
63e jaargang no. 11 dinsdag 15 maart 1994 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

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

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

DE GEHELE WEEK

Gepaneerde Snitzeis

100 gram 1.35

Malse Varkensrollade 500gram6.95
met de hand geknoopt

Verse Kippenpoten 1 kg 4.95

per stuk 0.50

per stuk 1.00

per stuk 0.75

per stuk 2.75

4.95

bitterballen
kroketten
fricandellen
loempia's

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

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
NASI of BAMI

500 gram O. 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

Nu donderdag 17 maart is ook

Optiek „Groot Kormelink"

weer geopend.

Tot ziens!

<• GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Hengelo G. Spalstraat 27 -Telefoon 05753 -1771

de optiek speciaalzaak 's maandags gesloten

Gymnastiekver. Achilles

UITVOERING

zaterdag 19 maart a.s.
in sporthal "de Kamp"

Aanvang:
's middags 14.00 uur
's avonds 19.00 uur

Doe uw voordeel in onze

OPRUIMING
dit i.v.m, komende verhuizing!

•• talloze boeken tegen

40% korting

talloze spellen, puzzels,

buro-artikelen, enz. tegen

50% korting

Wolters Boekhandel
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

„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

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

RIETEN MANDJE met
3 PRIMULA'S 6.95

POTLOOD NARCISSEN

3 bos 5.00

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

KIPFILET
100 gram 1.98
COTELETTO'S

per stuk 1.̂ 15

LEVERKAAS

100 gram 1.4O

PAARDE ROOKVLEES

100 gram 2.4O

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

AA
W

GEVESTIGD:

makelaardij o.g.

WENTINK
Zaarbelinkdijk 11
7256 KL Keijenborg
Tel. 05753-1779
Fax 05753-3869

- Bemiddeling en advies bij aan- en verkoop
onroerend goed

- taxaties
- productierechten melkquotum
- productierechten mestquotum
- grond- en pachtzaken

Klokken voor
ieder interieur

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

WIST U DAT!!
op woensdag
3 art. huren

2 betalen is bij

hüur̂ kük
Spuistraat 28a - Hengelo ( i ld

tel. 05753-3636

BEDANKT,
lekker /eg, ja dat val t weer in
de s m a a k /o 'n TAART
KADOBON van Bakkerij
Kreunen, tel. 05753- 1 474.
De /.aak voor mensen niet
smaak.

Te koop complete v i s -
uitrusting. Tel. 05753- 1 S2<>.

Elegant en modieus

dat is de voorjaarsmode bij

DEMI BYOU
met bijpassende:

sieraden, sjaals, panty's

Komt u kijken?

Het is de moeite waard!

Zutphensewej» 8 - Vorden
Tel. 05752-3785

Grand café

3 jaar

Ter gelegenheid van ons 3-jarig jubileum

organiseren wij op zaterdag 19 maart de

Hengelose biertap wedstrijden
Dit biertap spektakel staat onder leiding

van een deskundige Heineken Jury.

Op onze verjaardag staat er natuurlijk een

consumptie voor u klaar.

«r
Paaszaterdag 2 april

live

The Katzenjammerkids./
Biljartballen Rockabilly ^

aanvang 21.30 uur

Spalstraat 44 - 7255 AD Hengelo Gld. - tel. 05753-3778

Eerst kijken.
Dan kopen.

Nu verkrijgbaar voor maar f 12,50: onze video en boekje "Van droomhuis

naar eigen huis". Waarin u alle informatie vindt over het kopen van een eigen

huis. Met Sylvia Millecam en Hans Böhm. Kom dus snel bij ons langs.

Haal nu de VSB Informatievideo
over het kopen van een eigen huis.

VSB+BANK
Daar kom je verder mee.

Memelink & Bergervoet

Spalstraat 11, Hengelo Gld. (telefoon 05753 - 1521)



Op maandag 21 maart a.s. zijn wij 25 jaar getrouwd.

Tevens herdenken wij dat onze rijschool 25 jaar

bestaat.

Wij hopen dit feest samen met onze kinderen en u te

vieren.
Wie ons wil feliciteren nodigen wij van harte uit
tijdens onze receptie van 15.30 tot 17.00 uur inzaai
Winkelman, St. Janstraat 3, 7256 BA Keijenborg.

JAN EN TRUUS DKRKSKN-VREDEGOOK

Nyssinckkampstraat 36
7256 AL Keijenborg

Voor de vele felicitaties, bloemen en kaarten, ont-
vangen bij ons 50-jarig huwelijksfeest, zeggen wij
u langs deze weg heel hartelijk dank.
De Kon. Harm. "Concordia", de Chr. Muziekver.
"Crescendo" en de boerendansgroepen "de Klep-
perklumpkes" en "Concordia" willen wij speciaal

bedanken.

LAMMERT EN JO TE SLAA

Hengelo Gld, maart 1994
Wichmondseweg 53

Enige en algemene kennisgeving.

Op 3 maart 1994 overleed mijn lieve man, onze pa

en opa

DERK JAN MAALDERINK
geb. 16 oktober 1929 te Vorden

echtgenoot van Bemarda Johanna Hngbers

Hengelo (Gld.), B. J. Maalderink-Engbers

Ramstein Dld., Dick en Regina Maalderink

Jessica
Mis

Doetinchem, Martina en Wil Derksen
Jcrocn en Dajihnc

Wemiy en Joost

Vorden, Els en Joop Hots
Michèl en Daniëlle

Rcnico en llsc
N i col c

Hengelo (Gld.), Anja en Bert Lammers

Karin
Annenuckc

7255 XZ Hengelo (Gld.),
Bleekstraat K).

Op verzoek van de overledene heeft de begrafenis in
famil iekr ing plaatsgevonden.

Verdrietig y.ijn we om het heengaan van mijn lieve
schoon/oon en on/e dierbare /.wager en oom

DICK MAALDERINK
echtgenoot van Betsie Maalderink-Engbers

op de leeftijd van 64 jaar.

