
63e jaargang no. 10 dinsdag 8 maart 1994 UITGAVK:

DRUKKKRIJ WOLTKRS

KcKclinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (ild

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

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Kaak, Bronkhorst, Olburgen, Kha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

DE GEHELE WEEK
Magere Speklappen

500 gram 2.95

Spare ribs soogram 3.95

MagerVarkenspoulet soogram 4.95

bitterballen per stuk 0.50

kroketten per stuk 1.00

fricandellen per stuk 0.75

loempia's 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 v

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

Voor totale
schoenen en

tassen reparatie kunt u
terecht bij sigarenmagazijn
Rietman, Spalstraat te

Hengelo Gld.

H. Maatkamp

Gun schoenen een 2e ronde,
weggooien is zonde.

Vraag naar onze hakken
stempelkaart. Bij 10 stempels,
1 paar hakken gratis.

Uw schoenmaker

KWEKERIJ
De Heesterhof

verkoop

elke zaterdag
of tel. afspraak

Banninkstraat 52 - Hengelo Gld
Gerrit en Ada Lubbers - tel. 2892

RUNDER RIBSTUK
500 gram 8.95
GEHAKT CORDON BLUE

per stuk 2*35

ZURE ZULT

100 gram 1.OS

FIJNE SNIJWORST

100 gram 1.45

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Vanaf nu t/m 16 maart zijn wij,
„Opticien Groot Kormelink"

GESLOTEN

Juwelier v.d. Hul is wel open. Bij hem is
ook de contactlensvloeistof verkrijgbaar.
Ook als er wat met uw bril of lenzen is kunt
u hem om inlichtingen vragen, tel. 05753-
4036.

GROOT KORMELINK
t brillen en contactlenzen
Hengelo G. Spalstraat 27 -Telefoon 057S3 -1771

KIEZERS
BEDANKT

U mag weer op ons rekenen

GEMEENTE HENGELO GLD

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week
OD
>

m

O AT B R AN (400 gram)

BRUGGENBROOD (400 gram)

WALDKÖRN (400 gram)

van 1.95 voor 1 .50 ™
BINdVM 30 NVA - 3WdVM 30 NVA

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

DEZE WEEK WEER ENKELE VERRASSENDE

AANBIEDINGEN IN ONZE VOORDEELHOEK

prachtige grote KENTIA PALM
de echte! ±1 mtrhoog overal minstens ƒ 50.00

alleen bij ons nu voor slechts

div. soorten BOLBLOEMEN
in POTJES
o.a. Tulpen, Narcissen, Crocussen, Blauwe Druifjes

4 QK_ . _ _ _ • w w

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

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

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

JUWELIER-OPTICIEN
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753-1374

Zondag 13 maart

GROTE BINGO
met maximum ƒ 2.000,--

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

Z E L H E M "
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

WIST U DAT!!

als u 3 ( iAMKS
huurt u een

COMPHÏ KR of 4e
C i AM K gratis huurt

Spalstraat 28a - Hengelo ( • ! < !

• tel. 05753-3636

.H. V ÎH/ kom je aan een

TAART KADOBON?
Natuurlijk hij

Bakkerij Kreunen,
tel. 05753-1474.

De /.aak voor taarten mei
smaak.

Tapijt vuil?
Haal dan de
TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag,
verbluffend resultaat

GLAS-VERF-BEHANG

Hotel - Café - Restaurant
Zalencentrum

De Kruitberg
Zaal l van 50 t/m 350 personen

Zaal 2 van 10 t/m 80 personen

Koude en warme buffetten

Div. diners - Gelderse koffietafels

Barbeque voor ± 60 personen

Zalen beschikbaar voor bruiloften en partijen

Zaal l met een complete luchtbehandeling

Klootschietparcours

Diverse Hollandse spelen

Gratis bruidsauto Rolls-Bently

u wordt gehaald en thuis gebracht

Ruime parkeergelegenheid

Prijsafspraak vooraf.

Eric en Mieke Jansen

Kruisbergseweg 172

7009 BT Doetinchem

Tel. 08340 - 24123

Fax 08340 - 63821



Dankbaar en b l i j /ijn wij met de geboorte van ons
/oontje en broertje

STEVEN

Bert Dijkman
Nellie Dijkman-Preuter
Herbert
Derrick
Aniek

2 maart 1994

/elhemseweg 32
7255 PT Hengelo ( i U I
tel. 05753-3580

Gelegenheid tot verzilveren van
schildersbonnen en R.B.S. tegoeden

op

donderdagavond 10 maart
van 18.00-20.00 uur bij A. Hulstijn,
p/a Kerkekamp 23a, Hengelo Gld.

Het bestuur van de
Hout- en Bouwbond F.N.V.
afd. Hengelo Gld.

AUTOMOBIELBEDRIJF

NIESINK
Dambroek 9 - 7223 DT Baak - tel. 05754-2089

b.g.g. 08344-1332 - fax 05754-2069

U kunt bij ons terecht voor:

* A.P.K. keuring

* reparatie van alle merken auto's

* In en verkoop van nieuwe en

gebruikte auto's (alle merken)

* inbouw van L.P.G., alarm, schuit-

en kanteldaken

openingstijden:
maandag t/m vrijdag 8.00 t/m 20.30 uur

zaterdag 9.00 t/m 16.00 uur

Voor uw bloemen, felicitaties en bezoek

aan ons Open Huis van 22 januari j.l.,

zeggen wij u hartelijk dank.

