u i n . W u l l i n k . Bronkhors-

terstraat K), Hengelo C i l d , t e l . 05753-1466.

Te koop broeikast, dennegroen voor bruiloften. Tel.
05753-2468. b.g.g. OS356-KIX95.

HENGELO GLD.
CRESCENDO

houdt haar

Voorjaarsuitvoering

op zaterdag 5 maart a. s. m
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

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

DEZE WEEK:

Ficus Benjamins
i 80 cm hoog van 9.95 voor

Kalanchoë
4•

Begonia's

9 QK
• wW

Wi jnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1 473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

WOENSDAG 2 MAART:

VERKIEZINGEN
GEMEENTERAAD

Ga stemmen,
het is UW RECHT!
LIJST

Wat deze
gemeente
nodig
heeft.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

|s eerliih, ziet u hef nop uiel poed?
Weet u het nog wel zeker? Zeg dan 'ns

eerlijk. Hoe lang is het geleden dat u

uw ogen heeft laten doormeten. U

draagt hem toch niet voor niets.

Tuurlijk, deze staat u zo goed. Maar

dat hoeft niet te veranderen. Kom

eens langs. Wij meten uw ogen. U

ziet weer beter.

ï GROOT KORMELINK
^ brillen en contactlenzen
Hengelo G. Spalstraat 27 -Telefoon 05753 1771

de optiek speciaalzaak
's maandags gesloten

Te koop „Papegaai" hef-
i n s t r u m e n t , voor t h u i s v e r -
pleging. Wolters, Kerkstraat
17, Hengelo Gld, te l .05753-
1253. _

Te koop jonge hennen, aan
de leg. ( Joossens. Vooitsewcg

6, Toldijk, tel. 05753- 1 670.

Te koop aardappelen,
Surprise en Irene. Hecbink,

Bakermark sedijk 3. Baak. t e l .

05754-1323. _

Te koop serie weckflessen.
Wolters. Kerkstraat 17, Hen-

gelo Gld. tel. 05753-1253.

Te huur paardestal n i e t
weidegang voor l paard ol' 2
pony's. Tel. 05753- 1 959.

Al leenstaande man, jonge
vijft ig-plusser. contactueel
ingesteld, /oekt op korte ter-
mijn woonruimte, bij voor-
keur dorp Hengelo of directe
omgeving. Brieven met refe-
renties te richten aan Wolters
Boekhandel, Kerkstraat 17,
Hengelo Gld, t e l . 05753-
1253.

WIST U DAT!!

bij

huurakük
Spalstraat 28a - Hengelo Gld

tel. 05753-3636

ook camera's
te huur zijn

ZONNESTUDIO YVONNE

HOOGSTRAAT 13
PEDICURE \ TOLDIJK

TEL 05755 -1386

Vrijdag 11 maart a.s. zal Yvonne Abbink
haar pedicure-praktijk uitbreiden met een

professionele ZONNESTUDIO!

Zin om een kijkje te komen nemen?

Bij deze wordt U van harte uitgenodigd
voor de FEESTELIJKE OPENING

van 18.00 tot 22.00 uur,

Een hapje en drankje staan klaar.

Profiteer van de openingsaanbieding;
wanneer U deze maand een kuur begint,

betaald U slechts ƒ 65,= (voor 10 x zonnen).
Aanbieding geldig t/m 31 maart '94.

NOTARISKANTOOR SCHELLENBACH

organiseert op dinsdag 15 maart 1994 om 20.00 uur in Partycentrum
Langeler aan de Spalstraat 5 te Hengelo Gld. opnieuw een
informatie-avond onder de titel:

PARTICULIER EN ZIJN VERMOGEN (DEEL II)
aan de orde komen, maar dan uitgebreider, thema's als:
* Vermogensoverdracht

Waarom? Wanneer? Hoe? Fiscale gevolgen?
* Schenken "op papier"

Wat is dat? Wat kost dat? Schenkingsrecht?
Aftrekbaarheid studiekosten kinderen

* Testament/codicil/executeur-testamentair
Wat is dat? Hoe doe je dat? Wanneer?

Er worden ruime uiteenzettingen gehouden.
Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen, ook
individueel "onder 4 ogen".
Toegang en consumpties gratis.
Iedereen is welkom.
Ontvangst vanaf 19.30 uur.
Het programma begint om 20.00 uur.

Mr. A. Schellenbach
Notaris te Hengelo Gld.
Koepelberg 4
Postbus 34
Telefoon 05753 - 3939
Telefax 05753-3462

KI ES R EEN ZEKERE TOEKOMST

ZEKER NU



Dankbetuiging

Hierbij wi l len wij iedereen bedanken voorde grote
belangstelling, ons betoond bij het overlijden van
on/e vader, schoonvader en opa

( , l R R I I LENSELINK

familie Lenselink

Hengelo ( ï ld . maart 1994

Dankbetuiging

Langs de/e weg wi l len wij het bestuur en personeel
van Bejaardencentrum "De Bleijke" har te l i jk dan-
ken voorde w i j / e waarop onze vader , schoonvader
en opa, l iefdevol lol aan z i j n overli jden, door u is
ver/.orgd, dit heeft een diepe indruk op ons achter-
gelaten.

familie Lenselink

Hengelo (!ld, maart 1994

Uw bloemen waren prachtig,
Uw wensen kort en krachtig.
Uw be langs te l l ing en kado's.
het was allemaal grandioos
Voor al deze at tent ie 's , in velerlei vorm,
danken wij U; het was enorm!