B. E. Engbers-Segboer

C. J. Engbers
H. Engbers-Norde
Joop
Martin
Heidy

7255 XZ Hengelo (Gld.), 3 maart 1994.
Bleekstraat S.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van on/e penningmeester

DERK JAN MAALDERINK

Sedert t i e n t a l l e n jaren was Dick als bestuurslid van
de Schutterij "Eendracht Maakt Macht" een belang-
rijke drijfveer voor onze vereniging.

Zodoende was hij actief voor de hele Hengelose

gemeenschap.

Wij wensen Betsie en de kinderen veel sterkte bij
het dragen van dit grote verlies.

Bestuur Schutterij E.M.M.
Bestuur Majorettenvereniging E.M.M.

Hengelo (Gld.), 4 maart 1994.

Magere Hamlappen
i kg 1O.OO
Rundervinken
lOOgram Ii

Nagelhout
3•

Erkend Ambachtelijk Euroslager

Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo (Jld - Tel. 1258

C.B.T.B. afd. Steenderen - Toldijk

Geachte leden en belangstellenden,

Op vrijdag 18 maart hopen wij onze jaarlijkse
toneelavond te houden in zaal "Den Bremer" te
Toldijk.
Ontvangst met koffie vanaf 19.45 uur en opening
door de voorzitter om 20.00 uur.

Toneelvereniging 't Buurtschap uit Sinderen zal
voor ons opvoeren het blijspel:

"wat een peerdespul"

In de pauze is er een verloting.
Wij willen u en uw familie, vrienden en bekenden
hierbij uitnodigen.
Aanvang 19.45 uur. Toegang gratis.

Het bestuur
Steenderen, maart 1994.

|g;;ns aerllih, zieN het nog uiel goed?

JUBILEUMVIERING
1919 1994
Christelijke gemengde zangvereniging

"Excelsior"
zaterdag 19 maart

om 19.30 uur in zaal "Den Bremer"

Programma:

* Gelegenheid tot feliciteren
* Opening
* Zangprogramma "Excelsior" o.l.v. M. Glas
* Pauze
* Optreden Netterdens Jongerenkoor

o.l.v. B. Simmens
* Sluiting

Wij rekenen graag op uw komst!

De toegang is gratis.

Het bestuur van
Chr. gem. zangver.
"Excelsior" Toldijk

Pasen komt er aan.

In verband daarmede leverbaar diverse

PAAS-ARTIKELEN
zie etalage Kerkstraat 17

Wolters Boekhandel
Hengelo Gld-tel. 1253

De P.v.d.A. bedankt

haar 1286 kiezers

voor hun vertrouwen.

PvdA
De contactgroep agrarische vrouwen

organiseert op dinsdag 22 maart
om 20.00 uur in zaal Leemreis een avond

over aanleg en onderhoud van tuinen.

Dames en heren, die hierin geïnteresseerd
zijn, zijn van harte welkom.

Kosten ƒ 5,-- p.p.

GESLAAGDE VOORJAARSUITVOERING CHR.
MUZIKKVER. "CRESCENDO"
Op zaterdag 5 maart j.l. hield de chr. mu/ iekvcren ig ing
"Crescendo" haar jaarlijkse voorjaarsuitvoering in sporthal
"de Kamp" te Hengelo Gld. Na het openingslied, ge/ang
434 en een welkomswoord van voor/.itter H. Waarlo. was
het woord aan de lady-speaker mevr. J. v.d. Velde, die het
gehele programma op een leuke manier aan elkaar praat te .
Als eerste kwam de leerlingengroep van de harmonie o.l.v.
van H. Kraxneraan bod. De/e groep bracht 2 nummers ten
gehore. Ondanks de /enuwen van de jonge m u / i k a n t e n
brachten /ij het er goed at' en /ij kregen dan ook een
welverdiend applaus.
Daarna kwam voorde Ie maal de harmonie in ak t ie . O. l .v .
dir igent H. Kraxner werd o.a. een l iedbewerking van de

N.F.C.M. "Fantasie Concertante" gespeeld en Texas Story.
Het eerste optreden van het tamboer-lyrakorps, o . l .v .
instrukteur B. Rietman bracht o.m. fantasie over 2 jeugd-
liedjes en Bell Act ion.

Na de pau/e volgde er een mu/ ika le rondreis van de
harmonie. Terwijl er nummers van verschi l lende landen
werden gespeeld, t .w. Holiday in Spain (Spanje). K a l i n k a
(Rusland) , Out of Africa ( A f r i k a ) en Hava Nagi la ( I s r a ë l ) .

Weel u het nog wel /.eker? Zeg dan 'ns

eerlijk. Hoe lang is het geleden dat u

uw ogen heeft laten doormeten. U

draagt hem toch niet voor niets .

l u i i r l i jk. deze staat u /.o goed. Maar

dat hoeft niet te veranderen. Kom

eens langs. Wij meten uw ogen. l '

/iet weer beter.

'f GROOT KORMELINK
^ brillen en contactlenzen
Hengelo G Spalitraat 27 Telefoon OS7S3 1771

de optiek speciaalzaak
's maandags gesloten

INF<

COLLECTEN
Volgens het collecterooster 1 994 worden
de komende periode de volgende col-
lecten gehouden:
20 t/m 26 maart - SIMAVI
10 t/m 16 april - Nat. Fonds Kinderhulp.

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 1 2.00
uur, alsmede 's-middags na telefonische
of schriftelijke afspraak.
Tevens liggen de milieuvergunningen elke
vrijdag van 1 7.00 tot 20.00 uur ter inzage
in de bibliotheek, Sterreweg 14.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot
bovengenoemde afdeling, telefoon 1 541 ,
toestel 384.

OPENBARE
RAADSVERGADERING

worden gehouden op dinsdag 29 maart
1994 des avonds om 8 uur in de raads-
zaal van het gemeentehuis.
De agenda en de daarbij behorende voor-
stellen liggen vanaf 15 maart 1994 voor
een ieder ter inzage in het gemeentehuis
en de bibliotheek.

WONINGWET
Burgemeester en wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat er in de week van
28 februari 1 994 tot en met 6 maart 1 994
een aanvraag ingevolge de Woningwet is
ingekomen van:
de heer J. A. Eulink, voor het veranderen
van de garage, plaatselijk bekend Rozen-
hoflaan 19 te Hengelo;
de heer E. J. Breman, voor het uitbreiden
van de keuken, plaatselijk bekend
Akkerwinde 10 te Hengelo;
de heer G. J. Jolink, voor het verbouwen
van de berging, plaatselijk bekend
Ruurloseweg 21 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, 15 maart 1994.