Laat nu uw huis van buiten opknap-
pen, dooreen gediplomeerd schilder.

Vraag offerte.

Tevens te koop:
schilderijen, pentekeningen, colla-
ges, affiches, naambordjes en enige
kasten, stoelen, etc.

Kunstnijverheid

M. G. Bosman
Hogenkampweg 36 - Hengelo Gld - tel. 05753-1216

Slijterij

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG T/M 5 APRIL

I tr . Drie Sterren jenever 19.95

Itr. Florijn jenever 19.95

Itr. Florijn oude jenever 22.95

Itr. Florijn vieux 19.95

Itr. Florijn citroenbrandewijn 14.95

Itr. Joustra Beerenburg 21.95

Itr. Bols bessenjenever 15.45

fles Amaretto Florino 16.95

fles Kingston rum wit/bruin 16.95

fles Bal lant ines Whisky 29.95

fles Warninck Advokaat 6.95

krat Dommelsch Bier 18.95

tel. 05753-1252

STEUN DE Tftif/VAANVAL
OP HET ONVERWACHTE.

HELP DE 40.000
KINDEREN MET EPILEPSIE.

GIRO 222111.

Nationaal Epilepsie Fonds-De Macht van het Kleine.

Al 100 jaar actief.

Postbus 9587,3506 GN Utrecht. Tel. 06-8212411.

„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

S. DIJKMAN en
Mr. H. WIJNSCHENK DOM

Accountancy
Belastingzaken

Zaadmarkt 105a
7201 DD ZUTPHEN
Telefoon 05750 - 12818/14710
Telefax 05750 - 10804 *? '

HENGELOSE HENGELSPORT VERENIGING

JAARVERGADERING
van de HENGELOSE HENGELSPORT
VERENIGING te Hengelo Gld

op maandag 21 maart 1994
in de kleine zaal van café Wolbrink,
Bleekstraat 3.
Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:

1 Opening door de voorzitter.

2 Mededelingen en ingekomen stukken.

3 Notuien van de vergadering van 22 novem-

ber 1993.
4 Verslag penningmeester.

5 Verslag kascommissie.

6 Benoeming lid kascommissie.
7 Bestuursverkiezing.

Periodiek aftredend zijn J. Kei, voorzitter en

H. Meijer, lid. Beiden zijn herkiesbaar. Tegen-

kandidaten voor de bestuursverkiezing wor-

den schriftelijk ingewacht voor de vergade-
ring, bij de secretaris. De voorzitter dient in
functie te worden gekozen.

8 Voorstel bestuur om per jaar één jaarverga-

dering te houden en wel de derde maandag in
februari.

9 Rondvraag.
10 Sluiting.

Het bestuur

VOOR ONZE JUNIOREN:

De vergunningen voor 1994 liggen klaar bij

Hengelsporthuis Hulstijn, Raadhuisstraat 16,

Hengelo Gld.

Marktver.
Hengelo Gld.

LEDENVERGADERING
op woensdag 30 maart 1994
in zaal Michels, Spalstraat 45.
Aanvang 20.00 uur

AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen vorige ledenvergadering.
3. Jaarverslag secretaris.
4. Jaarverslag penningmeester.
5. Rapport kas-controlecommissie.
6. Benoeming kascommissie 1994.
7. Bestuursverkiezing wegens periodieke

aftreding van de heren: G.B.J. Waenink,
G.W. Enzerink en J. Dinkelman.
Zij stellen zich herkiesbaar.

8. Vaststelling contributie 1994.
9. Verkoop onafgehaalde prijzen verloting.

10. Mededelingen.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Uw waterbedden-specialist
(met o.a. het energiezuinigste waterbed ter
wereld)

IS N()(i STEEDS

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

G€M€€NTE 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:
13 t/m 19 maart - Nationaal Reuma Fonds
20 t/m 26 maart - SIMAVI.

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.

WONINGWET

Burgemeester en wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat er in de week van
28 februari 1994 tot en met 6 maart 1994
een aanvraag ingevolge de Woningwet is
ingekomen van:
de heer G. Stolwijk, voor het vergroten
van de woning, plaatselijk bekend Kief-
tendorp 7 te Hengelo.
Belanghebbenden worden in de gele-
genheid gesteld van de stukken kennis te
nemen en hun eventuele bedenkingen
binnen 10 dagen na dagtekening van
deze publicatie aan het gemeentebestuur
kenbaar te maken.

Hengelo, 8 maart 1994.

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 23 februari t/m 1 maart 1994,
waartegen op basis van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift kan
worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

B.D. Veldhuizen-Kosstede, Hummelose- de bouw van een tuinhuisje
weg 5b, Hengelo

"The Readshop" BONVRIE, Elsenhof- het verbouwen van het winkelpand
passage 23, Duiven Spalstraat 17

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.

LEGESVERORDENING 1994 ~|
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo maken bekend, dat bij
Koninklijk Besluit van 13 januari 1994, no. 94000345, de "Legesverordening 1994" is
goedgekeurd.
Genoemde verordening ligt vanaf de dag na deze bekendmaking voor een ieder
kosteloos ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling financiën. Een ieder kan op
zijn verzoek tegen betaling van de kosten een afschrift van deze verordening verkrijgen.

