
63e jaargang no. 12 dinsdag 22 maart 1994 UITGAVE:

D R U K K K R I J WOLTKRS

Kegclinkstraat 16

Postbus 63, 7255 7A\ Hengelo Gld

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

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenhorg,

Velswijk (Zclhcm), Steenderen,

Haak, Kronkhorst, Olburgen, Kh;i ,

Toldijk, Wichmond-V ierakker

en omstreken

Tartaar Rolpens

OiUU 500 gram l i\/04 stuks

Mager Gebraden
Zuurkoolspek Rosbief

500 gram 100 gram

Onze dagreklames:

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

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 4. ^7 5

SCHOUDERKARBONADE

(max. 2 kg per klant) 500 gram

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 -Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

Palmpasenoptocht
zaterdag 26 maart 1994

Vertrek om 14.00 uur
bij bejaardencentrum de Bleijke.

Route:
Beukenlaan - Bleekstraat - Spalstraat - St.
Michielsstraat - Rozenhoflaan - Banninkstraat
- Raadhuisstraat - Kerkstraat - Spalstraat -
eindpunt Hotel Langeler.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

KWEKERIJ
De Heesterhof

verkoop
*1

elke zaterdag
of tel. afspraak

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

Grand café

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

LUXE PAASBAKJE 8.95

TULPEN div. kleuren

3 bossen 10.00

per bos 3-35

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

VARKENSLAPPEN
500 gram 4.95
HAMBURGERS

per stuk

PLOKWORST

100 gram

CORNEDBEEF

100 gram

1.15

1.55

1.65

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

Sporthal "De Kamp" - Volleybal DVO

Zaterdag 26 maart 1994, aanvang 15.30 uur

Heren: DVO 1 - Wilhelmina 1

ROOZEGAARDE

Solitair Ringen
.̂ ^

Met zirkonia
Gewicht
Per stuk

ca. 3 gram.
slechts Diamant Ring

Hartje
met

89

Darnesringen
=^vx Nu voor slechts

Herenringen
Prachtige gouden ringen

met onyx.
Nu per stuk slechts••-•••:• t lr~^LL''s'

 IN

l y-v.v.\;-,-'.;̂ ^-r rx.v •:->A/-£** 399?

A.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

^ Eigenaar T. van den Hul

Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 05753-4036

Paaszaterdag

2 april
live

The Katzenjammerkids
Biljartballen Rockabilly

aanvang 21.30 uur

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

PROVIMI
BIGGENVOEDERPROGRAMMA

PROVIKRUIM
SPEENVOEDER

Tegen slingerziekte

Verkrijgbaar bij:
HENK BERKELAAR

Speciaalvoeders
Wichmond

Tel.:05754-1748

HENGELOSE TONEEL VERENIGING

TONEELAVOND

zaterdag 26 maart

zaal Langeler, aanvang 20.00 uur

Opgevoerd wordt:
„DEN ARMEN MILJONAIR"

WIST U DAT!!
ais u 3 C;AMKS

huurt u een

('OMPUTKR of 4e
(iAIVIK gratis huurt

Spulstraat 2Sa - Hengelo ( i ld
tel. 05753-3636

Op maandag 11 april starten wij
een nieuwe

gehoorzaamheidscursus
voor huishonden te Velswijk.

Inschrijving open voor:
- Puppy's

- beginners (tot ± 1 jaar)

Inlichtingen en opgave:
Ap Peters, tel. 08344-1436

Lucia Mullink, tel. 08342-2361

Palmpasen 1994

Bij Bakkerij Hekkelman zijn er

weer diverse soorten

Broodkranzen en
Broodhaantjes

Deze week:

Bolushaantjes 4 voor 2.95
Krentenhaantjes e voor 3.95
Paaskransjes 250 gram 4.95

Doe mee met de Palm-
pasenoptocht en maak de

mooiste Palmpaasstok.

Bakkerij

H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

NNINO ÎOLENB^KKERS Tel> Q5753-1200



M c cl c namens mijn kinderen wil ik u bedanken voor
uw h a r t e l i j k medeleven, ons betoond tijdens de
/.iekte en na het overli jden van mijn lieve man en
on/e /org/ame vaderen opa

ARKNI) MKKNINK

Uit a l ler naam,
C. M e e n i n k - M u l d e r i j
kinderen en k le inkinderen

7255 DL Hengelo ( l i d . maart
Beukenlaan 37

uvv « UW HENGELO GLD
B

^ UITNODIGING

Gezellige voorjaarsmiddag
met dhr. Tjoonk uit Baak

filmpresentatie o a
watermolens, bloemenwals, schaapskudde.

Daarna bingo.

Op woensdag 23 maart
om 14.00 uur in "Ons Huis".

Wie afgehaald wil worden kan bellen, tel. 2728.

Boek Wichmond 1200
Het boek over het 1200-jarig bestaan van
Wichmond is te bestellen bij:
Rabobank in Wichmond, Vorden, Baak en
Warnsveld; Jansen Levensmiddelen, Vier-
akker; Superette Wilfried Besselink, Wichmond
en Jan Lamers, Dorpsstraat 21, Wichmond.
De prijs van het boek is ƒ 35,75.

TE KOOP:

KEIJENBORG, SINT JANSTRAAT 43-45

Ruim vrijstaand woonhuis met berging en grote
tuin, bijzonder gunstig gelegen in de bebouwde
kom met vrij uitzicht.
Indeling: nr. 43: woonkamer, hal, toilet, keuken
en berging; 1e verd. slaapkamer en douche.
Indeling: nr. 45: woonkamer, hal, toilet, ruime
woon/eetkeuken, berging en kelder; 1e verd. 3
slaapk. waarvan één met balkon, douche;
2e verd. zolder/berging.
Zeer geschikt voor dubbele bewoning i.v.m. af-
zonderlijke ingang. Gedeeltelijk voorzien van
dubbele beglazing. Grondoppervlakte 1814 m2

Aanvaarding in overleg.
Prijs n.o.t.k.
Inlichting tel. 05753-2879.