WIELERRONDE
10 APRIL 1994

Het bestuur van de R.T.V. Vierakker-
Wichmond heeft verzocht om op 1 0 april
1 994 de 1 4e wielerronde van Hengelo te
mogen organiseren.
Gevraagd is of weer hetzelfde parcours
kan worden gebruikt als in de jaren 1 986
t/m 1989, t.w. Spalstraat, Zuivelweg,
Leliestraat, lekink, Asterstraat, Bleek-
straat.
Burgemeester en wethouders zijn voor-
nemens het verzoek in te willigen. Dit
betekent, dat op die dag van ongeveer
1 2.00 - 1 8.00 uur een groot aantal wegen
in het dorp voor het verkeer gesloten
moet worden verklaard.

GEM€€NT€ HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld
Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1 118
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DRMATIERUBRIEK

NATIONALE BOOMFEESTDAG
De Nationale Boomfeestdag is op woensdag 23 maart a.s. De boomplantdag is een
landelijke aktiviteit en bijna alle basisscholen in ons land doen er aan mee.
Ook in onze gemeente wordt aan deze zo belangrijke aktiviteit ruime aandacht besteed.
Zo zijn er op de scholen doelgerichte lessen met informatie over het belang van bomen
en struiken in onze leefomgeving en wordt uitvoerig ingegaan op een goede omgang
met onze natuur.
Daarnaast wordt er aan de Westerstraat daadwerkelijk geplant onder leiding van de
gemeentelijke plantsoendienst.

PUBLIKATIE ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 2 t/m 8 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:

A. Lassche, Oosterinkdijk 2, Hengelo het uitbreiden van het woongedeelte van
de boerderij

A. Bijenhof, Muldershof 1 , Steenderen het vergroten van een werkplaats aan de
Hummeloseweg 7a

E. Weenk, Meeneweg 23, Zelhem het oprichten van een woning aan de
Kapelweg 7

diend bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.
Terzake kunnen nadere inlichtingen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afde-
ling Grondgebiedszaken

WET MILIEUBEHEER
Er is een aanvraag ingekomen van:
de heer J. Abbink, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer voor een fokvarkenshouderij, plaatselijk bekend
Heideweversweg 6 te Hengelo.
Het voornemen bestaat de vergunning te verlenen onder het stellen van voorschriften
om nadelige gevolgen voor het milieu te beperken.
De aanvraag en de ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 1 6 maart 1 994 tot en met
13 april 1994.
Hierna kunt u (totdat de procedure helemaal afgewerkt is) de stukken inzien bij de
afdeling Grondgebiedszaken.
Tot en met 14 april 1994 kunt u schriftelijk bij het gemeentebestuur uw bedenkingen
inbrengen. U kunt daarbij vragen uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Als
u voor 7 april 1 994 daarvoor een afspraak maakt, kunt u ook mondeling bedenkingen
inbrengen. Hierbij wordt tevens gelegenheid gegeven tot een gedachtenwisseling
tussen de gemeente, de aanvrager en de overige aanwezigen. Alleen degenen die nu
bedenkingen inbrengen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest kunnen later beroep instellen.

Hengelo, 15 maart 1994.

MELDINGEN WET MILIEUBEHEER
Er is een melding ingevolge de Wet milieubeheer ingekomen van:
de heer A. Smeitink, in verband met het omwisselen van 1 90 slachtkuikenouderdieren
voor 5 volwassen pony's, 2 veulens en 1 paard, alsmede het uitbreiden van een
propaantank naar 8m3 en de melding van een bovengrondse dieselolietank, gelegen
aan Zelhemseweg 49 te Hengelo;
N. V. Waterleidingmij. Oostelijk Gelderland, in verband met het buitenbedrijf stellen en
verwijderen van 4 centrifugaalpompen en het plaatsen van 1 nieuwe centrifugaalpomp,
gelegen aan Kloosterweg 7 te Hengelo;
Mts. A. en J. W. Steenblik, voor het van toepassing worden van het Besluit melkrund-
veehouderijen milieubeheer op een reeds opgerichte melkrundveehouderij, gelegen
aan Steenderenseweg 21 te Hengelo;

horecabedrijven milieubeheer voor een reeds opgericht hotel/pension, gelegen aan
Regelinklaan 3 te Hengelo.

Hengelo, 15 maart 1994.

MOTORRACES 1994
Burgemeester en wethouders hebben het bestuur van de HAMOVE toestemming
verleend om op het circuit Varsselring motorwegwedstrijden te houden op 4 april a.s.
(Tweede Paasdag), alsmede trainingsritten op zaterdag 2 april daaraan voorafgaande.
In verband hiermee is op die dagen het circuit en de in de omgeving ervan liggende
wegen of weggedeelten voor het verkeer gesloten.
Het bestuur van de HAMOVE is verzocht aanwonenden van het circuit o. m. in kennis
te stellen van het telefoonnummer van de centrale voor het geval er zich bijzondere
omstandigheden voordoen.

werden g e l i j k t i j d i g dia 's vertoond van het desbetreffende
land. Aan het einde van de mu / ika l e reis was men weer
terug in Hengeloen dat werd gevierd met het spelen van het
Hengelose Volks l ied .
Het 2e optreden v a n het tamboer-lyrakorps. wat dit jaar 20
jaar bestaat, bracht o.a. l .yra-tango en the Streethand.
Daarna k w a m de harmonie weer. die nu v r i j l i c h t e num-
mers speelde, die lekker in het gehoor lagen, /oals love
changeseve ry th ingen one moment in t ime van de bekende
Amerikaanse /.angeres W h i t n e v Houston.
Ter a f s l u i t ing van de/e m u / i k a l e a vond speelden de harmo-
nie en het tamboei \\ rakorps nog ge/amenli jk de m a ï s the
t rad i t iona ls .
Nadat er bloemen waren voorde lady-speaker, mevr . J. v . i l .
Velde en de heren Kraxner en Rie tman ging het p u b l i e k
tevreden naar hu i s en kon er terug worden ge/ien op een
geslaagde voorjaarsuitvoering, die e i g e n l i j k meer pub l i ek
had verdiend.