VERGADERING COMMISSIE MILIEU

De raadscommissie Milieu houdt op dinsdag 15 maart 1994 een openbare vergadering
in het gemeentehuis. De vergadering begint om 15.30 uur. Vanaf 15.30 uur bestaat
gedurende 15 minuten voor niet-commissieleden de gelegenheid 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. Verslag vergadering 7 september 1993.
3. Bodemonderzoek in het kader van de bouwverordening en milieuvergunning.
4. Mededelingen:

- controles bedrijfsafval
- stand van zaken milieuprogramma gemeente Hengelo
- inzameling asbest
- uitvoering bugm-taken 1993.

5. Rondvraag.
6. Sluiting.

VERGADERING COMMISSIE WELZIJN EN SOCIALE ZAKEN |
De voorzitter van de Commissie Welzijn en Sociale Zaken van de gemeente Hengelo Gld., maakt bekend dat de eerstkomende
openbare vergadering van genoemde Commissie zal plaatsvinden op woensdag 9 maart a.s., om 20.00 uur in het Gemeentehuis
te Hengelo Gld.
Eventuele belangstellenden worden hierbij uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.
Op de agenda staan de navolgende punten:
1. Opening.
2. Verslag van de vergadering van 12 januari 1994.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:

a. Leesmap (afdoenings- en kennisnemingsstukken)
b. Jaarprogramma "Zorg voor Ouderen 1993-1994"

4. Verordening en Besluit Eigen bijdrage financiële tegemoetkoming, in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten.
5. Ontwerp Algemene Subsidie-verordening Welzijn.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.
Niet uitgesloten mag worden dat zich in de tussenliggende periode nog zaken aandienen met een spoedeisend karakter, welke dan
alsnog aan de agenda kunnen worden toegevoegd.
Eventuele toelichtingen op de geagendeerde punten zijn desgewenst te verkrijgen op het secretariaat van de Commissie. Dit is
gevestigd op de Afdeling Sociale Zaken en Welzijn, (tel. 05753-1541, toestel 361)
Voor eventuele belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het zgn. 'spreekrecht'. Hen wordt daarmee de
gelegenheid geboden om, voorafgaand aan de vergadering, de commissieleden te informeren omtrent hun overtuiging, standpunt
en/of visie op één der bovenvermelde agendapunten. Dit dient evenwel minimaal 24 uur vóór de aanvang van de vergadering op
het secretariaat, met vermelding van het onderwerp, te worden bekend gemaakt.

REGELS VOOR DE OPSLAG VAN VASTE MEST IN DE GEMEENTE HENGELO |
Om uitspoeling van voedingsstoffen en daarmee verontreiniging van bodem en grondwater en eventuele stankoverlast te
voorkomen/beperken, zijn de volgende regels gesteld, aan de opslag van vaste mest.
Agrariërs
1) Vaste mestopslagen die deel uitmaken van de inrichting (agrarisch bouwperceel) moeten voldoen aan de voorschriften die ver-

bonden zijn aan de milieuvergunning of het Besluit Melkrundveehouderijen;
2) Vaste mestopslagen die buiten een inrichting en dus "op het land" zijn gelegen, zijn slechts toegestaan in de maanden februari,

maart en april. In deze periode wordt de mest ondergewerkt en zijn de mineralen uit de mest nodig voor de groei van de gewassen.
Dit betekent dat buiten deze periode geen mestopslagen "op het land" aanwezig mogen zijn.

Particulieren
Indien bij particulieren meer dan 1m3 vaste mest aanwezig is gelden de volgende regels:
1) Vaste mestopslag gelegen op het erf dient te geschieden op een mestdichte mestplaat, die is voorzien van opstaande randen of

een gelijkwaardige voorziening; de stapeling van de mest moet zodanig geschieden dat uitzakkend vocht niet van de mestplaat
kan vloeien. Het mestvocht dient te worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte;

2) Vaste mestopslagen die buiten het erf zijn gelegen zijn slechts toegestaan in de maanden februari, maart en april.
Agrariërs en Particulieren
1) "Op het land" gelegen mestopslagen van agrariërs en particulieren moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

a) De opslagen moeten aan de bovenzijde op een deugdelijke wijze zijn afgedekt met landbouwfolie.
b) De minimale afstand van de mestopslag tot een te beschermen objekt moet bedragen:

- 100 meter tot de bebouwde kom;
- 50 meter tot woningen van derden;

10 meter tot sloten, wegen, bomen, houtwallen en andere te beschermen objekten.
c) Er mag niet meer mest worden opgeslagen dan er ter plaatse kan en mag worden verwerkt.

Op het land gelegen permanente vaste mestopslagen van agrariërs dan wel particulieren moeten aan de afstanden zoals hierboven
zijn genoemd voldoen en aan dezelfde voorzieningen die zijn voorgeschreven voor de opslag op erf dan wel agrarisch bouwperceel.
Onder vaste mestopslagen wordt verstaan alle mestopslagen die bestaan uit dierlijke meststoffen. Combinaties van dierlijke mest
met maaiafval, groenteafval en afval uit kuilhopen en dergelijke worden ook aangemerkt als mestopslagen in de zin van deze
regelgeving.
De politie zal in het kader van de algemene surveillance aan de handhaving van deze regeling aandacht schenken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Grondgebiedszaken.

Stichting "Vrienden van de Bleijke"

Veiling van een complete "boerderij-
inboedel" op zaterdag 13 maart a.s..
aanvang 14.00 uur.