GASTGEZINNEN
l.v.m. de komst van het Amerikaanse jeugd-
koor "The International Ambassadors" naar
Hengelo Gld (van 14 tot 16 juli 1994) wordt op
korte termijn gezocht naar opvangadressen,
zoals reeds vaker geschiedde.

Gelieve bij belangstelling daarvoor z.s.m. con-
tact op te nemen met de commissie "Wereld-
wijd", p.a. A. Lubbers, Kerkstraat 17, Hengelo
Gld, tel. 05753-1253.

VERSE WORST
ONTBIJTSPEK
GEK. LEVER

1 kg 8,95
100 gram 1.60
100 gram 1.40

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

Brood op z'n Paasbest

bijvoorbeeld die heerlijke

PMSSTOLLEN

AMSTERDAMS PAASBROOD

BAKKERIJ KREUNEN
speciaalzaak in brood en banket

Paasshow 81
demonstratie

1,2 en 4 a
Carraro multifunktionele

trekkers
Posch allesversnipperaars

Demonstraties van ons zeer
uitgebreide programma

maaimachines, vegers, enz.

Alle t opmerken.

Speciale aanbiedingen en acties.

Gratis uw zakken vullen???

JCIUJEL Land- en tuinbouwmechanisatie

Branderhorstweg 5 - Keijenborg - Tel. 05753-2026

Voor elke gelegenheid

de mooiste verhalen
bloemlezingen van Novella

vele bekende schrijvers, met mooie titels in de
standaard in onze winkel. O.a. de ware Jacob,
Beregoed, Oerendhard, Lang zal ie leven,
Literaire slapstick, enz.

Bij aanschaf van ƒ 19,90 aan boeken ontvangt
U het geschenk van schrijfster Hella Haasse,
Transit, i.v.m. de boekenweek

Wolters Boekhandel
Hengelo Gld - tel. 05753-1253

Kerkstraat 17

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
dagverse SPINAZIE kilo 2.98
zoete blauwe DRUIVEN kilo 5.98
Rauwkost reklame:
NIEUW: SLAMIX V, kilo 4.98
JIMP SLANK SALADE /k i lo 4.98

VRIJDAG - PIZZADAG EFFE WACHTTE
PIZZA, PIZZA, PIZZA!!!

Kaasreklame:
Deze week nog één week

HOLLANDSE KAASWEEK van
JONG t/m EXTRA BELEGEN KAAS

voor slechts 9.98 kilo
DEN HERTOG BAVAROISE

PALM PASEN AKTIE
2 BAVAROISE van 500 ml voor
slechts 7.95 en u krijgt als klap
op de vuurpijl 1 perzik of witte
chocolade bavaroise GRATIS.

Let op onze DAGAANBIEDING.

Tot ziens.

G€M€€NT€ 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 wordt
de komende periode de volgende col-
lecte gehouden:
10 t/m 16 april - Nat. Fonds Kinderhulp
17 t/m 23 april - Ned. Hartstichting.

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
7 maart 1994 tot en met 13 maart 1994
een aanvraag ingevolge de Woningwet is
ingekomen van:
de heer A.H. Bos, voor het verbouwen
van een boerderij tot woonhuis, plaatse-
lijk bekend Antinkweg 2 te Hengelo.
Belanghebbenden worden in de gele-
genheid gesteld van de stukken kennis te
nemen en hun eventuele bedenkingen
binnen 10 dagen na dagtekening van
deze publicatie aan het gemeentebestuur
kenbaar te maken.

Hengelo, 22 maart 1994.

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 9 t/m 15 maart 1994,
waartegen op basis van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift kan
worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

ten behoeve van:

het verbouwen van de voormalige boer-
derij tot burgerwoning

de verbouw en uitbreiding van een horeca-

aan:

A.H. Bos, Antinkweg 2, Hengelo Gld

H.G.C. Waenink, Spalstraat 3,
Hengelo Gld inrichting

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.

| VASTSTELLING VERORDENINGEN "]
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo maken bekend, dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 22 februari 1994 de navolgende verordeningen
heeft vastgesteld:
1. Verordening behandeling om aanvragen om uitkering ingevolge de ABW, IOAW, of

IOAZ gemeente Hengelo 1994;
2. Verordening behandeling beroepschriften ingevolge artikel 6k van de Wet op de

bejaardenoorden;
3. Verordening planschadevergoeding gemeente Hengelo Gld 1994;
4. Verordening tot wijziging van de Warenmarktverordening van de gemeente Hengelo

Gld., vastgesteld bij besluit van 7 maart 1989;
5. Verordening tot wijziging van de Verordening tot subsidiëring godsdienstonderwijs

en levensbeschouwelijk onderwijs, vastgesteld bij raadsbesluit van 7 november
1989 en sedertdien gewijzigd;

6. Verordening tot wijziging van de Verordening op de Monumentencommissie van de
gemeente Hengelo, vastgesteld bij besluit van 4 juni 1991.

Voorts maken burgemeester en wethouders bekend, dat zij in hun vergadering van 1
februari 1994 hebben vastgesteld de Regeling samenstelling en werkwijze adviescom-
missie WBO.
Deze besluiten liggen vanaf de dag na deze bekendmaking voor een ieder kosteloos
ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling Grondgebiedszaken. Een ieder kan op
zijn verzoek tegen betaling een afschrift verkrijgen van de verordeningen.

Hengelo, 22 maart 1994.

GEMEENTEGIDS

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED
"HUIZE HET REGELINK" 1993

Eind 1994 zal er weer een nieuwe
gemeentegids verschijnen.
Deze uitgave, dus ook de advertentie-
acquisitie, zal worden verzorgd door
Suurland's Vademecum b.v. te Eind-
hoven.
Binnenkort zal een begin worden gemaakt
met de voorbereidingen hiervoor.