H. (2ROOT ROESSINK-TEN HAVE

Beukenlaan 19
7255 DK Hengelo Gld

TE KOOP:

ST. BERNARDUSSTRAAT 11. KEIJENBORG

Goed onderhouden royale helft van dubbel
woonhuis met aangeb. garage en berging.
Roy. tuin m. tuinhuisje afm. 3.00 x 6.00 m.
Ind.: gr. hal, toilet, woonkamer m. open haard,
woon-/eetkeuken m. luxe licht eiken keuken
voorzien van inbouwapp.
1e verd.: 4 slaapkamers (1 met balkon), bad-
kamer met ligbad, 2e toilet, vaste trap n. zol-
der; m. e.v.t. 5e slaapkamer, geh. goed
geïsol., grondopp. 375 m2.

Inlichtingen: 05753-2957.

Slijterij

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

GRATIS GLAS

bij aankoop van

6 flesjes AMBER
van GROLSCH

nu 5.95
op = op!

VRIJE TIJD = BLIJE TIJD
VRIJE TIJD = HANDWERKTIJD

Kruissteek
» » • « « « * « * * « • « » « « « « « » « « « « . « 4 4 « * «

EEN UNIEKE COLLECTIE

KRUISSTEEKONTWERPEN

Twee-wekelijkse uitgave ƒ 7,50
nummer 1 slechts ƒ 3,50

DE Boekhandel van Hengelo
Nu nog Kerkstraat 17
Zo straks Spalstraat 14

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 vol-
gende collecten gehouden:
6 t/m 12 maart - NOVIB/UNESCO
13 t/m 19 maart - Nationaal Reuma Fonds.

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.

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 16 t/m 22 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:

Th.H.M. Seesing, Middenweg 17, het bouwen van een tuinhuisje
Hengelo Gld

SOCIALE
VERZEKERINGS-

BANK

ledere eerste donderdag van
de maand is er een zitting
van de sociale verzekerings-
bank in het gemeentehuis,
van 09.00 tot 12.00 uur.

WONINGWET

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat er in de
week van 21 februari 1994 tot en met 27 februari 1994 een aanvraag
ingevolge de Woningwet is ingekomen van:
de heer A.T.M. Seesing, voor het oprichten van een schuur, plaatselijk
bekend Plataanweg 19 te Hengelo;
de heer J.E.J. van Bentum, voor het vergroten van de woning, plaatselijk
bekend Kreunenskamp 4 te Hengelo;
de heren J. Beumer en B. Hofs, voor het verbouwen van de woning,
plaatselijk bekend Beatrixlaan 23 te Hengelo;
"The read shop" Bonvrie, voor het veranderen van een winkelpand,
plaatselijk bekend Spalstraat 17 te Hengelo;
de heer P. J. de Jong, voor het vergroten van de woning, plaatselijk bekend
Hengelosestraat 43 te Keijenborg.
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, 1 maart 1994.

OUD PAPIER KALENDER

OUD PAPIER
KALENDER
M AART 1994
Op de volgende data kan oud papier worden gebracht op de
volgende plaatsen.
Dinsdag 8 en 9 maart
Basisschool De Leer. Container parkeerplaats Dwarsstraat OUD PAPIER
bij de school. Tot 18.00 uur. APART

Woensdag 9 en donderdag 10 maart
Basisschool Rozengaardsweide. Container parkeerplaats Leliestraat bij de
school. Woensdag 16.00 uur tot donderdag 15.30 uur.
Woensdag 16 maart
Ds. J.L. Piersonschool, container aan de Snethlageweg. Tussen 13.00-15.00
uur. Vanaf dinsdagavond 15 maart kan het papier worden gebracht, goed
gebundeld of in dozen verpakt.
Zaterdag 26 maart
Gymvereniging D.l.O. Keijenborg. Container op de parkeerplaats bij de St.
Bernardusschool, Pastoriestraat. Tussen 7.30-12.00 uur.
Continue inzameling
L.R. de Bosruiters, oud papier kan worden gebracht maandag t/m vrijdag aan
de Steenderenseweg 2.
Damclub Hengelo "D.C.H.". Container op parkeerterrein achter zaal Wolbrink.
Tijdens openingstijden winkel Spannevogel. In winkel naar sleutel van contai-
ner vragen.

vvv hengelo gelderland

AFVAL APART- OOK IN DE
GEMEENTE HENGELO

Inzamelen van GFT-afval in de vorstperiode
Veel van het groente- fruit- en tuinafval (GFT-afval) is
vrij vochtig. Dit betekent dat GFT-afval bij vorst kan
bevriezen en zelfs kan vastvriezen aan de container, met name de
onderste laag. Dit kan problemen opleveren bij het ophalen: soms kan de
container, ondanks schudden, niet worden geledigd. Voor u is dit verve-
lend, vooral als de container in zijn geheel niet geledigd is.
U kunt echter meehelpen om het ledigen van de container soepeler te laten
verlopen. Hieronder noemen wij enkele tips:
- Een krantje onderin en het schoonhouden van de container helpt

enigszins tegen het vastvriezen.
- Het verdient aanbeveling de container op een beschutte plek neer te

zetten, waar de kans op vastvriezen minder groot is.
- Gooi geen vloeibaar of te nat afval in de groene container.
- Probeer het GFT-afval voor het aanbieden aan de inzamelaar wat los te

wrikken, bijvoorbeeld met een omgekeerde bezemsteel.
- Stamp het GFT-afval niet te veel aan.
Het gebruik van zout om de GFT-fractie te ontdooien wordt ten zeerste
ontraden. Zout is slecht voor het composteerproces.
Aangezien in de wintermaanden weinig tuinafval aangeboden wordt, is de
container in deze periode meestal slechts voor de helft gevuld. Daarnaast
veroorzaakt bevroren GFT-afval geen stankoverlast. Degenen wiens
GFT-container in het geheel niet geledigd is, tengevolge van vastvriezen,
kunnen GFT-afval aanbieden bij de gemeentewerf aan de Zelhemseweg
38 in Hengelo. Deze is hiervoor op vrijdagochtend geopend.
Wij hopen dat u medewerking verleent en dat u begrip heeft als de
container tijdens de vorstperiode een enkele keer niet kan worden gele-
digd.