Lokatie: Verzorgingscentrum "de
Bleijke", Beukenlaan 37 te Hengelo Gld.

De inboedel bestaat uit:
* Meubilair

* Agrarische gereedschappen

(oud + nieuw)

* Weide hekken etc.

De inboedel zal geveild worden onder
leiding van de heer H. Lubbers.
Vanaf 10.00 uur mogelijkheid tot
bezichtiging.

TONEELAVOND
Jonge Gelre Hengelo en G.M.v.L.
zaterdag 12 maart a.s.

in zaal Langeler te Hengelo

"Zilveruitjes en Augurken"
een doldwaze klucht in 3 bedrijven door

D. J. Eggengoor

aanvang: 19.30 uur
zaal open: 19.00 uur

entree ƒ 5,-- P-P-
leden, donateurs gratis toegang op

vertoon van uitnodiging



85 SPECIAALZAKEN
voor IJzorworen,
Gereedschappen

•n Machines
IN NEDERLAND

SKIL KLOPBOORMACHINE $00 WATT

- traploos regelbaar
- rechts- en linksdraaiend
-13 mm boomouder
- ligt perfect in
de hand

NU MET
GRATIS
4-DELIGE
STEEN-
BORENSET
Deze aktie Is geldig van
7-3-94 t/m 26-3-94

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Binninkttrut 4 - 72SS AW Hengelo (Gld ) - Tel. 05753-1220

GEMEENTE
HENGELO GLD

LIJST

nü 3 zetels

KIEZER hartelijk dank!

**********JM(******************

SNITSELS 100 gram 1,50
RAUWE H AM 100 gram 2.50
GEGRILDE HAM 100 gram 2,25

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
verse BOSPEEN per bos 1.98
grasgroene GRANNY SMITHS

3 kilo 5.98
Rauwkost reklame:
HONOLULU Uilo 4.98
KOMKOMMERSALADE1/, kilo 4.98

EFFE WACHTE
iedere vrijdag PIZZADAG
tegen speciale versprijs

Kaasreklame:
kilo 8.98

1/2 kilo 6.98
JONGE KAAS
OUDE KAAS

Uw versspecialist Klein West-
land staat steeds voor U klaar.

Tot ziens.

Te koop garage-kanteldeur, 2.34 x 2. IS . ƒ 250.00.

Tel.05753-1 155.

VOORLOPIGE UITSLAG GEMEENTERAADS-

VERKIEZINGEN H K N C J K I X ) <;LD.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Hengelo ( ï U I op 2

maart l W4 was het opkomstpercentage 72.4 'Kr .

Het aantal opgeroepen personen was 6457. Er verschenen

1776 personen nie t . Kr werden 34 ongeldige stemmen

uitgebracht , waardoor er to taa l 4647 geldige stemmen

werden u i tgebracht .

De /etelverdeling is als volgt: C'DA 7, P.v.d.A 3 en

VVD 3.

V ooi het CDA komen inde raad: dhr. H. Meurs.dhr. H. W.

Waarlo, dhr. P. H. M. Seesing. dhr. H. J. ( ï o s s e l i n k , mevr.

J. G. J. van Aken-Reulink, mevr. J. H. v.d. Velde- Maalden n k
en dhr. G. J. Wenneke.

Voor de P.v.d.A. /.ijn dat: dhr. N. van Petersen, dhr. J.

Boonstra en mevr. R. Baakman-S t r i ekwo ld .

Voor de VVD: dhr. P. Noordi jk. dhr. B. A. M. Ei jke lkamp

en dhr. A. J. Gani tse i i .

Ten op/ichte van l WO is hel CDA g e l i j k gebleven en heelt

de P.v.d.A. een /elel verloren, die naa rde VVD is gegaan.

PROVIMI
BIGGENVOEDERPROGRAMMA

PROVISPEEN
SPEENVOEDER

hoge voeropname
snelle aanvangsgroei

Verkrijgbaar bij:
HENK BERKELAAR

Speciaalvoeders
Wichmond

Tel.:05754-1748

Gevraagd huishoudelijke

hulp voor l ochtend in de 2

weken. Tel. 05753-2730.

Te koop 3-2-1 y.its eiken

bankstel niet losse kussens.

Bellen na 1S.OO uur 05736-

1443.

Te koop aardappelen,

Surprise en Irene. Heehink,

Bnkei mai ksedijk 3, Baak, tel.

05754-1323.

WIST U DAT!!

, .
huur^kuk
^DlATHt^

Spalstraat 28a - Hengelo ( i l d

tel. 05753-3636

Nintendo

computers &

games verhuren

Te koop door plotseling over-

lijden Nissan Bluebird 2.0

SLX, metal l , grijs, juni 1 988.

77.000 km. In /eer goede

staat, met veel extra 's .

Prijs/ l 2. 500,- .Tel. 08340-

23739. _

Biedt x.ieh aan agrarisch me-

dewerker voor ± 2 a 3 dagen

per week. event. loon w. of

tu inwerk . Brieven onder m.

K), bureau de Reclame.

Te koop bergmeubel (klein

mode l ) , deel van berg-

meubel, koelkast met apart

vrieskastje, bankstel (2-

/ . i tsb. + 2 s t . ) , te l .
05753-1840. _

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rond weg 2a - Hengelo ( J ld.