SPORTVERENIGINGEN

ALS WERKGEVER

De Gelderse Sport Federartie organiseert
in onze regio bijeenkomsten voor sport-
verenigingen met als onderwerp de sport-
vereniging als werkgever. Deskundige
inleiders van de provinciale sportraden
van Gelderland, Overijssel en Flevoland
behandelen onderwerpen als perso-
neelsbeleid, verzekeringsplicht, de ziek-
tewet (ZW-uitkering), de wet op de ar-
beidsongeschiktheid (bonus/malusrege-
ling), belastingen, onkostenvergoedingen
en de sportvacaturebank.
Sportservice Gelderland geeft een over-
zicht van haar mogelijkheden op het ter-
rein van financiële dienstverlening t.b.v.
sportverenigingen. Voor bestuurders van
sportverenigingen is het een goede gele-
genheid om informatie te verkrijgen.
De bijeenkomst in onze omgeving is op
donderdag 7 april a.s. in zalencentrum
Wildenbeest te Doetinchem. De aanvang
is 19.30 uur. De voorlichtingsbijeenkomst
is gratis. Voor alle deelnemers is er een
informatiemap beschikbaar.
Inlichtingen bij het Buro Sport, tel. 1541
en bij de Gelderse Sport Federatie bij
Wim van 't Westeinde, tel. 08308-34552.

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 23 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 24 maart 1994
gedurende vier weken voor een ieder ter gemeente-secretarie (afdeling Grondgebieds-
zaken) ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied "Huize Het Regelink"
1993.
Dit plan beoogt de gronden en opstallen, plaatselijk bekend Regelinklaan 3 en 5 te
Hengelo een bestemming te geven welke overeenkomt met het feitelijk gebruik.
Voorts wordt enige uitbreiding van de bebouwing mogelijk gemaakt. Gedurende
genoemde termijn van vier weken kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het
ontwerp-plan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Hengelo Gld., Postbus 200,
7255 ZJ Hengelo Gld.

Hengelo, 22 maart 1994.
Burgemeester en wethouders voornoemd.

WET MILIEUBEHEER "|
Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat onder voorschriften een
milieuvergunning is verleend aan:
Fa. Janssen v.o.f., om een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer voor een installatiebedrijf en smederij, gelegen aan St.
Janstraat 37-39 te Keijenborg;
de heer G.J.W. Beunk, voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het
oprichten en in werking hebben van een landbouwbedrijf, gelegen aan Oude
Varsselseweg 9 te Hengelo;
de heer J. W.P. Mentink, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer voor een kuikenmesterij, gelegen aan Lankhorsterstraat
20 te Hengelo.
De beschikkingen liggen ter inzage van 23 maart 1994 tot en met 4 mei 1994.
BEROEP tegen deze beschikkingen kan met ingang van 24 maart 1994 tot en met 5
mei 1994 worden ingesteld door:
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen

over de ontwerp-beschikking;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de

beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkin-

gen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking.
Het beroep moet worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Hengelo, 22 maart 1994.

Café Meezen
Marktplein 5 - Steenderen - Tel. 05755-1204

zaterdag 26 maart

New Adventures
aanvang 22.00 uur

kaarten in voorverkoop

S.V. S l K K N D K R K N A K I ) . . 1 1 . 1 ( M )
Op v r i j d a g l 3 mei organiseert de S. V. Steenderen weer liet
meisjesstratentoernooi, aanvang 13.00 uur . Dit toernooi is
bedoeld voor de volgende leeftijdsgroepen: I . meis jes tot
l 2 j aa r : 2. meisjes/jonge dames van l 2 t/m 16 jaar .
Er wordt door teams van o meisjes gespeeld op een h a l l
veld, enige voorwaarde is dat er per team maar 2 meis jes

mogen meespelen, die l id / i j n van een voetbalvereniging.
Ind ien er meis jes / i j n die mee v\ i l l e n voetballen, maai geen

team bij e lkaa r kunnen k r i j g e n , geef je naam open er wordt
\oor een team ge/orgd.
Deelname is kosteloos en v e r p l i c h t je tot n ie t s , dus dames
/oek een stel v r iend innen bij e lkaa r en geef je op voor het
me i sjessl raten voet bal toernooi.
< >pgave kan o.a. b i j de volgende personen Betsy Wolb r ink .
te l . 05755-l43X en Saskia Ohbink. tel. 05755-1725.
l i l e i s t e insein i j f d a t u m is ld apr i l a.s.



Feestelijk jubileum
met

Open Huis
Bij Mode Lanaeler vindt U al 8O jaar

aktuele Dames- en Herenmode.

Elegant en modieus, jong en sportief met
een sympathieke prijs en service.

Daarom nodigen wij U graag uit voor ons

Open Huis
op woensdag 30 maart a.s.

met shows om 10.00 uur 's morgens en
om 14.00 uur 's middags.

Voor elke belangstellende op deze dag een leuke attentie!!

Wij vieren met U ons jubileum van
30 maart t/m 10 april. Tijdens deze

jubileumdagen geven wij U bij iedere aan-
koop een mode-cheque t.w.v. 10% van

het aankoopbedrag kado!

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo Gld

Tel. 05753-1235

Voorjaar: ^
tijd voor uw tuin

VRUCHTBOMEN

CONIFEREN

LAANBOMEN

ROZEN

VASTE PLANTEN

SIERHEESTERS

COMPOST

TUINTURF

BOOMSCHORS

HAAGCONIFEREN

POTGROND

GAZON GRASZAAD

VELDKEIEN

Boomkwekerij - tuinaanleg
Hoveniersbedrijf

HALFMAN B.V.
Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1424

Donderdag 24 t/m zaterdag 26 maart
staan ze er allemaal weer op onze

PAASSHOW
Automobielbedrijf

Doetinchem

Plakhorstweg 8
Tel. 08340-32851

Hengelo Gld

Bleekstraat 14
Tel. 05753-1947

PEUGEOT

1O6 - 2O5 - 3O6 - 405 - 6O5

NU TIJDELIJK NOG MEER PEUGEOT VOOR UW GELD.