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, na deze bekendmaking, worden ingediend bij het bestuursorgaan dat de
beslissing heeft genomen.
Terzake kunnen nadere inlichtingen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afdeling Grondgebiedszaken.

INZAMELING GROF HUISVUIL OP DONDERDAG 3 MAART 1994 |

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 niet in de ophaalronde

meegenomen.
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.

EVENEMENTEN AGENDA VVV HENGELO GLD |
Maart:
3 Spelletjes voor de schooljeugd groepen 1 t/m 4 in sporthal "de Kamp", van 14.00

tot 16.00 uur.
5 Gymuitvoering door gymver. "de Veldhoek" in de sporthal te Veldhoek, aanvang

19.30 uur.
5 Voorjaarsuitvoering muziekver. "Crescendo" in sporthal "de Kamp", aanvang

20.00 uur. Entree ƒ 5,-- / donateurs vrije toegang op vertoon van donateurskaart.
7 en 8 Halve finales stratenschieten, schietcentrum op het sportpark Het Elderink, aanvang 19.30 uur.
9 Finale stratenschiettournooi met uitreiking wisselbekers, schietcentrum op het sportpark Het Elderink, aanvang

20.00 uur
12 Gymuitvoering door gymver. D.l.O. in sporthal "de Kamp", aanvang 18.30 uur.
19 Gymuitvoering door gymver. "Achilles" in sporthal "de Kamp", aanvang 14.00 en 19.00 uur, entree volwas-

senen ƒ 2,50, kinderen ƒ 1,-- (6-12 jaar).
26 Bed-box-buggybeurs in sporthal "de Kamp", inbreng van 09.00-10.00 uur, verkoop van 10.30-11.30 uur.
27 Toertocht voor motoren, Lenterit, pi. 200 km., start 9.30 uur molen "Varssel-Ring", org. Hamove.
April:
2 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.
Oliebollenactie van Zwem- en Polovereniging He-Key.
Org. "In Stap en Draf", aanvang 10.30 uur, locatie de Hietmaat, voor de liefhebbers is er de mogelijkheid de
vaardigheid in het zogenaamde kegelrijden te testen.
Vogelmarkt in dorpshuis "De Horst" te Keijenborg van 9.30 tot 12.30 uur, inbreng en entree gratis, org. vogelver.
"Exokan".
14e Wielerronde van Hengelo in combinatie met stratenloop. Start Wielerronde categorie amateurs 13.00 uur,
locatie Spalstraat, start stratenloop 14.30 uur locatie hotel Leemreis, inschrijven op dezelfde dag, start
Wielerronde categorie amateurs A/B 16.00 uur, toegang gratis. Org. RTV Vierakker i.s.m. Atletiekver. ARGO.

17 Fancy Fair in Zorgcentrum voor ouderen St. Maria Postel, aanvang 13.00 uur.
27 Meimarkt, paarden-, warenmarkt en hengstenshow, aanvang 8.30 uur, locatie Spalstraat.
30 Oranjefeest Keijenborg: 8.00 uur reveille; 9.30 uur rondgang; 9.45 uur samenkomst op het Booltinkplein; 10.00

uur kinderspelen en fietstocht; 10.30 uur vogelschieten achter de Horst; 10.30 uur vogelknuppelen; 12.00 uur
sluiting aktiviteiten; 12.30 uur prijsuitreiking in de Horst.

30 Oranje Oriënteringsrit, start 14.00 uur, zaal Wolbrink.

Mei:
4 Gezamenlijke fietstocht, onder leiding van een IVN-gids, vertrek 13.30 uur vanaf het VVV-kantoor, kosten

ƒ 1,- p.p., org. Gym.ver. Achrlles.
12 Dauw-zwem-feitsen, start tussen 7.00 en 9.00 uur, locatie: in en om zwembad 't Elderink.
12 Muldersfluite, aanvang 14.00 uur m.m.v. Bijenvereniging "De Vooruitgang".
12 Org. "In Stap en Draf", puzzelrit in regioverband, start bij de fam. Besselink, Hoegenstraat 3, Keijenborg om

10.00 uur.
14 Nationale Fietsdag, org. VVV Hengelo Gld., start vanaf VVV-kantoor vanaf 10.00 uur, afstand 35 km.
21 Opening van de verenigingsbijenstal 't Bijenschoer, locatie: Deijenborgsestraat, toegang gratis.
22 Oriënterings-puzzelrit. Start 14.00 uur vanaf zaal v.d. Weer, org. Hamove.
28 Jeugdtournooi voor E-pupillen en D-pupillen, org. PAX, locatie sportcomplex "Het Elderink".
29 Jeugdtournooi voor F-pupillen en C-junioren, org. PAX, locatie sportcomplex "Het Elderink".
29 Fietsdag, org. ijsvereniging "Steintjesweide", afstanden 35, 60 en 85 km., startplaats: sporthal de Kamp,

aanvang vanaf 10.00 uur. Inschrijfgeld ƒ 7,50 voor volwassenen, ƒ 3,- voor kinderen t/m 14 jaar.