FRIKANDO
ZEEUWS SPEK
LEVERKAAS

500 gram 6.45
100 gram 1.40
100 gram 1.40

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320



HENGELOSE TONEEL VERENIGING

TONEELOPVOERINGEN
OP ZATERDAG 19 en 26 MAART
in zaal Langeler, Spalstraat 5, Hengelo Gld.

Opgevoerd wordt:

„DEN ARMEN MILJONAIR"

De rolverdeling is als volgt:

Frederik Moering

Aleicla

Truus Vink

Hein Moering

Marie Hechten

Peter Moering

Klaas van Reeken

Herman Lensink

Agaat Hemelrijk

Eddie ( i las

Sou f Heuse

Licht/geluid

Regie

hoer

/i jn vrouw
/uster van Aleida

jongere broer van Frederik

verloofd met Hein

erfoom uit Aus t ra l ië

lid van Prov. Staten

wethouder en loco-burgemeester

onderwijzeres

verslaggever van de krant

Annie Takkenkamp

Willem Elsman

Jan Knoet

Henk Woei t s

R i k y van Campen

Evelien Takkenkamp

Leo Sueters

Diny van Campen

Harry Weverink

Wim Eenink

Rinie Buunk

Jolanda Cornegoor

Rob Veenink

Aanvang 20.00 uur - zaal open 19.15 uur

Kaarten /ijn in de voorverkoop bij Boekhandel Wolters, /aal Langeler, tel.

1212, café Wolbrink en alle leden van de H.T.V.

ONTDEK
DE

NEKROL!

l̂ HJÉ O: •••

*
*

Mpraktijk tmfi het /*>»<

bet Silyana Support * hwtöfëussen

kan nek- en hoofdpijn ten gewl&c

van een verkeerde lichaamshouding

helpen voorkomen. Goed stopen ƒ'

is gezonder dan een aspaientfe!^

En een goed hoofdkussen zorgt

daarvoor:

DUffi&T
HET HOOFDKUSSEN DAT N£K- £N
HOOFDPIJN HELPT VOORKOMEN.'

oe gevoel? Hoofdpijn? Natuurlijk kunt u naar de
dokter gaan. Maar kijkt u eerst eens of u goed ligt als u

slaapt. Want een goede nachtrust is hoofdzaak! Een natuurlijk
gesteunde wervelkolom is het geheim van een goede

slaaphouding, dat zal iedere fysiotherapeut(e) bevestigen.
Een goed bed kan wel uw rug anatomisch juist ondersteunen,

maar niet uw hoofd en nek. En juist daar ontstaan veel
klachten ten gevolge van een verkeerde houding.

Maar nu is er de Silvana Support*. De drie apart gevulde
segmenten zorgen ervoor dat uw wervelkolom altijd recht ligt,

of u nu op uw zij of op uw rug slaapt. En de ingebouwde nekrol
zorgt voor een goede ondersteuning van de nek tijdens de slaap
SILVANA SUPPORT IS EEN GEREGISTREERD HANDELSMERK VAN JADE BV DEVENTER

LUBBERS WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

Marktplein 5 - Steenderen - Tel. 05755-1204

Zondag 20 maart

Haverkamp Band
aanvang 16.00 uur

Zaterdag 26 maart

New Adventures
voorverkoop

Pruiken & Toupets
Kaal worden kan vele oor/aken hebben. Dit kan

i^evol^en hebben voor uw / e l f v e r t r o n w e n . Mei

upet. p r u i k of h a a r s t u k j e van ( leer t H e i n t j e s

voelt u /idi a l s he rboren . 1 1 kent u / e l f

weer. In onze haarboe t iek advi-

s'-ren wij u op d i skre te w i j / e

over vacuüm haa rwerk /.on-
Haarwerkboetiek

Z-E weg 6, Toldijk

Reintjes

der p lakken of klemmen en de merken Top Head,

Pier re l ' . a ln ia in . Free World en Arcos. Alle moder-

ne kapsels / i j n m o g e l i j k , /owel voor dames, heren

en k i n d e r e n . Voor een v r i j b l i j v e n d advies

kunt u langs komen of bellen

voor een afspraak.

Telefoon 05755-2524

Aan de wei,' X t i t p h c n - l )oct i n c h t - m

Bakkerij Hekkelman
op z'n paasbestü

Deze week:

Bierbrood 3.50

Amsterdams paasbrood 3.50

Vrijdag en zaterdag:

Paasgebak 4 voor 6.50

Oofc hebben wij het grootste

assortiment opgemaakte eieren,

een lekkere kado tip.

Bakkerij
H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

NNINQ/MOLENIMKKERS Te, 05753.., 200

HALFMAN B,V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Kond weg 2a - Hengelo ( ï ld
l o l . 05753-1424

KLOMPEN!
clan moe-t U hij Sueters

zijn.

Goede kwaliteit!

Fabrieksprijzen!

ook zaterdags open

Klompenmuseum

Uilenesterstraat l ( )a ,

Keijenbdrg.

Tel. 05753-3030

Veel bekeken en beluisterde satire in het

programma "Krasse Knarren" op T.V.

De auteurs van Kooten en de Bie zijn prach-

tig weergegeven in het kleurige fotoboek

„ONS KENT ONS"

Een pracht kado en uit voorraad verkrijg-

baar bij

Wolters Boekhandel
de echte boekhandel van Hengelo Gld

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld

zo straks: Spalstraat 14

STEUN DE THif/VAANVAL
OP HET ONVERWACHTE.

HELP DE 40.000
KINDEREN

MET EPILEPSIE
EN GEEF.

GIRO 222111.
Nationaal Epilepsie Fonds-Oe Macht van het Kleine.

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

AANBOD VAKANTIES VOOR JONGEREN

GROTER DAN OOIT

Jongeren die dit jaar een actieve vakant ie w i l l en , / i t ten

goed. Het aanbod is groter en gevarieerde! dan ooit.

Ka jakken in I ta l ië /mounta inbiken ' inde Dordogne, /weel

vliegen in Polen, 'stargliden' in Oostenrijk; in de/e catego-

rie is de keus enorm. En dat alles voor prij/en die afgestemd

/ijn op de portemonnee van jongeren.