De 405 GRe.
Met ƒ 2.350,- voordeel.
Ook in Break.\

De 106 Accent.
Al vanaf ƒ 20.990, De 405 Break GLs.

Met ƒ2.150,- voordeel.
Ook in Sedan.

De Peugeot 205 Forever.
Met ƒ 2.000, voordeel.

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

Peugeot 306 Plus.
Al vanaf ƒ 26.990, .

PEUGEOT

"COUPE SOLEIL" VAN PBS!
*ALS U NU ZONWERING

Of ROU.UIMN KOOPT.

MAAKT U KANS ƒ1000,-

TÏRUG TE ONTVANGEN

VAN HET TOTALE

AANKOOPBEDRAG.

VRAAG uw DEALER OM

DE PBS AKTIE-KRANT.

Exclusieve Zonwering en Rolluiken.

DISBERGEN
OFFICIAL P8S DEALER

woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17 - Hengelo ( i ld - Tel. 05753-1425

Sportief het
voorjaar in,

Tennis
._• ,«. i_:_.._, o Hengelose Lown-Tetmiacltib

miSSChien? „HET ELDERINK"

Op va n ga vonden bij tennisvereniging

„Het Elderink".

Tennisvereniging „Het Elderink" organiseert
voor belangstellenden weer een 6-tal opvang-
avonden, waar nader kennis kan worden ge-
maakt met de tennissport.
Ook U bent hier van harte welkom.

De eerste avond is informatief en zal zijn op
maandag 11 april om 20.00 uur.
De vijf daarop volgende maandagavonden is
er de mogelijkheid tot spelen vanaf 19.30 uur,
waarbij een paar enthousiaste leden van de
club U zullen begeleiden.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

( J K S T R K S I K KII'PKN
Hengelo - Bij boer Harmsen
is een gestreste kip waarge-
nomen. De/.e k i p had /o veel
verschi l lende soorten choco-
lade e i t j e s ge/ien hi j Bakkeri j
Kreunen da t / i j de k l u t s vol-
komen k w i j t raakte.

Te koop: een p a r t i j k l u t s -
e i e r e n . Boer H a n n s e n te
Hengelo.

Te koop: grote sortering cho-
colade e i t jes tevens prachtige
opgemaakte eieren, haal nu
de paassleer al in huis hij
B a k k e r i j Kreunen.tel.05753-
I474.

Te koop poot aardappelen.

N i e s i n k . Weeninkweg l .
Keijenhorg. tel . 05753-1 5S5.

KONINGINNEDAG 1994
Ook dit jaar /al er een optocht / i j n . Hr is geen vast thema.
Iedereen is vr i j in de keu/e van / i j n onderwerp. Wie met
een versierde wagen met thema komt k r i j g t s tar tgeld. Net
als andere jaren /.ien wij graag groepjes k inderen of
ind iv idue l cn op een leuke manier meedoen aan de optocht.
Verenigingen uit Hengelo kunnen op Koninginnedag met
een kraam op het feestterrein gaan staan. Men kan b i jv . iets
gaan verkopen of de be/oekers spelletjes la ten doen. Elk
leuk i n i t i a t i e f is welkom. Op de/e manier kunnen /e een
aardige cent voor hun verenigingskas verdienen. Wie i n t e -
resse heel t kan k o n t a k t opnemen met de heer A.J. v.d.
Velde. te l . 3026. Opgeven voor 2 apr i l .
/ .rskamp ja of nee
Jaren kende Hengelo op Koninginnedag de /eskamp. In
I9°3 is de/e niet gehouden. Het bleek dat de animo om mee
te spelen terug l iep. Maar toch waren ei afgelopen jaa r vele
mensen, die de /eskamp mis ten . Het Oranjecomité is
bereid een /eskamp te organiseren. MAAR: Dan moeten
voor 2 apri l m i n i m a a l /es ploegen / ich aangemeld hebben.
/es ploegen van m i n i m a a l /es personen, die /est ien jaar of
ouder / i j n . Aanmelding telefonisch b i j A.J. v.d. Velde. t e l .
3026.

Ernaar
met elkaar!!

Met elkaar in groepsverband

GEZOND AFSLANKEN
met 3 volle maaltijden per dag, zonder honger en
"met de pot mee-eten".
Betaalbaar: Inschrijfgeld f 20,-; cursusgeld f W,-.

café-restaurant
„D'n Olde Kriel"

Wichmond, tel. 05754-1285
Donderdag van 19.00 tot 20.00 uur
Cursusl.: H. v.d. Linden Meijer

Geitenbergweg 94, 6951 HC Dieren
tel. 08330-21055

INT CLUB VOOR BETERE VOEDINGSGEWOONTEN

è E.GA- Nederland
v/h Eente Goudte Afillnk- au btjeltUlujteUk

Oosthaven 53-2801 PE Gouda-Telefoon 01820-28619

GLAS -VERF -BEHANG

Viiverfolie
0,5 mm d ik . 4 en 6 m t r breed

per irr nu J 4^/5

Ook andere breedtes tegen

meerprijs leverbaar bij

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo (J ld

tel. 05753-2139

ZZELMEE
VOOR HET

DE KRUIS

BE «70-3846603

11Geknipt" voor dames
In ons assortiment voor de ijverige vrouw:
* mode- en knippatronenbladen

* knippatronenpapier

* naaistershaken

* meter maatjes

* handwerkloupen

* borduurblad: "Creatief"

* uitvergroten van patronen

COPIEER-SERVICE
copiën op A4en A3

copiëren op overheadsheets

copiën op wat dikker papier

diverse kleuren omslagen

inbinden van verslagen

Hengelo Gld

tel. 05753-1253

Kerkstraat 17

WOLTERS BOEKHANDEL



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.