KENNISGEVING VOORNEMEN TOT WIJZIGING VAN EEN VERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld. geven kennis van hun voornemen tot wijziging over te gaan van de door hen op:
20 juli 1978 aan de heer DJ. ten Have verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een melkrundvee- en varkenshouderij, gelegen aan Varsselseweg 37 te Hengelo;
15 december 1977 aan de heer G.J. Ruiterkamp verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een rundvee- en varkenshouderij, gelegen aan Sarinkdijk 7 te Hengelo.
De reden hiervoor is dat de huidige vergunningsvoorschriften niet meer in voldoende mate het milieu beschermen.
Aan deze vergunningen worden nieuwe voorschriften verbonden: o.a. afvalstoffen, brandveiligheid en brandbestrijding, geluidshinder, bodembescherming, het houden van dieren en de opslag van
voer. Aan de vergunning van de heer D.J. ten Have worden tevens de voorschriften bovengrondse tank voor de opslag van dieselolie verbonden.
De voornemens tot wijziging liggen van 2 maart 1994 tot en met 16 maart 1994 ter inzage.
Bedenkingen kunnen tot twee weken na dagtekening van deze kennisgeving schriftelijk bij ons college worden ingebracht. U kunt daarbij vragen uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Hengelo, 1 maart 1994.

JAARVERGADERING "LOOFT DEN HEER"
In "Ons Huis" hield de chr. zangver. "Looft den Heer" haar
jaarlijkse ledenvergadering, die door b i j n a het vo l ta l l ige
koor be/.ocht werd. De voorzitter, dhr. A. Scholten heette
iedereen van harte welkom. Voorafgaand aan de vergade-
ring had een bestuursdelegatie een he/oek gebracht aan
dhr. B. Maalderink, die al 56 jaar lid is (waarvan enkele
jaren als bestuurslid). Hij werd nl. benoemd tot erelid. Er
werd hem een oorkonde overhandigd en / i jn vrouw een
boeket bloemen. Om gezondheidsredenen kon dhr.
Maalderink niet in "Ons Huis" aanwezig zijn. De hoop
werd uitgesproken dat dhr. Maalderink weer gauw aanwe-
zig mag zijn.
De notulen en het jaarverslag, voorgelezen door secr. R.
Walgemoet-Wagenvoort werden goedgekeurd. Penning-
meester H. (i root bod deed zijn verslag over 1993. 1993 was
een financieel rustig en gezond jaar, met een voordelig
saldo. De kascommissie, mevr. Straating-Maris en dhr.

Bosman keurden de kasboeken goed.
Bij de best iuirsverkiezing werd mevr. T. Teunissen-
Roenhorst herkozen. Mevr. T. Langeler-Ruessink stelde

zich na 20 jaar bestuurslid niet meer herkiesbaar en / i j werd
opgevolgd door mevr. H. Hiddink-Korenbl ik .
Dirigent G. Wolsink werd bedankt door de fijne le id ing en
samenwerking in het afgelopen jaar . waar het koor vaak
naar bui ten is getreden. Hem werd een enveloppe met
inhoud overhandigd en bloemen voor zijn vrouw.
Er werden plannen gemaakt voor het zingen in z iekenhui-
zen, bejaardencentra, kerkdiensten, contactavonden en
concerten. De repetities werden goed bezocht. Mevr.
Wolsink-Wagenvooit had zelfs nooit verzuimd en het jaar
daarvoor ook niet . Voormensen die belangstell ing hebben
"Looft den Heer" repeteert 's maandagsavonds van 20.00-
22.00 uur in "Ons Huis".

KORFBAL IS EEN SPORT OM JE IN THUIS TE
VOELEN!
Maak kennis met korfbal, de gemengde teamsport die

nat ionaal en in ternat ionaal nog steeds groeit. Met zo'n
90.000 korfballers de vierde teamsport van Nederland. In
to taa l z i jn er ongeveer 550 clubs. Dus korfballers kom je
overal tegen. Logisch dat het Korfbalverbond in de Top
Tien staat van de grootste landel i jke sport bonden.
Korthal is ook de tweede zaalsport van Nederland. Met een
f i n a l e om het landskampioenschap in Ahoy. Het
Rotterdamse sportpaleis is dan alt i jd tot aan de nok gevuld.
Negenduizend korfbalfans hij e lkaar vooreen groot spek-
t a k e l .
Hen sport voorelk seizoen, voor e lke l e e f t i j d , voormannen
en vrouwen. Dat is korfbal. Met een veldcompeti t ie én een
vas te periode inde zaal. Dus je k u n t het hele jaar korthallen.
Korthal is een gemengde sport, ( leen aparte wereldjes.
( ï een onderscheid. Nie t alleen maai -toeschouwer zijn b i j de
sportieve inspanningen van de vriend of v r i end in . Samen
met korthal bezig zijn.
Informatie over korthal bij korfbalclub S.E.V. uit Zelhem,
tel . 08342-3990.



TE KOOP:

LANDBOUWGROND BIJ INSCHRIJVING

- Perceel landbouwgrond groot 4.73.10 HA.,
gelegen aan de Steenderenseweg te Hengelo
Gld.

- Perceel landbouwgrond groot 1.72.20 HA.,
gelegen aan de Hengeloseweg te Zelhem.

Beide percelen zijn gelegen in de Ruilverkave-
ling Hengelo (Gld.)-Zelhem.