Veel jongeren wi l len geen standaardvakantie, maar een

vakan t i e die ru imte biedt voor i n d i v i d u e l e wensen, /e wi l -

len e igen l i j k hun eigen vakan t i e samenstellen. Touropera-

tors houden hier in toenemende mate rekening mee en

bieden naast complete rei/en ook losse 'bouwstenen ' aan.

Goed vergelijken

Voordat een vakan t i e wordt geboekt is het verstandig om

na te gaan ot andere touroperators niet een /elf i le soort reis

bieden. De prij/en van gelijksoortige vakant ies kunnen

n a m e l i j k aan/ienli jk verschillen.

Er zijn van die adressen waar jongeren gemakkel i jk aan

voorbij gaan, terwijl ze er heel goed terecht kunnen. Neem

bijvoorbeeld de Rabobank. J a a r l i j k s boeken /o'n miljoen

reizigers hun vakantie bij deze bank. Nergens in Nederland

worden zoveel reizen verkocht. Juist hier kunnen jongeren,

die uit zijn op een voordelige vakantie, hun slag slaan. De

bank kent onder meer speciale jongeren- en studenten-

tarieven. Ook de last minute-aanbiedingen zijn er goed.

Opletten

Vooral inde lucht vaan i s momentee l een prijzenslag gaande.

De aanbiedingen vliegen je om de oren; de een nog mooier

dan de ander. Overzicht is er nauweli jks meer. Een keus

v a l t daarom moe i l i j k te maken. De Rabobank biedt hier-

voor een oplossing. De bank beschikt over een modern

computersysteem. Aan de hand van de vertrekdatum en de

bestemming kan /.o een l i js t worden opgeroepen met de

goedkoopste tarieven. In totaal bevat de'Rabo-reiscomputer'

bijna 10.000 v l i eg ta r i e \ en voor honderden bestemmingen.

Die tarieven worden elke nacht geactualiseerd.

Easy Money

Om zich te onderscheiden van de concurrentie probeert de

bank op a l l e r l e i manieren voordeel te bieden, /o kunnen

jongeren gebruik maken van aanbiedingen in het zogehe-

ten Hasy Money-kortingsboekje. Dit boekje vol prijs-

voordelen krijgen jongeren die bij de Rabobank een

Studentenrekening openen. Kr z i t t en onder meer kor t ings-

coupons in waarmee jongeren voor ƒ 99,- naar Londen

kunnen . Ook kunnen ze een mini -cru ise naar Engeland

maken voor ƒ 49,--. Voor meer informat ie kan men terecht

bij de Rabobank in de buur t .

CHRISTELIJKE GEMENGDE ZANGVERENIGING
"EXCELSIOR" TOLDIJK HEEET75 J A A R BESTAAN
( )p zaterdag 19 maart gaat bi j de zangvereniging "Excelsior"

in Told i jk de vlag u i t . omdat het die dag groot feest is. Het

is dan exact 73 jaar geleden dat er in Toldijk enkele mensen

bij elkaar kwamen om te bezien of er mogelijkheden

aanwezig waren om samen te zingen. Dit in navolging van

een i n i t i a t i e f in het dorp Steenderen dat vele mensen wel

aansprak, maar men vond het toch nog een heel eind gaans.

De buurtschapszin bleek al snel en /o'n midden dertig

liefhebbers van zingen kwamen in de lagere school e lke

week trouw op de repetit ie. Dit ledenaantal is inde loop der

jaren nogal toegenomen om daarna - heel ge le ide l i jk - weer

af te nemen tot het huidige ledenaantal van om en nabij de

dertig.

Jarenlang was 'het gebouw' de lokatie waar men samen-

kwam, totdat de oude school en dus ook het gebouw

verdween. Sinsdien is opnieuw de hal van de school de

repetitieruimte, waar men op maandagavond met veel

plezier zingt en de contacten onderhoudt.

"Excelsior" is blij met dit jubi leum, waarui t bl i jkt dat men

als vereniging binnen de Toldijkse gemeenschap nog steeds

bestaansrecht heeft en kan rekenen opeen t rouwe aanhang;

velen zijn ook donateur van "Excelsior".

Het plezier in het zingen is al dr iekwar t eeuw onverminderd

aanwezig, al is het de laatste jaren een moeili jke zaak om

jong en wat ouder binnen één koor en vereniging samen te

brengen. Maar de sfeer bij "Excelsior" is onverminderd

goed en b l i j f t a a n t r e k k e l i j k voordegene die er kenn is mee

heeft gemaakt.

Het repertoire is meegegroeid met de ontwikkel ingen van

de/c t i jd. Wat is gebleven is het christel i jke lied, dat men

ook uit wil dragen naar de medemensen en waarmee men

dwars door de geloofsgemeenschappen heen getuigt van

een Schepper en Koning. En dat mag toch zeker gevierd

worden.

/.aterdag 19 maart a.s. komt men bij elkaar. Men heeft de

uiterste best gedaan om - samen met anderen een heel jaar

lang d.m.v. allerlei ak t iv i t e i t en de zangkuns t in het middel -

punt te plaatsen. Ook is er geprobeerd de j u b i l e u m v i e r i n g

een ex t ra t in t je te geven en men rekent op een grote

belangstel l ing. Het precieze programma is te v inden in de

adver tent ie elders in dit blad. Een historische te rugbl ik

over "Excelsior" is te vinden in het jubileumboek van de

drie jub i l e r ende koren.

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
grote kroppen verse KASSLA

2 voor 1.50

HANDAPPELS de lekkerste
ELSTAR 4 kilo 4.98

Rauwkost reklame:
Alles vers uit eigen keuken
Extra lekker en nieuw en slank
MAÏS SALADE 1/2 kilo 4.98
OOSTERSE SALADE l kilo 4.98
VERSE RAAPSTELEN
STAMPPOT l kilo 4.98

VRIJDAG- PIZZADAG

Kaasreklame:
We gaan er weer lekker tegen aan
met het voorjaar in zicht en u mag er
van mee profiteren,
2 weken lang Hollandse Kaasweken
van JONG t/m EXTRA BELEGEN
KAAS voor slechts 9.98 kilo

Wij staan van vroeg tot laat voor u
klaar om uw wensen te vervullen.

