
63e jaargang no. 13 dinsdag 29 maart 1994 UITGAVE:
DKUKKKKIJ WOLTKRS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 /.H Hengelo (Jld

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

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Kaak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Varkens

Filetrollade

8.95

Kipfilet

795500 gram l ivw

500 gram
met de hand geknoopt

Lange

Varkenshaas

500 gram

Rundvlees

salade

1kg öii/0

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.95

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 4.C7Ö

SCHOUDERKARBONADE
(max. 2 kg per klant) 500 gram

Wij zijn wegens vakantie
gesloten van

5 t/m 9 april.

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

BJL0r

Pk

m
HENGELOSE EN

KEIJENBORGSE

MIDDENSTANDSVERENIGING

Donderdag 31 maart a.s.
KOOP AVOND

Vrijdag 1 april tot 18.00 uur geopend.

FLEUR DECOR

KERKSTRAAT 5
voor nieuwe Paasideeën op

bloem-, plant- en cadeaugebied

Je moet het zelf
gezien hebben

FLEUR DECOR
wenst U prettige
Paasdagen. RIH DE JONG

Gedraas
en

Gehoorzaamheidstrainina

voor puppies, beginnende en
gevorderde honden (A- / B- / C-niveau)

start: zaterdag 9 april a.s.
om 16.30 uur

"De Banninkhof"
Banninkstraat 28 - Hengelo Gld.

Voor inlichtingen en opgave:
Joop Kamphuis, tel. 05750-11232 (A)
Hans en Ineke Lichtenberg, tel. 05753-2042 (C)
Heidi Vollenhoven, tel. 05752-2550 (B)
Jan Vredegoor, tel. 05753-2968 (pup)

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Kondweg 2a - Hengelo (Jld.
Tel. 05753-1424

KLOMPEN!
dan moet U bij Sueters

zijn.
Goede kwal i te i t !
I -ahr iekspr i j /en!

ook /atcrdags open

Klompenmuseum
Uilenesterstraal l On,

Kei jen borg.
Tel. 05753-3030

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

JUWELIER OPTICIEN
, Soalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753-1374

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

61

OPEN HUIS
Hierbij deel ik U mede, dat ik per 1 april a.s. bij mijn ouders in de zaak

treedt.

Vandaar dat wij u uitnodigen om onze zaak te bezoeken, die in een

nieuw jasje is gestoken.

Wij houden open huis op donderdag 7 april a.s. vanaf 16.00 tot

20.00 uur om nader kennis te maken onder het genot van een hapje

en een drankje.

U bent allen van harte welkom.

Met vriendelijke groeten,

Elise Wiendels-Hermans

P.S. Om dit te vieren, geven wij in de week van 7 tot en met 16 april

10% korting.

Schoenmode Hermans
* ook voor pedicure

* reparatie in eigen werkplaats

Pastoor Thuisstraat 8
7256 AX Keijenborg

tel. 05753-1669

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

ijevolijen hebben voor uw /e l fvert rouwen. Met

ren toupet, pruik of haarstukje van (ieert Reintjes

voelt u /irh als herboren, l' kent u/elf

il boetiek advi-

seren wij u op d iskrete wijze

over vacuüm haarwerk /on-
Haarwerkboetiek

Z-E weg 6, Toldijk

Reintjes

der pl.ikkcn of klemmen en de merken Top Mead,

Pierre Balmam, Free World en Arcos. Alle moder-

ne kapsels /ijn mogelijk, /owel voor dames, heren

en kinderen. Voor een vrijblijvend advies

kunt u lanijs komen of bellen

voor een afspraak.

Telefoon 05755-2524

Aan (U- wrt; /utplicn - Doetinchem

Dinsdag na Pasen zijn onze salons gesloten.

GLAS-VERF-BEHANG

1 e Paasdag

GROTE BINGO
met extra geldprijzen

en paaseieren

Zaal open vanaf 18.00 uur.
Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

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

Gevraagd huishoudelijke
hulp, l morgen per week.
Tel. 05753-1469.
Te koop vastzetbox (keizer-
snede); 2 kuilvoerkleden,8-
12 m; gazonmaaier; bokken
met sproeiers voor kleine
tuinen; ± 100 meter buizen
voor waterafvoer; centrifu-
gaalpomp; metsel-, timmer
en schildergereedschappen;
verwarmingsföhn; schuin -
machine; handwagentje op
luchtbanden; 2 gasbranders
voor veeschuren; T.V.-scho-
tel. W. Kornegoor, Heerier-
weg 11, Vierakker.