Nadere informatie verkrijgbaar bij:

l_UiMES
makelaardij o.g. b.v.
Wichmondseweg 16
7255 KZ Hengelo (Gld.)
Telefoon: 05753-2359

NVM

f BOUWBEDRIJF >

.HENGELO Gld. TEL. 05753- 1886
3381^

Wij vragen voor zo spoedig

mogelijke in dienst treding

Metselaars
Leerling-metselaars en

Medewerkers
voor alle voorkomende werkzaamheden

Tel. na 18.00 uur 05753-3381

„Kon. Harmonie Concordia"

Oud ijzer aktie 19 maart 1994
Door oude metalen weer nieuwe instrumenten.

Uzer, lood, koper, aluminium, zink,
zilver, goud, alles is welkom.

Belnr. 3050 of 1942

en het wordt 19 maart opgehaald.

De metalen alleen afgeven na legitimatie door leden
van de Kon. Harm. Concordia, vraag s.v.p. hierom.

Met hartelijke dank voor deze advertentie aan de sponsor

Stapelbroek & Jansen

~

RIB- EN HAASKARBONADE
500 gram 4.95

ROLPENS 100 gram 1.40
BOTERHAMWORST 100 gram 1.10
BAKBLOEDWORST 100 gram 0.80

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Uw waterbedden-specialist
(met o.a. het energie/uinigste waterbed ter
wereld)

IS l\()<; STKKDS

„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1484

WANNEER
WIST U DAT!! niks kunt bedenken is het leuk

om te weten, dat je nu ook een

TAART KADO-BON kunt

schenken. Info Bakkerij Kreu-

nen.tel.05753-1474. De/aak

voor t a a i t e n met smaak.

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Spuistraat 28a - Hengelo (J ld Rondweg 2a - Hengelo (Jld.
tel. 05753-3636 , eh 05753., 424

bij het huren
van 2 of meer

art. de dagprijs
ook weekprijs is

huur&kiik

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

Spaar bij uw
Echte Bakker voor pappa,

mamma en babybeer.

Bij uw Echte Bakker kunt u

de komende weken sparen

voor deze pluche berenfamilie.

Spaar gezellig mee want bij

iedere fl.5,00 besteding krijgt

u een gratis spaarzegel.

Vraag bij onderstaande
Echte Bakker direkt om een
fyeren-spaarkaart.

echte bakker

Muldershof 8 - Steenderen
Tel. 05755-1337

HAAL EEN KAMPIOEN IN HUIS!

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

De kampioen onder de
tapijtreinigers: DE CHAMP

* DE CHAMP BORSTELT elk type tapijt

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

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

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

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

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

IEDEREEN ZOU DE CHAMP OVER DE VLOER MOETEN HALEN!

DE CHAMP kunt u bij ons huren
of vraag vrijblijvend nadere
inlichtingen:

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

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

KLOMPEN!
dan moet U bij Sueters

zijn.
Goede kwal i t e i t !

Fabrieksprij/en!

ook /aterdags open

Klompenmuseum
Uilenesterstraal l Ou,

Keijenborg.
Tel. 05753-3030

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

Runder braadworst
500 gram

Pizza-burger
per stuk

Mager Ontbijtspek

2.35

100 gram 1.5O

GLAS-VERF-BEHANG

Erkend Ambachtelijk Euroslager

Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummelose\veg 3 - Hengelo Gld - Tel. 125S

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
BROCCOLI 1 kilo 3.98
gesneden KOOLRAAP perzak 0.98
BLOEDSINAASAPPELS 20 voor 4.98
Rauwkost reklame:
BROCCOLIMIX Uilo 4.98
pittige RAUWKOST i kilo 4.98
vers uit eigen keuken
BOERENKOOLSTAMPPOT

i kilo 4.98
Kaasreklame:
BELEGEN KAAS , kilo 5.49

Dit alles en nog veel meer bij Uw
versspecialist Klein Westland.

Tot ziens.

woensdag 2 maart

gemeenteraadsverkiezingen

Kiezen? Waarom?
omdat u deze mensen kent!

no. 1 Nees van Petersen no. 2 Jan Boonstra no. 3 Ria Baakman-Striekwold no. 4 Lies Haverkamp-Mullink

no. 5 Agnes Brinke no. 6 Alfred Geurtsen no. 7 Henk Oldenhave no. 8 Herman Garritsen

PvdA H'st2

vdA *PvdA ®PvdA ®PvdA «PvdA



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

«. »•.JIK.JK. m«^«^»^»-MM--iur-MW"iQ<"4M*-\Qf-sfl/-^fl̂ ft/-tfl*^^

Familiedrukwerk!!
Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,

en Gelegenheidskaarten bent U bij ons

op het juiste adres.

Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar:

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

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!

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

PtfLITlE
• Noord- «n Oost-Gelderland

POITIÏE-INEORMATIE AFDELING HENGELO GLI)
Se jaargang nr. 8 - week 15 t.e.m. 21 februari 1994
16 febr. - Om 00.45 uureen inbraakmelding in een winke l

Ie Hengelo. Bleek dat er loosalarm was. De oor/aak niet

kunnen achterhalen.

18 febr. - Voor de zoveelste keer de afgelopen jaren heeft

de po l i t i e weer moeien bemiddelen tussen 2 buren die

elkaar "in de haren vlogen".

18 febr. - Op de kruising Berendschotstraat/Steenderense-

weg kwamen Iwee au tomobi l i s t en met elkaar in botsing.

Door de ene werd aan de andere geen v r i j e doorgang

verleend, (heet te vroeger voorrang) Ken der bestuurders is

naar het z iekenhuis vervoerd met een hoofdwond. Beide

auto's raakten /.waar beschadigd.