Tot ziens.

HENGELO GLD

Hel is nog een verrassing, maar wij raden u aan alvast

/omlag 24 apri l a.s v r i j te houden.

Nader bericht volgt .

Op het kantoor van VVV Hengelo ( i l d aaiule Kervelseweg

/ijn voor de I n t . inotorraces en O.N.K. kaarten in de

voorverkoop te k r i j g e n . IX- prijzen van de kaarten /ijn

ƒ 22,50 voor voluassenen (normale p r i j s ƒ 25,--) en voor

k inderen tot 14 jaar ƒ 5.-- (normale prijs ƒ 7.50).

C.P.B. BIJEENKOMST
Woensdag 16 maart a.s. om 19.45 uur wordt in "Ons H u i s "

de ledenavond van de (TB gehouden. I )e /e avond za l de

heer Verhei j uit Harehem twee f i l m s la ten zien van het

Wereld N a t u u r Konds. Ook mevr. E i l zal graag wat van de

produkten. die / i j voor het W.N.F- , verkoopt, tonen.

IX- avond wordt besloten met een Paasoverdenking.



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

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

1 8.00 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

WIST U DAT!!

wij ook CD's

verhuren

Spalstraat 28a - Hengelo Gld

tel. 05753-3636

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS-VERF-BEHANG

17e kinderkledingbeurs

Truitje
voorjaars- en zomerkledij

Inbreng max. 15 stuks

vrijdag 25 maart van 16.30

tot 19.30 uur.

Verkoop zaterdag 26 maart

van 10.00 tot 12.30 uur

O.B.S. Rozegaardsweide te

Hengelo Gld.

bil.: tel. 2071.
Inbreng is voor eigen risico.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267

7021 JW Zelhem

Voor reparatie van uw

wasautomaat, koelkast of diepvries

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

112 jaar garantie op onderdelen

Kapsalon
Memelink

Dames en heren

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

Behandeling op afspraak.

Voor een zonnebankkuur uw adres!

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

Dus bel of kom naar:

WtfotMteebd
drukwerk

Kampstraat 13. 7255 XC Hengelo (Gld.). Telefoon 05753-3818

14e WIELERRONDE VAN HENGELO GLD

Op zondag 10 april a.s. organiseert R.T.V. Vierakker-

Wichmond de 14e wielerronde van Hengelo Gld. Evenals

vorig jaar zal er tevens een stratenloop worden gehouden.

Voor de organisatie van de stratenloop tekent a t l e t i ek -

vereniging ARGO uit Doetinchem.

Na enkele jaren te zijn uitgeweken naar een parcours

rondom sporthal de Kamp, wordt de ronde dit jaar weer

verreden op een parcours in het centrum van het dorp. De

start en finish is in de Spalstraat ter hoogte van de St.

Michielsstraat.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur - categorie Nieuwelingen

14.30 uur - stratenloop (diverse afstanden)

16.00 uur - categorie Amateurs A en B.

HEBT U DE KLOK HOREN LUIDEN ?

"Kerken luiden de Noodklok", daarmee begint de oproep

van de Raad van Kerken in Nederland. Een oproep waar de

gezamenlijke kerken in Hengelo gehoor aan wi l len geven.

Zowel van de Willibrorduskerk als van de Remigiuskerk

worden er in de Veertig Dagen voor Pasen elke /aterdag,

behalve op stille zaterdag, om 12.00 uur de klokken geluid.

Klokgelui heeft in de christelijke traditie een meervoudige

betekenis. Het roept op tot gebed en het kan ook een

alarmsignaal /.ijn (de noodklok). Beide betekenissen zijn

aanwe/ig in de oproep van de Raad.

Door te luiden op de zaterdagen in de veertigdagentijd

geven de Hengelose kerken te kennen dat zij:

- protesteren tegen alle vormen van nationalisme, etnicisme

en racisme die in het voormalige Joegoslavië /owel als

elders ter wereld onnoemelijk veel mensen tot slachtoffers

maken;

- oproepen tot voorbede voor allen die betrokken zijn bij of

getroffen worden door de gewelddadige conflicten;

- opwekken tot solidariteit met de slachtoffers, opvang van

vluchte l ingen en ondersteuning van hulpverlening

HAVERKAMP

'n nieuwe Achterhoekse cultuur-schok....

Wat een succes had en heeft hij al bij zijn verschijning

tijdens optredens van Normaal! Menigeen kan /ich de

taferelen nog wel voor de geest halen, die zich voordoen als

Hendrik Haverkamp ten tonele verschijnt. En nu heeft dit

curieuze heerschap ook nog een eigen band geformeerd

rondom zijn persoon...! Deze band die - hoe kan het ook

anders - de naam 'HAVERKAMP' draagt, bestaat uit zes

man. Met persoonlijke ervaring van de musici die varieert

van dansorkestje tot hardrockband Vangouw (winnaar van

Veronica ta lentenjacht) komt HAVERKAMP niet onbe-

slagen ten ijs. Dat erop het podium in al het enthousiasme

wel eens wat mis gaat, komt dan ook grotendeels door het

chaotische en onvoorspelbare gedrag van Hendrik zelf.

HAVERKAMP bestaat bijna geheel uit leden van de fami-

lie van Hendrik. Bart Wolters (broer) speelt gi taar ; neef

Lois Kuperij bas; de gebroeders Gerti en Jan Veldkamp,

ook Haverkamp-neven, spelen resp. keyboard en gitaar en

zingen ook beide. Hendrik zelf als voorman 'zingt' het

merendeel van het repertoire. Rens Hardijzer, drummer, is

de enige geadopteerde neef. Zo was het in eerste instantie

ook bedoeld: een familie-reünie. Maar zoals al in de eerste

bio vermeld, kwamen er al snel aanvragen om te komen

optreden. En daardoor ontstond er ook een stemming van

'We gaan er ook echt iets leuks van maken'. Hoe dat er

uitziet en k l ink t is nu dan ook volop in het openbaar te

ondervinden, want inmiddels heeft HAVERKAMP de

nodige optredens gehad en nog voor de boeg.