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

112 jaar garantie op onderdelen

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

Z E LH E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

Voor slechts
fl. 98,- gaat de

zon(nebril) op!
Ken complete /.onnebril

met ^la/.en op eigen

sterkte vanaf slechts 98,-'
• Spil

JUWELIEROPTICIËN
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753-1374

Zondag 27 maart

GROTE BINGO
met maximum ƒ 2.000,--

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

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

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rond w eg 2a - Hengelo ( J ld.

Tel. 05753-1424

Voor speciale gelegenheden
maken wij voor l ' speciale
taarten (huwelijk, slagen, ope-
ningen, kinderverjaardagen,
hobby s. b e d r i j v e n ) en anders

i s e . de TAARTEN-KADO-

BON. Dat v a l t a l t i j d in de

smaak. Bakkerij Kreunen,

tel . 03753-1474.

Te koop Surpr i se eet-

aardappelen. H. Lubbers.

Kervelseweg 4, t e l . 1625.

WIST U DAT!!

bij

# haantjes vele soorten
# vogels
# broodkransen voor

op de stok
# chocolade-eitjes de

grootste sortering

Bakkerij Kreunen
Tel. 05753-1474

17e kinderkledingbeurs

Truitje
v oor jaars- en zomerkleding

Inbreng mux . 15 s tuks

v r i j d a g 25 maart van 16.30

tot 19.30 uur.

Verkoop /aterdag 26 maart

van l ().()() tot 12.30 uur

O.B.S. Ro/egaardsweide te

Hengelo Gld.

bil.; tel. 2071.
Inbreng is vooreigen risico.

Spalstruat 28a - Hengelo Gld

tel. 05753-3636

ook camera's

te huur zijn

Trouwringen
volgens jou
eigen smaak

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

HENGELO GLD

De openings t i jden van de VVV Hengelo Gld / i j n gcwij-

zigd.

Vanaf maandag 28 maart a.s gelden de volgende ti jden:

maandag t.e.m. /aterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

JAARVERCJADERINHENCiELO'SGEMENGDKOOR

Op 8 maart j . l . werd de jaarvergadering gehouden van het

Hengelo's Gemengd Koor. Er waren slechts 2 leden afwe-

/ig op de/e historische bijeenkomst. Historisch, omdat de

heer Wim ( i eu r t / en de v ooi / i t tershamer voor het laatst /.ou

hanteren. Hij heette iedereen van harte we lkom en in het

bij/onder de d i r igen t Hert N i j h o f .

De voor/itlei memoreerde in / i j n openingswoord de be-

langr i jks te gebeurtenissen van het afgelopen jaar, met als

hoogtepunt de huldiging van mevr. Wiebke Bruggink van

de Velde, die haar 50-jarig /.angcrsjubileum vierde en de

organisatie (samen met de Keijenborgse kerkkoren) van

het concert door "Sindi Putnu Dar/.s" uit Riga, Letland,

/oals ieder jaar werd eerst aan mevr. Gerdaen de heer l lans

Langetereen bloemenhulde gebracht voor hun gastvri jheid

en de f i j n e samenwerking met het koor. Men hoopt dat dit

in de toekomst /o /al b l i jven .

Mevr. Minie Engbcrs, 2e secretaresse, las de notu len van de

vorige jaarvergadering voor en behoudens een k le ine ver-

andering, werden /.e goedgekeurd en ondertekend.

Secretaresse Paul icn ( i a s se l ing las vervolgens het jaarver-

slag voor. Hieru i t bleek dat het wat betreft de a k t i v i t c i t e n

een goed jaar voorde vereniging is geweest. Onder applaus

werd het verslag onveranderd goedgekeurd en onderte-

kend.

Het f inancieel jaarover/icht van penningmeester de heer

Hans Schouten l ie t een k l e i n voordelig saldo / ien. Door de

kascommissie, mevr. A. Heesen en mevr. P. Arcnds, wer-

den de boeken gekoutroleerd en goed bevonden en werd de

penningmeester bedankt voorliet vele werk.

Bij de bes tuursverkie / ing vroeg vice-voor/i t ter de heer

Roei vanGi jsse l het woord. Reden hiervoor was hel bes lu i t

van voor/it ter de heer Wim Geurt/en, dat hij /ich, als

periodiek aft redend bestuurslid, niet meer herkiesbaar stelde.

Vanaf 1950 tot 1971 was hij voor/itter van Sancta Ceacilia

en tot nu was h i j de be/ielende en onvermoiebare man, die

de voor/ittershamer hanteerde bij hel hengelo's Gemend

koor. Bijna een halve eeuw koorvoor/itter met hart en /iel .

Een voor/ i t ter die a l t i j d vooruit dacht, die voorop liep bij

het organiseren van ac t iv i t e i t en , die overal contacten legde

en in alles meeleefde met bet koor. Dat die stuwende motor

ook wel eens haperde, omdat het wat al te veel werd. werd

als waarschuwing aangenomen, maar hij ging toch onver-

moeibaar door. Niet alleen het koor, maar ook Pax, stich-

ting Zwembad en vele anderen hebben van / i j n capacitei-

ten mogen profi teren. In de vorm van een "voor/.itters-

hamei" met inscr ip t ie , werd de heer Geurt/en bedankt voor

het vele w e r k dat hij voor het koor heeft gedaan. Ook

m e v r o u w Gein t/en werd bij dit afscheid betrokken. In de

vorm van een paasstukje werd haar namens a l le koorleden

dank gebracht.

Voorliet , in al die jaren, gestelde ve r t rouwen , bedankte een

zichtbaar emotionele voorzitter voor het laats t /.ijn bestuur

en de koorleden. Met een lang /u i l en /e leven, werd dit

historische agendapunt afgesloten.