19 febr. - Ken automobil is t , die over de Vordenseweg reed.

had / i j n auto niet voordurend ondercontrole. Hij merkte te

laat op dat de voor hem rijdende automobilist naar l inks

voorsorteerde en afremde. H i j kon de auto nog wel ontwij-

ken doch reed hierbij de berm in. Tegen een boom kwam hij

tot st i lstand. De auto was total-loss.

20 febr. - B i j een controle op het gebruik van alcohol bleek

een Hengelose automobi l i s t te veel gedronken te hebben.

De gebla/en waarde bedroeg 525 ug/l. (max. toegestaan

220 ug/l) Aan hem is direct een geldboete van ƒ 800,--

opgelegd.

21 febr. - In een der bochten van 't Zelle (Ruurloseweg)

raakte een onbekend gebleven automobil is t van de weg en

reed een verkeersbord omver. Inmidde l s is er, n.a.v. meer-

der slipparti jen, een advies opgesteld. Er /uilen nieuwe

verkeersborden geplaatst worden, waarop de adviessnelheid

van 50 km/uur vermeld staat. Deze borden in combinatie

met de borden aanduiding S-bochten, moeien de bestuur-

ders tijdig waarschuwen voor de scherpe bochten.

21 febr. - Een over het fietspad van de Ruurloseweg

rijdende bromfietser lette even niet op en reed tegen een

boom.

In het weekend van vr i jdag op maandag is er ingebroken in

een schattkeel , welke stond op het parkeerterrein van het

Elderink. Er werd een radio ontvreemd.

B. J. Eijsink

HENGELO GLD

VVV Hengelo GUI heeft weer wat.

Houdt daarom /.omlag 24 april v r i j .

AMNESTY INTERNATIONAL
Woensdag 2 maart is ei weereen schri j favond van Amnesty

International in Bejaardencentrum "De Ble i jke" van 19.00

tot 20.30 uur.

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47- Keijenborg - tel. 05753-1307

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BELUITDEWEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

112 jaar garantie op onderdelen

GROOT NIEUWS OP DE LEER
Op donderdag 10 februari kwam het verlossende telefoon-

tje van de Gedeputeerde Staten van Gelderland dan niets

meer de grootse verbouwing van "De Leer" in de weg staat.

De aannemingsovereenkomst tussen de hoofdaannemer

Besselink-Reugebrink en het schoolbestuur is inmiddels

gesloten.

De verbouwing houdt o.a. in:

- nieuwe a luminium kozijnen met dubbele beglazing

- groot onderhoud zowel binnen als buiten het school-

gebouw

- de bouw van een nieuw kantoor onder de bestaande

cockpit aan de St. Michielsstraat

De verbouwing wordt in vier fasen uitgevoerd:

Ie fase - speellokaal + hal + lokaal kleuters van juffr . Ria;

- aanbouw en renovatie cockpit

2e fase - lokaal kleuters van juffr. Ellen, de hal en de

centrale ingang en het kantoor bij de ingang

3e fase - hoogbouw lokaal van groep 5/6 en het daar onder

gelegen lokaal van groep 4

4e fase - hoogbouw lokaal groep 7/8 en het daar onder

gelegen lokaal van groep 3

Omdat hel onderwijs moet voortgaan /u i l en de groepen

intern moeten verhuizen. Daarbij zal daarom te zi jner tijd

de hulp van de ouders worden ingeroepen. Ook /.uilen

tege l i jker t i jd door vr i jwil l igers enige computerruimtes bij

de hoogste groepen worden gerealiseerd.

De voor ileze verbouwing/renovatie benodigde gelden

komen voorliet grootste gedeelte van de gemeente Hengelo.

doch ook het schoolbestuur van "De Leer" draagt zelf een

a a n z i e n l i j k deel van de kosten.

Door de bouw van een nieuw directiekantoor kan het

huidige kantoor gebruikt worden voor interne begeleiding

en individuele onderwijsz.org.

De bouw gaat begin maart van start en zal voorde vakant ie

gereed moeien zijn.

C.P.B. BIJEENKOMST
Op 19 januar i j.1. was er de jaarvergadering van de C.P.B.

Nadat de presidente mevr. Went ink de avond had geopend

en iedereen welkom had geheten gaf zij het woord aan dhr.

Harmsen.

Hij vertelde over het ontwikkel ingswerk van de Novib in

Bangla Desh en aan de hand van dia's over het leven en

werken van de Bengaalse vrouw en over het ontwikke-

lingswerk in het algemeen. Het was een mooie serie en dhr.

Harmsen vertelde hierbij heel boeiend over zijn ervarin-

gen.

Nadat mevr. Went ink dhr. Harmsen had bedankt en hem

een enveloppe overhandigde ging de avond verder met de

jaarverslagen, notulen en financieel overzicht.

Er vond ook een bestuurwisseling plaats. Mevr. Wesselink

werd als nieuw bestuurlid gekozen voor mevr. Maalder ink,

die na 7 jaar afscheid nam van het bestuurswerk.

Na het zingen van Psalm 121 ging iedereen huiswaarts. De

volgende bijeenkomst is inmiddels ook al weer geweest op

woensdag 23 februari. Samen met de C.B.T.B. was er toen

de toneelavond in "Ons Huis".

DAMMEN week 6
B. Goorman behaalde winst in de 3e voorronde van Oost

Gelderland in de 2e klas en gaat hiermee door naar de

finale. Zijn resultaat was in deze 3 ronden 3-4 en was

poulewinnaar. A. Blom speelde remise in een andere 2e

klasse poule maar kwam te kort (3-3) vooreen finale plaats.