Tel. 05753-1424

van" aart t.e.m. 2 april

GORTER

ürHTBITTER

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Ren als een haas naar Uw Echte Bakker
en win een REUZE PAASHAAS van echte
chocolade t. w. v. ƒ 225,-- voor slechts

J l, DU. Wie raad het gewicht???

***********************************
Tevens hebben wij een uitgebreide sortering
eigengemaakte paaseieren en paasfiguren, voor
groot en klein.

ONTDEK DE ECHTE BAKKER, ECHT... JE PROEFT T

echte bakker

Muldershof 8 - Steenderen - tel. 05755-1337

DRUKKERIJ WOLTERS

snert
is heus niet slecht

voor de maag. Die
krachtpatser kan dat
best hebben.

Maar helaas zijn niet
alle magen goed in
vorm.

Speelt uw maag wel
eens op?

Vraag dan onze gratis
brochure aan met tips
om daar iets aan te
doen.

Want als u last van
uw maag heeft, dan is
dat bijna altijd eenvou-
dig te verhelpen.

Bel de HET MAG
maagl i jn: VAN DE

maa
06-8696 «.20PER

Rail-Toy, uniek museum pp een unieke plaats
Grootste collectie speel goedtreinen ter wereld (door Jan van der Blom)

Van hobbyist tot museumdi-

recteur.

"Het grootste ter wereld ?" C'or

Spreeuwenberg, eigenaar-direc-

teur van het Ruil-Toy Museum

in Oostvoorne haalt /.ijn schou-

ders op."Mogelijk wel". Hij

vindt het d u i d e l i j k niet /o

belangri jk om de grootste te

zijn.

Als directeur van een succesvol-

le onderneming op het gebied

van de steigerbouw, gaf hij de

le id ing van het bedr i j f over aan

/.ijn jongere broer en ging /.ich

helemaal wijden aan / i jn hobby,

het ver/.amelen van speelgoed-

treinen. Ken ve r / amel ing die

/odanig was uitgegroeid, dat hij

er een speciaal museum voor

inricht te . Ken voormalig restau-

rant liet hij er voor verbouwen

en ui tbreiden. Het ontwerp

daarvoor maakte hij /elf evenals

de ontwerpen voorde prachtige,

maar vooral ook praktische

v i t r ines .

Alles van Marklin

Uniek is het Rail-Toy Museum

in elk geval wel, want waar

v ind t je een privémuscum met

een dergel i jke omvangrijke col-

lectie ? Meer dan 200 locomo-

t ieven en 600 wagons uit de

Mark l inproduk t ie van 1X90 tot

.(s.

C'or Spreeuwenberg die van -ijn hohh\ een museum mankte.

1940 /ijn er te /ien,.een goed

over/icht van wat Markl in in

die periode maakte. Maar ook

ander speelgoed van die

beroemde fabr ikant is er te / ien,

/.oals stoommachines, schepen,

auto's, poppen en fornui/en. In

dit laatste is duideli jk de hand

van mevrouw Spreeuwenberg te

herkennen, die haar man

enthousiast assisteert bij /ijn

hobby. Resul taat hiervan was

onder meer de tentoonstel ing

van poppenhuizen, die vorig

jaar enkele dui/.enden be/.oekers

trok.

Voor jong en oud

Het Rail-Toy Museum is door

/.ijn op/et aantrekkeli jk voor

jong en oud. Voor kinderen is

het hee r l i jk om te genieten van

al dat speelgoed waarmee inder-

t i j d ook echt is gespeeld en even

de computerspel let jes doel ve r -

gelen, /.eker wanneer enkele

van de treintjes echt gaan r i jden,

de stoommachientjes hun ( lu i t

laten horen en misschien ook

nog een demonstrat ie wordt

meegemaakt van de 'catastrofe-

t re in ' , die een komplele spoor-

wegramp laa t / ien . ( D i t laa ts te

werd onder grote h i l a r i t e i t ook

gedemonstreerd dooi Kd

Ni jpe l s . die in l WO het museum

off ic iee l opende).

Tentoonstellingen

De royale op/et van het muse-

Modeltreinen om hij \\c^ ie dromen.

um maakt hel ook mogelijk om

in een speciale /aal periodiek

exposi t ies ie houden /oals vorig

jaar een ten toons te l l ing van

poppenhui/cn en dit jaar een

meccano-lenloonslelling waar

onder meer in /ondingen ie

bewonderen / u i l e n /.ijn v a n het

Meccano ( l i k l e Neder land.

Winkeltje

In het museum is b e h a l v e een

au ten ih i eke restaurat ie , w a a i

koff ie gedronken kan worden,

ook een w i n k e l je . Hier / i j n

a l l e r l e i /aken te koop die ve r -

band houden mei speelgoedlrei-

nen. Bovend ien staan hier de

dubbele" exemplaren uil de

museumcol lec t ie ie koop en

k u n n e n speelgoedlreinen wor-

den gelaxeerd.

l nieke omgeving

Rail-Toy staat op hel v oormali-

ge voorhof van de burcht van

Jacoba van Beyeren in hel rus-

t ieke dorp Ooslvoorne. De ruïne

van de burcht is nog Ie / ien .

Aan de ovcr/ijde van de straat

l ig l hel fraai beboste landgoed

Mildenburg , waa r v r i j gewan-

deld kan worden. Op korte

afstand l iggen de d u i n e n en hel

brede strand, dal ook voor

auto 's toegankeli jk is.