Als n i e u w e bes tuurskandidaat was door het bestuurde heer

H. Hekkelman voorgedragen. Hi j werd b i j acclamatie

geko/en. Mevr. Mariët Went ink . die ook periodiek af t re-

dend was en zich wel herkiesbaar stelde, werd b i j acclamat ie

herkozen.

Vervolgens wc ril door de vergadering de beer Roei van

(ïi jsscl als de nieuwe voor/itter geko/en. Wat onwcnning

en met een vreemd gevoel , /oals bij het verwoordde, hoopt

hij in de voetsporen van de heer Geurt /en verder te gaan.

Na de pau/e werden de bestuursvoorstellen en ideeën van

tic leden voor het komende jaar besproken, o.a. een Icdcn-

vvcrl actie, een financiële act ie voor een andere piano en

het v a s t s t e l l e n van het kerstconcert samen met het Vordcns

Mannenkoor op dinsdag 20 december.

Om k w a r t over t i e n sloot de heer ( ï c u r l / c n voor de laatste

keer als voor/ i t ter de vergaderingen bedankte hij een ieder

voorde inbreng en voor het in hem gestelde ver t rouwen al

die jaren.

NEW ADVENTURKS BIJ CAKE HKEZKN

New Advcntures werd eind jaren 70 opgericht door/anger/

g i t a r i s t Peter Bootsman die daarvoor in Neder land al ru im-

schoots/ijn sporen inde nm/ iek had verdiend (o.a. g i ta t r i s t

b i j Herman Brood).

De eerste elpee "New Adventures" met als single het

legendarische "('ome on" werd meteen in heel Europa een

hit . Daarna volgden "Wild cats Moaning", "Radiator" en

"Point Blank" waarvan het nummer"Motorcycle Mama" in

de USA werd gebruikt als commercialsong voor Harley

Davidson en de periode New Advcntures werd voorlopig

afgesloten met de l ive lp "Live is a mess".

Peter Bootsman en bassist Harry de Winter vertrokken naat-

Duitsland om daar verder te gaan als New Legend met o.a.

Carly Carlton en Bert ram Engel waai /e onder le id ing van

Dieter Diers, producer van o.a. de Scorpions, 2 cd's opna-

men, waarvan de laatste vorig jaar verscheen: helaas niet in

Nederland! Getourd werd er ook o.m. in Duitsland maar

ook in de USA en Frankri jk.

Vanaf midden 1993 gaan /.e weer onder de naam New

Advcntures de studio in en vooral veel, heel veel spelen!

De band wordt gevormd door: Peter Bootsman, gitaar &

/ang; Harry de Winter, bas & /ang; Henk Torpedo. drums,

/e / i j n te / ien en te horen op /aterdag 26 maart bij café

Hcc/.cn te Steenderen. aanvang 22.00 uur.

DAMMEN week 10

In de onderl inge compet i t ie werden de volgende partijen

gespeeld:

Finale groep A: J. Vos-B. H a r k i n k 2-0; H. Luimes-A.

Hoebink 2-0: G. Krcuncn-G. Hal fman 0-2; N. Roelofsen-

H. Vos 2-0: H. /onnenbeig-J. Lui ten 1-1.

Fina le groep B: E. Berendsen-J. Scbabbink 2-0; B. Goor

man-J. Went ink I I ; W . Engbcrs-H. Gtocneveld 0-2; Y .

Schotanus-H. Di jkman 1 - 1 : D. Walgcmoet-A. Blom 1 -1 ;

L. Koldenhof-H. Hulshof 0-2.
Standen Finale groep A: I. H. Luimes 6-9; 2. N. Roelot sen

5-8; 3. J. Vos. H. Vos 6-8: 5. G. Halfman 5-7.

Finale groep B: 1. B. Goorman 9-12: 2. H. Grocncvcld 7-

10: 3. Y. Schotanus 8-9; 4. D. Walgemoel 6-K; 5. W.

Engbers. H. Di jkman. J. Wentink 7-7.

In de Gelderse bekercompetitie moest DCH tegen Laren 2.

Helaas stond DCH niet erg op scherp en k w a m men niet

verder dan een g e l i j k s p e l . Winst voor J. H e i j i n k . remise

voor H. Vos en H. Luimes en i n v a l l e r D. Walgemoet

verloor. Hierdoor gaat Laren 2 verder omdat / i j een klasse

lager spelen in de bondscompetite dan IX 'H.

HAMOVE RACET WEER MET PASEN

spannende wedstrijden in alle klassen verwacht

Jarenlang waren de i n t . motorraces met Pasen op c i rcu i t

"Varssel-Ring"tc Hengelo G ld een soort t r a d i t i e . De laatste

jaren echter weck Hamove van de/c datum af, maar op 2e

Paasdag 4 apr i l a.s. wordt de t rad i t i e weer in ere hersteld.

Dan racen vanaf ' s morgens 10.00 uur de motoren over het

c i rcu i t in een programma, waa rvan de verwacht ing is, dat

er spannende s t r i j d te /.ien /al / i j n in a l le klassen.

Het wordt dus een hele dag motorraccn kijken. In de

klassen 125 cc - 250 cc - Superbikes - Supersport 600 -

Supersport 400 en /ijspamien /al het gevecht gaan om de

punten voor het Open Nederlands Kampioenschap en de

in t e rna t i ona l e klassen omvat ten de Sound of Singles en

Baltic of the Twins.