H. Vos speelde eveneens remise in de Hoofdklasse en met

3-4 is hij de beste no. 2 van de drie poules in de Hoofdklasse

en gaat waarschijnlijk ook naar de finale, die wordt ge-

speeld in maart/april in Terborg.

Jeugd: 2e ronde onderlinge competitie: Arjan Meulen-

brugge-Stefan Hoebink 0-2; Eddy Hoebink-Arnoud de

dreef 2-0; Geert Menkveld-Peter Bouwman 0-2.

DCH l ontving thuis 5 andere clubs om het sneldamkam-

pioenschap van Oost Gelderland 2e klas te spelen. Terborg

en Sindercn gaan aan kop met 5-7, Hengelo volgt met 5-6

(J. Heuvelink zorgde voor DCH de grootste inbreng nl. 5-

8), De 2e ronde wordt gespeeld op 21 maart in Terborg.

Onderlinge competitie: Finale A: G. Halfman-H. Zonnen-

berg 1-1; N. Roelofsen-G. Kreunen 2-0.

Finale B: Y. Schotanus-A. Blom 1-1; G. Botterman-H.

Dijkman 2-0; J. Schabbink-H. Groeneveld l -1; L. Kolden-

hof-H. Walgemoet l -1; B. Goorman-A. Versteege 2-0; G.

Wentink-E. Berendsen 2-0.

Stand Finale B: l. B. Goorman 6-9; 2. Y. Schotanus 5-7; 3.

D. Walgemoet 4-6; 4. J. Schabbink 5-6; 5. J. Wentink 4-5.

STEUN DE 7ÏÏGE/VAANVAL
OP HET ONVERWACHTE.

Voorjaarsverzilvering R.B.S.
en schildersbonnen

OP maandag 7 maart a.s.
van 19.00-20.00 uur bij mevr. F.R. Ooms-

Lubbers, Vordenseweg 24, Hengelo Gld.

Het bestuur van de

Hout- en Bouwbond C.N.V.
afd. Hengelo Gld.

Voorjaarsverzilvering R.B.S.
en de schildersbonnen

wordt gehouden op

donderdag 10 maart
van 19.00-20.00 uur

in het dorpshuis "de Horst".

Het bestuur van de
Bouw- en Houtbond F.N.V.
afd. Keijenborg

THUIS BEST
WEGWIJS IN DE VOLKSHUISVESTING
Huursombenadering is: variabele huurverhogingen
Onlangs is de betekenis van 'hruteren' verduidelijkt. Naar

verwachting kunnen de huren vanaf l ju l i 1995 gemiddeld

lager omhoog in plaats van de gemiddelde 5,5 procent

huurstijging van de afgelopen paar jaar.

Maarniet alle huurders /.uilen van de geringe huurst i jgingen

kunnen profiteren. Dit gunstige effect van de brutering /.al

voor veel woningen Weer teniet worden gedaan door de

vrijheid die de verhuurders sinds 1993 hebben om de

huurverhoging binnen hun woningbe/.it te variëren. Dit

heel de "huursombenadering".

Tot 1993 bepaalde de overheid jaarl i jks met welk vast

percentage alle huren omhoog moesten. Tegenwoordig is

dat anders. De overheid stelt nu vast met hoeveel procent de

totale huuropbrengst van de woningcorporatie min imaa l

moet s t i jgen. Daarbij mogen de corporaties /.elf bepalen,

hoe / i j die minimale huursomstijging over hun woning-

be/.il verdelen. Dat wil /.eggen tot op /ekere hoogte, want

de overheid stelt ook de maximaal toegestane huurverhoging

per woning vast. Voor 1994 is een maximum van 6 procent

vastgesteld.

In de praktijk betekent de huursombenadering dat woning-

s t ich t ing Thuis Best beter in staat zal /.i j n om de prijs/

kwaliteitsverhouding van haar woningen aan te passen aan

de woningmarkt. Zo /u i len a a n t r e k k e l i j k e woningen waar-

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 6 MAART 1994

Remigiuskerk
10.00 uur da. A. H. Looman-Grauskamp, Geldennalscn

Kindernevendienst

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

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

Vrij/. Herv. Kerk
10.30 uur ds. Da Costa. Didani

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 5 maart 19.00 uur Eucharist ieviering

m.m.v. het gemengd koor

Zondag 6 maart 10.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag S maart 19.00 uur Avonddienst

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: /.aterdagsom 19.00 uur Weekendviering;

zondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur

Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.

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 u i t s lu i tend bedoeld voor spoed-

gevallen.

Op zaterdag- en zondagochtend wordt om 11.00 uur een vrij

spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

WOENSDAG 2 MAART
Dr. Eijkelkamp, tel. 2262

4 - 7 MAART
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, tel.

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

Woensdag: wisselavond. /.ie boven

Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l , Hengelo Gld. tel . 1266.

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

Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 uuren 13.30-

18.00 uur . /.a., /o., feestdagen l 1.00-12.00 uur.

Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, bui ten de

openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo Cild, Koepelberg 2, tel. 05753-1420

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

Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.(K)

uur. maandag en donderdag l1).(K)-19.30 uur en volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

s c h i j n l i j k meer in huur omhoog gaan. Voor minder ge-

vraagde woningen zal eerder vooreen geringe h u u r s t i j g i n g

worden geko/.en. Ook /u i l en huren van soortgelijke wonin-

gen, gebouwd in verschillende jaren en onder verschi l lende

subsidieregelingen d ich te r naar e lkaar toegroeien.