WIST U DAT!!
wij

Spalstraat 28a - Hengelo (ild
tel. 05753-3636

Nintendo
computers &

games verhuren

• • • •
huur&kiik

•• • cralten-borcüo-groenlo-haaksbergen-hengelo-locher

HUURVIDEO - KOOPVIDEO - GAMES - VIDEOPLAYERS - CD - CAMERA RENTAL
Telkens als je een film huurt krijg je een
stempel op de Huur&Kijk-stempelkaart.
Bij 10 stempels Is de kaart vol, en
mag je kiezen tussen een gratis huurfilm
of onze Tve got the boks' cap. In oranje of
zwart. Zolang de voorraad strekt.

VIDEO TIP 20
jer - aktie
tie

I Moviebox r
Geen videorecorder ?

Huur dan een Moviebox.
Deze draagbare videorecorder is

makkelijk te te vervoeren en
eenvoudig aan te sluiten op bijna

ieder tv-toestel.
En... voor de prijs hoeft

u het niet te laten!

Het is Video Maand in
Uw Videotheek
De maand april staat in het teken van de
vjdeofilm. Kom daarom snel naar de
videotheek en profiteer mee van het voordeel
op bijvoorbeeld het Video Film Jaarboek. Of
spaar voor zo'n prachtige "tfW^^&^fca cap.
En wie slim is knipt vandaag de Mid-week
kortingsbon nog uit. Die vijf piek zijn dan al snel

1. LAST ACT1ON HERO - Schwarzennegge
2. CLIFFHANGER - Sylvester Stallone - okth
3. BAMBI - tekenfilm
4. SLIVER - Sharon Stone - thriller
5. GUILTY AS SIN • Don Johnson - thriller
6. HOT SHOTS 2 - Charlie Sheen - komedie
7. THE FIRM - Torn Cruise - thriller
8. VOYAGE - Rutger Hauer - avontuur
9. FALLING DOWN - Michael Douglas - thriller
10. IN THE LINE OF FIRE - Clint Eastwood - aktie
11. JUNGLEBOOK - tekenfilm
12. HOUSE OF SPIRITS - Meryl Streep - thriller
13. DAVE - Kevin Kline - komedie
14. PIANO - drama (Oscar winnaar!)
15. FUGITIVE - Harrison Ford - thriller
16. INDECENT PROPOSAL - Robert Redford - drama
17. DE ONGELOOFLIJKE REIS - avontuur
18. BODYGUARD - Kevin Costner - drama
19. NOWHERE TO RUN - JC Vandamme - aktie
20. ALIVE • Ethan Hawk - avontuur

Huur&Kiik Kids
Bij Huur& Kijk vindt u voor elk wat

wils. Zo beschikken wij over een

groot assortiment kinderfilms.

Bijvoorbeeld de Walt Disney-

coilectie. Te koop en te huur.

Vanaf nu kunt u dus

zondagochtend

rustig uitslapen!

WAARDEBON
5 gulden korting

Let op: tijdens de Wielerronde van Hengelo
(10 april) zijn wij bereikbaar via de St. Michielstraat.

bij het huren van 2 films of games
- mfalmate besteding ti. 7.50
- geldig tot 29 april 1994
- niet geldig op vrijdag, zaterdag of zondag
- niet In geldig In combinatie met andere
waardebonnen e/o stempelkaarten

HUUR & KIJK
Spalstraat 28
Hengelo (gld)
telefoon/fax 05753-3636

Dagelijks geopend van 14.00-21.00 uur

Huurprijzen CD's vanaf fl. 2,50
Huurprijzen films vanaf fl. 5,-



MAGERE RUNDERLAPPEN
500 gram 9.40
ROLLADESCHIJVEN
per stuk 1.15

BOEREN LEVERWORST
lOOgram 1.O5

RAUWE HAM
100 gram 2.45

P.S. Bestel vroegtijdig uw

Paasrollade.
Tevens verzorgen wij ook uw

Fondue- of gourmetschotel.