Een programma dal /eer veel race liefhebbers besl is t /al

aanspreken, want er wordt s t r i j d geboden. Vooral in de

standaardklassen /oals de Supersport 600 belooft het een

bikkelharde s t r i j d te worden tussen Jc f f ry de Vries. Johnny

Verwijst , kampioen Gcianl v.d. Wal, Wim Theunissen en

de plaatselijke favoriet Torleit Har te lman , die vorig jaar

voor het eerst meedeed, maar / ich d i t m a a l wel met de strijd

/al bemoeien. Ook hel Hamove-lid Mi le Pa j ic is weer van

ile par t i j en /a l in de Superbikes hoge ogen gooien voor de

overwinning.
De voorbereidingen / i j n inmiddels al in volle gang. w a n t de

da tum van Pasen nadert met rasse schreden. Hopcn l i jk

b l i j f t het de komende t i j d wat droog, /odat al le werk /aam

heden vlot k u n n e n worden uitgevoerd.

Wegraces met Pasen in Hengelo Gld. Noteer de da tum

alvast in uw agenda.

De t r a in ingen / i jn op /aterdag 2 apr i l vanaf 9.00 uur.

BED-, BOX- EN BUCKiYBEURS

Voorde 4e maal in successie organiseert de specl-o-theek

Dribbel-in in sporthal "de Kamp" te Hengelo Gld een

bed-, box- en buggybeurs.

De/e beurs v ind t plaats op /.aterdag 26 maart a.s.

S.W.S.E. ONTVOUWT PLANNEN

De s t ich t ing Sleenderense Wieier Sport Evenementen-

organisatie heeft voor het komende se i/.oen grootse plan-

nen op sport- en cultuurgebied in Steenderen.

/ i j hebben nie t a l leeneen sterk be/ette 23e wiclcrronde van

Steenderen, welke op /aterdag l l j u n i 1994 plaats v indt ,

maar ook een unieke rui l -koopbcurs voor t w e e v v ielers.

Deze beurs /al gehouden worden op het Mark tp le in te

Steenderen. Iedereen die op dit gebied iets w i l r u i l e n .

kopen of verkopen kan hier terecht. I n l i c h t i n g e n h ie rover

kan men verkrijgen bij A. Bi jenhof , te l . 05755-1944 of H.

Nieuwenhu i s , tel . 05755-1431.

Naast een vol wiclciprogramma voor jun ioren , veteranen

en amateurs A wordt in samenwerking met de Stecnderense

Voetbal Vereniging (S. V. V.) de eerste recreatie v e hardloop-

w e d s t r i j d "Steende ren -B ronk horst -S tccndcrcn" georgani-

seerd. In de pau/e van de wiclcrronde. tussen de wedstrijd

van junioren en veteranen, wordt gestart op het parcours in

het dorp. Na één vol le ronde door het dorp gaan de lopers

richting Bronkhorst. waar het parcours /ich sp l i t s t . De 5

kilometerlopers gaan via de Onilcrstraat weer r ich t ing

Steenderen. De K) kilometerlopers knopen de Bakerwaard

e r b i j aan en gaan via C 'ov ik weer r ich t ing Steenderen. De

finish is vooi café-restaurant de Engel. Inlichtingen bij T.

Helming . t e l . 05755-2013.

Het w ic le i parcours is gcwij/.igd. Het is met langer moge-

lijk de W i l h c l m i n a - en Emmastraat te gebruiken. Er is

geko/en voorliet rondje uit de /.cstigcrjaren. Start en f in i sh

in de Burgemeester Smitstraat, vervolgens de J. F. Olt-

mansstraat , Dorpsstraat, Landlustwcg. Wehmestraat en via

ile Toldi jkseweg terug.

l )e ge/amen l i jke horecabedrijven in Steenderen openen dit

sportieve weekend met een onvervals te mu/ ika le happe-

n ing op vr i jdagavond K) juni . Diverse bekende groepen

/u i l en optreden in "Rondje Steenderen". /aterdagavond na

de w ielerkoers wordt mu/. ikaal "Rondje Steenderen" voort-

ge/et op het Mark tp le in n a b i j café Hcc/.cn.

Kerk- en andere diensten
/ONI)A(; 27 MAART 1994

Remigiuskerk

10.00 uu r ds. A. B. Elherl Kindernevemliens t

(Joede Herder Kapel

14.30 uur ds. P. F. de Vries/ds. C. van Dorp Bel i jdenisd iens t

R.K. Kerk Hengelo ( i l d

/aterdag 26 maart 19.00 uur Eucharistieviering

/omlag 27 maart 10.00 uur Woord en ( ' ominun iev ie r i i ig m.m.v .

het gemengd koor

Dinsdag 29 maart 19.00 uur Boeteviering

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: /.aterdagsom 19.00 uur Weekend viering;
/omlags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavomls 19.30 uur

Rozenhoedjebidden; vrijdagavond* 19.30 uur Eucharist ieviering.

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

dagelijks Ro/cnhoedje om l S.30 uur.

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot

maandagochtend OS.00 u u r e n is ui ts lui tend bedoeld v ooi spoed-

gevallen.

Op /aterdag- en /ondagochtend wordt om l 1.00 uur een v r i j

spreekuur gehouden; L' hoeft hiervoor dus niet te bellen!

WOENSDAG 23 MAART

Dr. E i jke lkamp. t e l . 2262

25 - 28 MAART

Dr. Eyck, tel. 1277

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, Keijenborg. t e l .

2262.

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

Woensdag: wisselavoml. /ie boven

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

Apotheek Hengelo (J ld , Spalstraat 28, tel. 05753-1010

( )penings t i jden: maandag t.e.m. vrijdag S.00-12.30 u u r e n 13.30-

IS.OO uur . /.a., /o., feestdagen l I .OO-I2 . (K) uur.

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

openingst i jden om 17.30 uur inleveren.

Dierenartsenpraktijk Hengelo (i ld, Koepelberg 2, tel. 05753-1420

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

Spreekuur ge/elschapsdieren: maandag t/m v r i j d a g 13.30-14.00

uur , maandag en donderdag 19.00-19.30 u u r e n volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo ( i l d

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

17e KINDERKLEDINGBEURS TRUITJE
Voor de 17e keer organiseert kledingbeurs Truit je een

kinderkledingbeurs . Dit keer gaat bet om voorjaars en

/omerkleding. Hr mogen maximaal 15 s tuks k led ings tuk-

ken ingebracht worden. De inbreng is op vri jdag 25 maart

van 16.30 tot 19.30 u u r . De verkoop is op/aterdag 26 maart

van l o.(H) tot l2.30uurinO.B.S.Rozehgaardsweideaande

Ro/cns t i aa t te Hengelo Gld.