Woningstichting Thuis Best is dus vri j om binnen zijn

woningbe/.it met de huurverhogingen te schuiven, als het

totaalbedrag van a l l e huurverhogingen bij e lkaar maar

gelijk b l i j f t .

I I I I R D E R S TEVREDEN OVER THUIS BEST
De huurders van tien Achterhoekse woningcorporaties,
waaronder Thuis Best, /ijn in het algemeen tevreden over

de w i j / e waarop hun corporatie haar werk/aamheden ver-

richt. Dit is de u i tkomst van hel onder/.oek dat in de 2e he l f t

van 1993 heelt plaatsgevonden onder de bewoners van de

corporatiewoningen.
11 il het ondci voek, dat is uitvoerd dooide Nationale Woning-

raad, is gebleken dat de huurders van wonings t icht ing

Thuis Mest en de andere onder/ochte corporaties in de

Achterhoek meer tevreden /.ijn dan huurders in andere

delen van het land waai gelijksoortige onder/oeken hebben

plaatsgevonden. Zo b l i j k e n ondcrhoudsklachten snel en

goed te worden verholpen, worden de huurders correct Ie

woord gestaan en hebben de corporaties oog voor de

problemen waarmee de huurders hen benaderen.

Toch heelt het onder/oek ook aanknopingspunten opgele-

verd om de dienstverlening verder te verbeteren. Zo treffen

nieuwe huurders de hen toegewe/en woning niet a l t i j d

even net aan, vooral waar dit de binnenkant betreft. Reden

voor Thuis Best om de/e procedure nog eens nader onder

de loupe te nemen. Thans worden nog werk/aamheden

door de corporatie uitgevoerd, t e r w i j l de sleutel reeds is

verstrekt aan de nieuwe huurder (die overigens tic Ie week

daarvoor geen huur betaald). Ook de informatieverstrekking

aan de huurders b l i j k t nog te k u n n e n worden verbeterd.

Vooral wanneer bepaalde onderhoudsklachten geen repa-

ratie tot gevolg hebben, wil de huurder graag weten waarom

dit zo is. Overigens is dit door het ins te l len van een

servicefonds kle ine gebreken gedeel te l i jk opgelost.

De verschillen tussen de 10 corporaties /ijn slechts gering.

Van goede of slechte ondernemingen is dan ook /eker geen

sprake.

Naast het onder/oek onder de huurders heeft ook een

onder/oek plaatsgevonden onderde relaties waarmee Thuis

Best samenwerkt. Gesproken is ondermeer met vertegen-

woordigers van de gemeente Hengelo en Vorden, banken.

verzorgingstehuizen, thuis/.org en maatschappelijk werk .

Het door de huurders geschetste positieve beeld werd

daarbij grotendeels bevestigd.

Het dienstverleningsondelv.oek werd uitgevoerd in op-

dracht van woningst icht ing Thuis Mesl te/amen met corpo-

raties uit Aalten, Borculo, Dinxperlo. Eibergen en Neede.

(iroenlo. Liehtenvoorde, Lochem. R u u r l o e n Winterswijk.

VOORJAARSUITVOERING CHR. MUZIEKVER.
"CRESCENDO"
De chr i s t e l i j ke muziekvereniging "Crescendo" houdt haar

j a a r l i j k s e voorjaarsuitvoering op /.aterdag 5 maart a.s. in

sporthal "De Kamp" te Hengelo Gld.

Aan bod komen de leerlingengroep harmonie, het tamboer

lyrakorps en de harmonie in een /eer gevarieerd pro

gramma.

De aanvang is om 20.00 uur , t e r w i j l de /aa l om 19.30 uur

open gaat.

I )c entree bedraagt ƒ 5,-- en donateurs hebben vrije toesjang

op vertoon van een geldige donateurskaart .

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld
Maandag t.e.m. v r i jdag van 9.00 tot 12.00 uur .

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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 1 1

Hulpdienst
mevr. Rijpkema. t e l . 2439 en mevr. Lubbers, tel . 2766. In

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

2627.

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

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

d i t telefooniimmcr hooi t u ook wanneer er in uw (woon (plaats het

(u i t l een(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 te l . 05750-

16463.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk
Zutphen
Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.

-Gezins-/bejaardenverzorging voorde gemeenten Hengelo (G ld ) ,
Vorden en Steenderen: Zutphenseweg Ie, Vorden,

tel. 05752-2148.

- Maatschappelijk werk voorde gemeente Hengelo (Gld ) :

Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. 05753-2345.

- Maatschappelijk werk voor de gemeente Steenderen:

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

-Gezins-/bejaardenverzorging en maatschappelijk werk Zelhem:

Stationsplein 12. Zelhem, tel . 08342-2151.

- Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen. tel. 05750-43800.

Bezoek-adres: Hogestraatje 3, Zutphen.

Correspondentie-adres: Postbus 4012, 7200 BA Zutphen.

Ned. Patiënten ver. (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslagvoor 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 ) te l . 08330-

21025.08340-41275 of (maandag t.e.m. v r i j d a g ) 08343-12 14.

Vrijwillige Thuis/.org. lel. 08340-35000, dagel i jks van 9.00-

10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:
R. Haggeman-Withaar, tel. 05754-135 l

Pedicure
Y. Abbink, Toldijk, tel. 05755-1386

L. Evers-Jansen, tel. 2515

Diëtiste
H. Zweerink-Stege. Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak, tel .

05754-1809. Voorafspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst : 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000. dagel i jks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.