Het Kail-Toy Museum is van

l maart t/m december geopend

op woensdag t/m zaterdag van

10.30 - 16.30 uur en op zondag

van 13.00-16.30 uur.

De toegangsprijs bedraagt voor

volwassenen ƒ 4,50 voor

kinderen MUI 4 tol 12 jaar en

65+ f 2,50.

Hel adres is:

Hoflaan 16 - Oostvoorne -

tel. 01815-5085/3042.



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

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 dinsdagavond 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

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

BHENHOF NMAKERSBEDRIIF

And ré Bijenhof
Tel. 05755-1944

05753-1136
06-52939311

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

112 jaar garantie op onderdelen

PlfLITIE
• Noord- tn Oo$t-G«ldtrland

POLITIE-INFORMATIE AFDELING HENGELO GLD

8e jaargang nr. 9 - week 22 t.e.m. 28 februari 1994

Dinsdag 22 febr. - Op de kru is ing Kruisbergseweg-Kroe/e-

rijweg kwamen 2 personenauto's in botsing. Een bestuur-

ster probeerde vanaf de Kioezerijweg. vooreen van l i n k s

uit de r icht ing Doetinchem komende auto, langs te gaan.

Bestuurster zug echter een van rechts, u i t de r ichting

Vorden komende auto, over het hoofd.

Op de Spuistraat wilde een uiitobestimrster twee fietsers

passeren. Door gladdigheid raakte het voertuig in een slip

en botste tegen een geparkeerd staand voertuig.

Woensdag 23 febr. - Aan de Scharfdijk werd een mooie

buitenlump beschilderd met rode en gele verf.

Op de Lunkhorsterstruut werden 2 honden doodgereden.

Bij de sporthal aan de Surinkkump was een poltoodventer

ukt ie f . De betroffen vrouw kon een goed signalement

geven. In de kom werd de man aangetroffen. Hij bekende

diverse /.aken in Hengelo, Gaanderen, Terborg en

Doetinchem.

Donderdag 24 febr. - Omstreeks 03.00 uur was het erg glad

op de Ruurloseweg (klinkergedeelte binnen de kom), Lcn

autobestuurder uit de richting Ruurlo merkte dat te laat.

Een amsterdummertje en een bloembak liepen ook schade

op.
Klacht ontvangen van een oudere vrouw omdat / i j regel-

matig gebeld werd door een gestoord figuur die domme

vragen stelde.

Vrijdag 25 febr. -Op de R i e f f e l e r d i j k een aanr i jd ing tussen

een personenauto en een reegeit.

/.ondag 27 febr. - 's Nachts blies een autobestuurder een A

op straat. In het bureau weer blazen, u i ts lag 555 u g/1, 1.2

promille, hetgeen een boete van ƒ 800,-- betekend.

Maandag 28 febr. - Aangif te verniel ingen aan fiets op

zaterdagavond bij de sporthal.

Aan de Broekweg wordt een vrouw door een hond in bet

been gebeten. 4 hoiulctanden hadden hun afdrukken ach-

tergelaten. De eigenaar /al de schade vergoeden.

GEVONDEN:

- 5 sleutels aan ring

- l wieldop Peugeot

Franke

NIEUWS VAN GYMNASTIEKVERENIGING DIO

KEIJENBORG
De gymnastiekvereniging DIO houdt op dinsdag 8 maart

huur jaarvergadering in /.aal Winkelman, aanvang 20.00

uur. De bijeenkomst wordt afgesloten met een spelletje

bingo.

De volgende aktivi tei t van DIO is haar jaarl i jkse uitvoe-

ring, die wordt gehouden op /.uterdug 12 maart a.s. in

sporthal de Kamp. De uitvoering begint om 18.30 uur.

K.B.O. "ONS GENOEGEN" KKIJENBORG

Op donderdag l O maart houdt de K.B.O. "Ons Genoegen"

uit Keijenborg weereen ledenbi jeenkomst in dorpshuisde

Horst. De aanvang is 19.00 uur.

Thema van deze avond is "Geestelijk ge/ond ouder wor-

den". Medewerking wordt verleend door dhr. K. Junsmu

van "Den Ooiman" en dhr. Boonman van het RIAGG. De

presentatie beeft als invalshoek een p r u k t i j k v e r h u u l over

depressie.

Aun de hand van de levensloop van een echtpaar wordt

duidelijk gemaakt of en boe invloeden van m i l i e u , karakter.

opvoeding, rel igie, scholing e.d. een rol kunnen spelen in

het omgaan met j e / e l f e n anderen.

Tijdens de presentatie komt het hanteren van stress ui tge-

breid aan de orde, wordt aandacht besteed aan bet omgaan

met emoties in het algemeen en verlies-ervaringen in het

bij/onder. Van de/e onderwerpen is een informat iemap

beschikbaar.

Nu afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook

niet- lcden /.ijn hier van harte welkom.

Op zondag 15 mei organiseert de K.B.O. een v e i l i n g ten

bate van de v ier ing van het 25-jarig bestaan van de K.B.O.

Dit jub i leum /al 10 september worden gevierd. De leden

van de K.B.O. worden dan ook aangespoord om een leuke

bijdrage te leveren door bijv. iets te maken /odat de vei l ing

een succes kan worden. Voor in format ie tel . 203 l en l 833.