KR WAS EENS

Er waren eens een man en een vrouw, /.e hadden drie

kinderen. In het westen woonden / i j . Maar hij wi lde daar

weg en trok met /.ijn ge/in naai bet oosten; daar w i l d e hij

gaan graven en sp i t ten .

De man vond in het oosten w at h i j /.och t. Hij vond er urnen

in de grond uit lang vervlogen t i jden. Hij vond er mensen

die met hem mee wilden graven. Onder andere Men ( ) l t ho f

die "spitte" naai mensen die v lollen bouwden om droog voet s

bij hun kerk te kunnen komen. Een mooie /.ilveren vogel

vond hij, die al eeuwen vloog. De oranjevereniging had

/ich over een jong daarvan ontfermd. Onrustige t i jden

waren er ook geweest. Hr werd een nachtwacht ingesteld,

die a l len beschermden. Rust ige , s t i l l e schepen legden eraan

b i j de loswal en brachten er spul len die de bewoners nodig

hadden. Op ver/oek van dominee Moll kwam tan te Pos in

Wichmond en kreeg hier haar woning, maar /c heeft haar

h u i s jaren geleden verkocht. Het i j /eren ros wi lde / ich ook

van / i j n beste kant la ten /ien en reed j a ren lang voor/ icht ig

langs de rand van bel dorpen de IJssel. Kunstenaars waren

er in Wichmond. Naast hun dage l i jkse arbeid, schilderden

en fotografeerden /.c ook. G e l u k k i g is hun werk niet v er

gaan. Wat ge lukk ig wel verdween waren de met k u i l e n

doorploegde /aiulwcgcn, waarover in w eerolgeen weerde

melkvaarder reed. De bakker fietste of l iep. En de boer

ploegde voort, achter / i jn paard lopend en over dat beroep

hee l t Gerri t Wagenvoort ons voorge l i ch t . Mieneke

N i j e n h u i s vertelde over het monster dat oorlog heet en dat

Vierakker/Wichmond niet oversloeg. Het maakte er / i j n

slachtoffers. Veel goede daden werden er gedaan. I
;
eesten

en vermaak was er hel gehele jaar door. Van Vie iakkerse

kermis tot het vangen van u lken. wat Herman Pard i j s /o

mooi heeft beschreven. Hent Holthuis vertelt over de

f e e s t e l i j k e heropening van de Lankhorsterstraat . De men

sen in Wichmond spreken er hun eigen taal. Marie Pellen

berg heelt in haar d ia lec t mooie v e r h a l e n geschreven.

Jongens uit dit rus t ige dorp werden door de regering naai

de andere kant van de aardbol verscheept. Jaren bleven /e

daar. ( i e l u k k i g kregen /e steun van meisjes die hen brieven

schreven. Ja, toen kon je nog van al les kopen in het dorp. op

veel plaatsen. Toen was de Dorpsstraat ook nog w i n k e l -

straat. De meisjes en tic jongens / i j n moeder en vader

geworden, oma en opa. Mochten /e de geschiedenis van

hun dorp een beetje vergeten / i j n , een mens kan immers

met al les onthouden, dan kunnen /e dit a l les nog eens

nale/en in liet boek "Wichmond 1200 794-1994", want

daarin is alles w a t hierboven staat ui tgebreid beschrevenen

nog veel meer en met veel foto's e rb i j . Het is een /eer

leesbaar boek voor a l le leef t i jden,

/ie verder de advertentie in dit blad.

STEUN DE 7H7EJVAANVAL
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.

Dag en nacht bereikbaar , lol . 05733-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Te Ie loon 06 - l l

Hulpdienst

mevr. Ri jpkcma. lel . 2439 en mevr. Luhbers. lel. 2766. In

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

2627.

Kruiswerk Oost-CJelderland

Kruiswerk Oost-CieUlerland is 24 uur per dag te hereiken via

te lefoonnummer 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 (u oon (plaats het

(u i t l e en ( sp reekuu r 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.

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

-Gezins'/bejaardenverzorging voor de gemeenten Hengelo (G ld),

Vorden en Steenderen: Zutphenseweg l c. Vorden,

te l . 05752-2 148.

- Maatschappelijk werk voorde gemeente Hengelo ( ( l i d ) :

/ulphenseueg Ie . Vorden, tel. 05752-2129.

- Maatschappeli jk werk voorde gemeente Steenderen:

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

(rezins-/bejaardenverzorgingen maatschappelijk werk /.elhem:

Stat ionsple in 12. /.elhem. lel . 08342-2151.

-Alpha-hulpver lening: hoofdkantoor/utphen. tel. 05750-43800.

Be/oek-adres: Hogestraalje 3. Zutphen.

Correspondentie-adres: Postbus 4012, 7200 BA Zutphen.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

in de ge/ondheids/org. Voor vragen, hu lp of bemiddel ing bij

problemen, bel (dagel i jks van 19.00-20.00 u u r ) tel . 08330-

21025. 08340-41275 of (maandag t .e.m. v r i j d a g ) 08343-12 14.

Vrijwillige Thuis/org. te l . 08340-35000. dage l i j k s van 9.00-

10.00 u u r en van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:

R. Haggeman-Withaar. tel. 05754-1351

Pedicure

Y. A b b i n k . T o l d i j k . te l . 05755-1386

L. Evers-Jansen. te l . 2515

Diëtiste

H. Zweerink-Stege. Hakermarksed i jk 15, 7223 KJ Baak. t e 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. dageli jks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.