Het repertoire van HAVERKAMP bestaat uit eigen num-

mers met - uiteraard - Achterhoekse teksten. Die komen

voor het merendeel van de hand van Jan Veldkamp, maar

ook de andere neven leveren ideeën aan. Een paar melo-

dieën zijn geleend van bekende oude hits. Het zal het

publiek weinig moeite kosten om binnen de kortste keren

liedjes als .'KOP DICHT' , 'VARSE WOS' en 'ZON

PRACHTUG ONDERSTEL' (Some kind of wonderful)

mee te zingen, om er maar eens een paar te noemen.

Bovendien worden een paar Normaal-nummers over

Hendrik Haverkamp ten gehore gebracht. Daarnaast bren-

gen enkele wat serieuzere nummers een interessante afwis-

seling. Bijvoorbeeld de melodieuze ballade 'ACHTER-

HOEK HYMNE' springt er wat dat betreft uit. De Haver-

kamp-figuur staat natuurlijk onverbiddelijk centraal in het

geheel en dat komt in de muziek duidelijk tot ui tdrukking.

Het overgrote deel van de liedjes gaat over min of meer

humoristische 'Haverkamp-ervaringen', waarin Hendrik

zijn emoties de vrije loop laat.

Dat is misschien wat overdreven, maar zoals de neven zelf

zeggen: "Wij holt wel van opschiet'n." HAVERKAMP is

inmiddels de studio ingedoken en heeft enkele songs van

haar repertoire opgenomen. Bekende Achterhoeker Bennie

Jolink liet ereen half afgemaakte revalidatie voor schieten

om dit bijzondere spektakel te kunnen produceren... en

raakte gaandeweg meer en meer enthousiast van hetgeen

/ijn maatje Hendrik en diens neven bedacht hebben. Dat

kon dus nog wel een gevolgen hebben... Een optreden van

de band staat garant voor spektakel van de bovenste plank,

zoals men dat van Hendrik Haverkamp en zijn handlangers

mag verwachten. Zowel in kleine café's als in grote feestten-

ten zal het publiek zeker warmlopen bij een optreden van

HAVERKAMP.

HAVERKAMP zal zondag 20 maart a.s. optreden bij café

Heezen, Marktplein 5 te Steenderen, aanvang 16.00 uur.

DAMMEN week 9 DCH 3 KAMPIOEN
DCH 3 werd thuis kampioen m de 4e klasse Oost Gelderland. Beltrum kwam op bezoek en werd met een 6-2 nederlaag

naar huis gestuurd. Na de winst van H. Zonnenberg, N. Roelolsen en L. Koldenhof en het verl ies van H. Dijkman,

overhandigde Bel trum teamleider L. Koklenhof een hos bloemen voorde behaalde prestatie, totaal 9-16. H. Zonnenberg

behaalde de meeste punten voor DCH 3 nl. 9-15. Ook N. Roelolsen behaalde een grote positieve score 6-1 l . G. Botterman

was helaas niet aanwezig, maar speelde wel 6\ \oor het 3e team.

Op de foto het kampioensteam v.l.n.r.: L. Koldenhof, H.

DCH I en DCH 4 ging het slechter af in Zutphen/Wamsveld.

H. Vos verloor reglementair en ook zijn broer verloor. J.

Heijink, H. Luimes, A. Hoebink, J. Heuve l ink , J. Luiten en

G. Kreunen speelden remise. DCH 4 verlooreveneensdoor

verlies van J. Wen t ink en J. Schabbink. E. Berendsen en A.

Blom redden de eer door remise te spelen.

Het aspirantenteam verloor in Vorden met 6-2. Al leen A.

Zonnenberg, N. Roelolsen en H. Dijkman.

Meulenbrugge behaalde winst . M. Derksen, A. de ( ï r ee f en

S. Hoebink verloren.

Onderling sneldamnien jeugd:

G. Menkveld-H. Hoebink 0 2 ; l'. Bonman-G. Menkveld

2-0; M. Derksen-A. Meulenbrugge 2-0: A. de (ireef-M.

Derksen0-2; S. Hoebink-P. Bonman l -1 ;A. Meulenbrugge-

A. de ( i reef 2-0.

POLITIE
• Noord- «n Oost-Gtld«rland

POLITIE-INFORMATIE AFDELING HENGELO GLD

Se jaargang nr. 10 - week l - 7 maart 1994

Op woensdag 2 maart vond een aan r i j d ing plaats op de

kruising van de Kruisbergseweg met de K roe/.e n j weg. Hen

automobil is t rijdend over de Kroe/.erijweg verleende aan

een automobil is t rijdend over de Kruisbergseweg geen

voorrang. Beide voertuigen raakten /.waar beschadigd. De

veroor/aker van dit ongeval (een nie t Nederlander) bleek

niet in het be/.it te /ijn van een geldig rijbewijs.

Op donderdag 3 maart stak een losgebroken ponny de

Ruurloseweg over j u i s t op het moment dat ereen personen-

autopasseerde. De personenauto l iep daarbij schade op. De

ponny heeft er weinig aan overgehouden.

Op /aterdag 5 maart verleende een bromfietser rijdend over

de Sa r inkkamp geen voorrang aan een van rechts over het

Karspel rijdende automobi l is t . Materiele schade was het

gevolg.

De/e week bemiddelend opgetreden bij het uit de hand

gelopen pesterij tussen kinderen waarbij ook de ouders

betrokken raakten. Hen wat oudere knaap v ie l kleine kinde-

ren lastig. De vader van een van de kinderen heelt die

oudere knaap daarop recht ge/et, waarbi j hij enigszins

bui ten het boekje ging.

Aangifte isgedaan ter/.ake mishandelingen bedreiging. Mij

het ver la ten van de discobus wen! een jongen met een mes

bedreigd. Twee weken later werd de/elfde knaap dooi-

de/elfde dader met een knuppel geslagen. De aang i f t e is

opgenomen en onder/oek wordt ingeste ld naar de ons

bekende daders.

Aangi f te is opgenomen ter/.ake (. l iefstal m u / i e k i n s t r u m e n -

ten uit een bestelauto. Dit heelt plaatsgevonden tussen 27

februari en 4 maart te Veldhoek.