HKNGELOSK TONEEL VERENIGING

De afgelopen maanden z i j n de leden van de H.T.V. druk

be/ig geweest met het instuderen van een blijspel voor de

voorjaareuitvoeringen, die op /.uterdug 19 en 26 maart in

/.uul Lungeler / .uilen plaatsvinden.

Opgevoerd wordt het blijspel in 3 bedrijven "Den urmen

miljonair".

Frederik Moering, een boer. die door toedoen van / i j n

vrouw en huur (inwonende) /.uster al leen muur achteruit

boert, is muur wut blij dut de rijke erfoom uit A u s t r a l i ë

overkomt.

Samen met de ge/usters is hij van plan die ouwe oom eens

uit te kleden. Wus het niet dut die oom straatarm is in plaats

vun schatri jk. Dun hebben ze hem niet meer nodig. Alleen

de jongere broer Hein en zijn vriendin Marie nemen het

voor hem op. Dat hun dut uiteindelijk geen windeieren legt

mug dun duidel i jk zijn. Ook een oude onderwijzeres, te-

vens een vroegere vr iendin vun de oom, speelt duur een rol

in.

Hoe het u i t e inde l i j k afloopt weet u uls u het derde bedrijf

heeft gezien.

Kuurten ü ƒ 5.-- zijn in de voorverkoop bij zaal Lungeler,

culë Wolbrink, Wolters Boekhandel en alle leden van de

H.T.V.

DAMMEN week 7

Jeugd: 2e ronde onderlinge competitie: Peter Bouwmun-

Arnoud de G ree f 0-2.

2e ronde sneklummen: Michiel Derksen-Stefun Hoebink

l -1 ; Arjan Meulenbrugge-Geert Menkveld l -1; Eddy Hoe-

bink-Stefan Hoebink l -1; Geert Menkveld-Michiel Derksen

0-2; Arnoud de Greef-Peter Bouwman 2-0.

Onderlinge competitie: Finale A: A. Hoebink-G. Halfman

0-2: J. H e i j i n k - B . H u r k i n k 2-0; J. Heuvel ink-H. Zonnen-

berg l l : .1. Lu i t en-N. Roelofsen 0-2; H. Luimes-G. Kreu-
nen 2-0: H. Vos-J. Vos 2-0.

I -ma le H: A. Blom-J. Evers 2-0; L. Koldenhof-E. Berend-

sen 2-0; H. Groeneveld-B. Goorman 2-0; H. Dijkman-J.

Wentink l -1; W. Engbers-A. Versteege 2-0; G. Bottermun-
D. Wulgemoet ufgebr.

Standen: Finule A: 1/3. A. Hoebink 4-6, H. Vos 4-6, N.
Roelofsen 4-6.

Fina le H: 1 . H. doorman 6-9; 2. Y. Schotanus 5-7; 3. D.

Wulgemoet 4-6; 4. J. Schubbink, J. Went ink 5-6.

Het 2e teum behaalde met sneldammen vcor teams een

voorlopige Ie p luu t s na de I e ronde in de 4e klasse Oost

Gelderland. W. Eijkelkump zorgde voorde meeste punten

5-9. H. Hulshof. B. Hui k i n k en G. Botterman zorgden voor

de rest vun de punten (DCH 2 had 5-7)

VERG ADERING SPEEL-O-THEEK" DRIBBEL-IN"

De Hengelose speel-o-theek "Dribbel- in" houdt op woens-

dag 16 maart a.s. in huur onderkomen in de Kerks t raa t de

voorjaarsvergadering, w u u r v a n de aanvang 21.00 uur is.

Ouders en verzorgers van kinderen zijn op deze vergade-

ring vun harte welkom.

DAMMEN week 8

Het 2c teum speelde de laatste wedstrijd in de 3e klasse

Oost Gelderland thuis tegen Zevenuur 2. Er werd een ruime

overwinning behuuld vun 8-4. Winst voor B. Hurkink, N.

Roelofsen en teamleider H. Hulshof, remise voor W.

Eijkelkamp en D. Wulgemoet. H. Groene veld verloor zi jn

p u r t i j dooreen eenvoudige openings/et. B. H u r k i n k haalde

de meeste punten voor DCH 2 nl . 8 - 1 1 . G. Hal fman

behaalde eveneens een plus 3 score nl. 6-9. IX'H 2 e indigde

hiermee op de 4e pluuts met 8-9.

Jeugd: Eddy Hoeb ink-S te fun Hoebink I - I ; A r j u i i

Meulenbrugge-Geert Menkveld 0-2.

Onderlinge compet i t ie .

Finale A: J. Vos H. Zonnenberg 2-0; H. Luimes-J. Luiten

2-0; J. Heuve l ink -G. Kreunen 1 - 1 ; J. H e i j i n k - H . Vos 0-2.

Finule B: J. Scbabbink-Y. Schotanus 1 - 1 ; J. Wentink-E.

Berendsen 0-2; A. Versteege-L. Koldenhol 0-2; W. Eng-

bers-H. Dijkman 1-1.

Standen.

Finale A: 1. H. Vos 5-8; 2. H. Luimes 5-7; 3. A. Hoebink

4-6, N. Roelofsen 4-6.

Finale B: 1. B. Goorman 7-9; 2. Y. Schotuiuis 6-8; 3. J.