Kerk- en andere diensten

ZONDAG 20 MAART 1994

Remigiuskerk

10.00 uur cis. P. F. de Vries Kindernevendienst

m.m.v. Coneordia

"Ons Huis"

10.00 uur Jeugdkerk voor 12 t/m 15-jarigen

Goede Herder Kapel

10.15 uu r ds. K. Molemaker

Vrij/,. Herv. Kerk

10.30 uur ds. C. F. J. Antonides, Terborg

R.K. Kerk Hengelo ( , l d

/aterdag 19 maart 19.00 uur Euchar i s t iev ier ing ni.ni.v. het

gemengd koor

Zondag 20 maart 10.00 uur Euchar is t ievier ing

Dinsdag 22 maart 19.00 uur Avonddienst

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenhorg: /aterdagsom I9.00uurWeckendviering;
zondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur

Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.

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

dagelijks Rozenhoedje om l S.30 uur.

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot

maandagochtend 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoed-

gevallen.

Op /aterdag- en zondagochtend wordt om 11.00 uur een vrij

spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te hellen!

WOENSDAG 16 MAART

Dr. Eyck, tel. 1277

1 8 - 2 1 MAART

Dr. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst

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

morgen OS.00 uur.

Maandag: dr. Ei jkelkamp. Koldeweiweg 2, Kei jenhorg. t e l .

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

Woensdag: wisselavond, zie hoven

Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan 1. Hengelo (J ld , tel . 1266.

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

Openingstijden: maandag t.e.m. vr i jdag 8.00-12.30 u u r e n l 3.30-

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

Spoed- en specialistenrecepten kun t u in het weekend, hui len de

openingst i jden om 17.30 uur inleveren.

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

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

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

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.

VOORLEESWEDSTRUD IN DIALECT

I )e dialectkr ingen 'Vrienden van de Streektaal veui Lochem

en Umgeving' en 'Achterhoek en Liemers' organiseren

weer een voorlecswedstr i jd en wel op zaterdagmiddag 19

maart a.s. in zalencentrum De Luifel te Ruurlo .

De deelnemers kunnen Ie/en in twee categorieën nl. een

verhaal uit eigen werk of een verhaal uit niet /elt geschre-

ven werk. ledere deelnemer mag een verhaal le/.en. De

t i jdsduur bedraagt per deelnemer min imaa l 5 minuten en

max imaa l S minuten . Er moet gele/en worden in haar/zijn

dialect , dus het d ia lec t uit zijn/haar woonplaats, geboorte-

plaats ol streek. Ook kan men een bestaand verhaal om/et-

ten in /ijn/haar d ia lec t .

Man kan zich opgeven of informatie verkrijgen bij de heer

J.W. Smei t ink. Kastanje laan 13, Hengelo (i ld, tel . 05753-

1221.

TONKKLAVOND C.B.T.B. AH). STEKNDEREN-

TOLDIJK

( ) p vri jdag I S maart /al de CBTB afd. Steenderen-Toldijk

haar j a a r l i j k s e toneelavond houden in /.aal "Den Brcmer "

te l o l d i j k . Vanaf 19.45 uur wordt men ontvangen met een

kop koff ie , t e rwi j l om 20.00 uur de voor / i t te r de avond

opent.

Toneelvereniging 't Buurtschap uit Sinderen /.al een blij-

spel opvoeren met als t i t e l : "wal een peerdespul". In de

pau/e /a l er een ver lo t ing worden gehouden.

V E R T R E K WIJKVERPLEEGKUNDIGE

BKRDIEN TK BRAAKE-LUKKEZEN

Na 12 jaar als wijkverpleegkundige te hebben gewerkt in

l lengelo, /al Berdien te Braake-I .ukke/ .en per 23 maart a.s.

Hengelo ver la ten voor een f u n k t i e bi j de ( J . ( i . I ) , te

Doetinchem.

Zij dankt een ieder voor de gastvr i jheid en de samenwer-

k ing . Haar taken worden overgenomen door collega's.

Voor eventuele informat ie kan men bellen met 06-XSO6

(20c t /min) .

Openstelling Politiebureau Hengelo Gld

Maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - l l

Hulpdienst

mevr. Rijpkema, te l . 2439 en mevr. Luhbers. t e l . 2766. In

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

2627.

Kruiswerk ()ost-(Gelderland

Kruiswerk ( )os t - ( ïe l i le r land is 24 uur per dag te he ie iken via

telefoonnummer 06-8X06 (b i jna gratis, 3 cent per m i n u u t ) . Via

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

( u i t l e e n (spreekuur is .

Netwerk Thuiszorg Nederland

24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t hellen 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-/bcjaarden verzorging voorde gemeenten Hengelo (Gld),

Vorden en Steenderen: Zutphenseweg l c. Vorden,

te l . 05752-2148.

- Maatschappelijk werk voorde gemeente Hengelo (Gld):

Zutphenseweg Ie . Vorden, tel. 05752-2129.

- Maatschappelijk werk voorde gemeente Steenderen:

J.F. Oltmansstraat 7. Steenderen. te l . 05755-1659.

-( ie/ ins-/hejaardenver/orging en maatschappelijk wei k/elhem:

Sta t ionsple in 12, /elhem. te l . 08342-2151.

- Alpha-hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen, tel. 05750-438(K).

Bezoek-adres: Hogestraatje 3. Zutphen.

Correspondentie-adres: Postbus 4012, 7200 BA Zutphen.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling hij

problemen, bel (dage l i j k s van 19.00-20.00 u u r ) te l . 08330

21025. 08340-41 275 of (maandag t.e.m. vr i jdag) 08343-1214.

Vrijwill ige Thuis/org. te l . 08340-35000. d a g e l i j k s van 9.00-

10.00 uu r en van l 8.30-19.30 uur .

Verloskundige:

R. Haggeman-Wïthaar. te l . 05754-1351

Pedicure

Y. Abbink, Toldijk. tel . 05755-13X6

L. Evers-Jansen. t e l . 2515

Diëtiste

H. Zweerink-Stege. Bake rmarksed i jk 15, 7223 KJ Baak. te l .

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

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdiens t : 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

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