Schubbink 6-7: 4. D. Wulgemoet 4-6; 5. J. Wentink 5-6. W.

Engbers 5-6.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 13 MAART 1994

Remigiuskerk

10.00 uur ds. P. Hendr iks . Apeldoorn Jeugddienst

Kindemevendiensi
Woensdag 9 maart - buhla^ \'ix>r liet xwus - I

L
>.10 uur ds. .\. H. l-'.lhcn

(Joede Herder Kapel

10.15 uur ds. R. J. ten Have

Woensdag 9 maart - bultig v. voorliet ^cuv/.s - I^JOinirils. l'. F.ih' \ r/c.s

Verzorgingscentrum "De Hleijke"

10.00 uur ds. A. B. El hert

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 12 maart 19.00 uur Euchar i s t i ev ie r ing

Zondag l 3 maart 10.00 uur Woord en Communieviering m.m.v.

het gemengd koor

Dinsdag 15 maart 19.00 uur Avonddienst

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00uurWeekendvier ing;

zondags om 10.00 uur Hoogmis: vvoensdagsavonds 19.30 uur

Rozenhoedjebidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharis t ieviering.

Hui /e Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis:

dage l i j k s Ro/enhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vr i jdagmiddag 14.00 uur tot

maandagochtend 08.00 u u r e n is u i t s l u i t e n d bedoeld voor spoed-

gevallen.

Op zaterdag- en zondagochtend wordt om l 1.00 uur een vri j

spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

WOENSDAG 9 MAART

Dr. Koning, te l . 1266

11 - 14 MAART

Dr. Ei jkelkamp, tel . 2262

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, Kas tan je laan 7. Hengelo ( ' l id . tel . 1277.

Woensdag: wisselavond. zie boven

Donderdag: dr. Koning. Kastanjelaan I . Hengelo Gld. tel. 1266.

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

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

18.00 uur . /a., zo., feestdagen l l .00-1 2.00 uur.

Spoed- en special islenrecepten k u n t u in het weekend, buiten de

openingstijden om 17.30 uur in leveren .

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

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

Spreekuur ge/.elschapsdieren: 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 hel weekend.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455 - Fax 05753-3521

Agentschap voorSteenderenen
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN
TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK

e&geboorte- en huwelijkskaarten
' jubileum- en gelegenheidskaarten

Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,
huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen
om thuis uw kaart uit te zoeken.

KF visitekaarten
v& rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
v& rekeningen, briefpapier
' circulaires, folders, prijslijsten
*renveloppen, briefkaarten, sets
e& ketting formulieren enz. enz.

Advertenties voor het weekblad
"DE RECLAME" kunt u hier ook opgeven.

STEUN DE TEGENAANVAL
OP HET ONVERWACHTE.

HELP DE 40.000
KINDEREN

MET EPILEPSIE
EN GEEF.

GIRO 222111.
Nationaal Epilepsie Fonds-De Machtvan het Kleine.

- Al 100 jaar actief.
Postbus 9587,3506 GN Utrecht. Tel. 06-821 24 11.

Openstelling Politiebureau Hengelo < . ld

Maandag t.c.m. vri jdag van 9.00 tot 1 2 . ( M ) uur.

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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - l l

Hulpdienst

mevr. Rijpkema, tel . 2439 en mevr. l.ubbers. tel . 2766. In

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

2627.

Kruiswerk ()ost-(Jelderland

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

te lefoonnummer 06-SS06 ( b i j n a g ra t i s . 3 cent per m i n u u t ) . Via

dit te kfOOnummer hoort u ook wanneer er in uw (woon (plaa ts het

(u i t l e en ( sp reekuur is .

Netwerk Thuis/org Nederland

24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t bellen tussen 09.00 en 12.00

uur) . Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel . 05750-

16463.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk

Zutphen

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

- ( i e / ins-/bejaarden verzorging voor de gemeenten Hengelo (C i l d ) .

Vorden en Steenderen: /.ulphenseweg l c. Vorden.

tel. 05752-2148.

- Maatschappeli jk werk voorde gemeente Hengelo (Gld):

Zutphensewcg Ie . Vorden. tel. 05752-2129.

- Maatschappel i jk werk voorde gemeente Steenderen:

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

- Gezins-/bejaardenver/orgiiig en maatschappel i jk w e ik /.e Ihem:

Stat ionsplein 12. /.elhem. tel . 08342-2151.

-Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel. 05750^3800.

Bezoek-adres: Hogestraatje 3, /utphen.

Correspondentie-adres: Postbus 4012. 72(K) BA Zutphen.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging opchr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

in de gezondheidszorg. Voor vragen, h u l p of bemiddeling b i j

problemen, bel (dage l i jks van 1
1
M>0-20.0(> u u r ) te l . 08330-

21025. 08340-41275 of (maandag t .e.m. v r i j dag ) OS343-I 2 14.

Vri jwil l ige Thuis/org. te l . OS340-35000. dagel i jks van < ) . < ) < ) -

10.00 u u r en van 18.30-19.30 uur .

Verloskundige:

R. Haggeman-Withaar. t e l . 05754-1351

Pedicure

Y. Abbink. Toldi jk . tel . 05755-1386

L. Evers-Jansen. t e l . 2515

Diëtiste

H. Zweerink-Stege. Hakermarksedi jk 15. 7223 KJ Baak. te l .

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

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische h u l p d i e n s t : 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

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