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

super mooi groot PAASBOEKET

voor slechts IfciOU

MINI VIOLEN 24 stuks 8.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Pdosshow 31
demonstratie

1,2 en 4 april
Carraro multifunktionele
trekkers
Posch allesversnipperaars
Demonstraties van ons zeer
uitgebreide programma
maaimachines, vegers, enz.

Alle t opmerken.

Speciale aanbiedingen en acties.

Gratis 7 jaar lang uw zakken vullen.
HOÏVDA

NIEUW EN GEBRUIKT

JCIIÜEL Land- en tuinbouwmechanisatie

Branderhorstweg 5 - Keijenborg - Tel. 05753-2026

Concert 't Kervel Hengelo Gld.

Zaterdag 2 april, aanvang 19.30 uur

gezamenlijk optreden van Adventskoren

uit Leipzig en Bielefeld.

Entree vrij. Vrijwillige bijdrage mogelijk.

Info: "Wereldwijd", Hengelo Gld, tel. 1253.

OCCASIONS
Opel Corsa Swing, 3-drs., rood 1992
Hyundai Scoupé, 3-drs., rood 1991
Peugeot 405 GLD Break, diesel, wit 1989
Daihatsu Charade, 3-drs., wit 1987
Nissan Bluebird GL, 5-drs., rood 1989
Opel Kadett GT-uitvoering, wit 1986
Ford Escort 1.1 Laser, 3-drs., bruin 1983

Rijdt u liever nieuw?
Wij leveren elk merk!

Ford Escort 1.3 L, 3-drs., wit 1982
Ford Sierra 2.0 L, 5 drs., goud-met 1983
Renault 11 TSE, 5-drs., blauw 1983
Renault 9 TD, 4-drs., wit 1984
Opel Kadett 12 S, 3-drs, rood 1985
Mercedes 190, diesel, wit 1988
Fiat Uno 45, rood ... ..1987

St.Janstraat 28 Keijenborg GW. Tel.05753-1977

UW BANDEN - ACCU - UITLAAT-SPECIALIST

2E PAASDAG VAN 11.00 - 17.00 UUR

PAASSHOW
Onze Paasshow '94 mag u beslist niet missen.

Alles op het gebied van wonen en slapen, voor ieder wat wils.

WONEN
De nieuwe Interstyle meubelkollektie

Schitterende nieuwe kollektie bankstellen

Tijdens de paasshow speciale paasaanbiedingen

SLAPEN
De nieuwste modellen slaapkamers van 1994

Alles op het gebied van slaapkamerkasten

Komplete teststudio voor matrassen

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

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Telefoon 05753-1286

JEANS
(perfecte pasvorm)

t/m maat 42

MANNENMOOE

Bijpassende ruit-/print shirts v.a.

Spalstraat 7-9 - Hengelo Gld - tel. 05753-1383

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

l 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.

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 16 t/m 22 maart 1994,
waartegen op basis van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift kan
worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

ten behoeve van:

OPENSTELLING

GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot
12.00 uur.
De milieuvergunningen en -meldingen
liggen in het gemeentehuis, afdeling
grondgebiedszaken, sectie VROM, ter
inzage op werkdagen van 08.30 tot 12.00
uur, alsmede 's-middags na telefonische
of schriftelijke afspraak.
Tevens liggen de milieuvergunningen elke
vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage
in de bibliotheek, Sterreweg 14.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot
bovengenoemde afdeling, telefoon 1541,
toestel 384.

GEMEENTEGIDS

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.

WONINGWET

Burgemeester en wethouders van Hen-
gelo maken bekend, dat er in de week van
14 maart 1994 tot en met 20 maart 1994
een aanvraag ingevolge de Woningwet is
ingekomen van:
de heer H. Woerts, voor het bouwen van
een berging, plaatselijk bekend Henge-
losestraat 37 te Keijenborg;
de heer W. Lichtenberg, voor het bouwen
van een schuilgelegenheid, nabij de Rond-
weg te Hengelo;
de heer J. Dijk, voor het bouwen van een
garage/berging, plaatselijk bekend Kerk-

straat 13 te Hengelo;
de heer H.B.J. Masselink, voor het bou-
wen van een opslagloods, plaatselijk be-
kend Berendschotstraat 8 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, 29 maart 1994.

aan:

F.J.A. Lanters, Bronkhorsterstraat 8,
Keijenborg

M.A. Jansen, Prins Bernhardlaan 5,
Hengelo Gld

J.E.J. van Bentum, Kreunenskamp 4,
Hengelo Gld

P.J. de Jong, Henglosestraat43, Keijenborg

J. Beumer en B. Hofs, p/a De Heurne 10,
Hengelo Gld

J.H. Tolkamp, PastoriestraatSO, Keijenborg

A.T.M. Seesing, Plataanweg 19, Hengelo Gld

G.W. te Stroet, Vordenseweg 38, Hengelo Gld

de verbouw van de boerderij tot burger-
woning

het oprichten van een garage/berging

het uitbreiden van de woning

het veranderen en uitbreiden van de woning

de verbouw van de woning Beatrixlaan

23

het uitbreiden van de woning met een serre

het bouwen van een berging op het achtererf

het bouwen van een berging

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.

EVENEMENTEN AGENDA VVV HENGELO

April:
2 - Trainingen motorraces Open Nederlands Kam-
pioenschap, circuit "Varssel-Ring", aanvang 9.00
uur. Entree ƒ 7,50, kinderen tot 14 jaar ƒ 2,50.
4 -Internationale Motorraces, circuit "Varssel-Ring",

-00 uur' entree / 25'"' kinderen tot 14

VERGADERING COM-

MISSIE RUIMTELIJKE

ORDENING C.A.

vvv hengelo gelderland

ê- Gezamenlijke fietstocht, onder leiding van een IVN-gids, vertrek 1 3.30 uur vanaf het
VVV-kantoor, kosten ƒ 1,- p.p., org. Gym. ver. Achilles.
8 en 9-Oliebollenactie van Zwem- en Polovereniging He-Key.
IQ - Org. "In Stap en Draf", aanvang 1 0.30 uur, locatie de Hietmaat, voor de liefhebbers is
er de mogelijkheid de vaardigheid in het zogenaamde kegelrijden te testen.
Ifl - Vogelmarkt in dorpshuis "De Horst" te Keijenborg van 9.30 tot 1 2.30 uur, Inbreng
en entree gratis, org. vogelver. "Exokan".

IQ- 14e Wielerronde van Hengelo in combinatie met stratenloop. Start Wielerronde
categorie amateurs 13.00 uur, locatie Spalstraat, start stratenloop 14.30 uur locatie
hotel Leemreis, inschrijven op dezelfde dag, start Wielerronde categorie amateurs A/
B 16.00 uur, toegang gratis. Org. RTV Vierakker i. s. m. Atletiekver. ARGO.
17 • Koffieconcert bij Party Langeler, aanvang 10.30 uur, entree gratis, org. Kon.
Harmonie "Concordia" Hengelo Gld.
17 - Fancy Fair in Zorgcentrum voor ouderen St. Maria Postel, aanvang 13.00 uur.
24 - Open dag VVV Hengelo Gld.
27 - Meimarkt, paarden-, warenmarkt en hengstenshow, aanvang 8.30 uur, locatie
Spalstraat.
30 - Koninginnedagfestiviteiten in Hengelo Gld.
3Q • Oranjefeest Keijenborg : 8.00 uur reveille; 9.30 uur rondgang ; 9.45 uur samenkomst
op het Booltinkplein; 10.00 uur kinderspelen en fietstocht; 10.30 uur vogelschieten
achter de Horst; 10.30 uur vogelknuppelen; 12.00 uur sluiting aktiviteiten; 12.30 uur
prijsuitreiking in de Horst.
30 - Oranje Oriënteringsrit, start 14.00 uur, zaal Wolbrink.

Mei:

4 - Gezamenlijke fietstocht, onder leiding van een IVN-gids, vertrek 1 3.30 uur vanaf het
VVV-kantoor, kosten ƒ 1,- p.p., org. Gym. ver. Achilles.

5 - Stockcarwedstrijden, aanvang 14.30 uur, locatie "Varkenswoage", Koningsweg
Hengelo Gld., org. Modelbouwclub "de Hoogvliegers", (uitwijkdatum 15 mei)
12 - Dauw-zwem-fietsen, start tussen 7.00 en 9.00 uur, locatie: in en om zwembad 't
Elderink.

12 - Muldersfluite, aanvang 14.00 uur, broodlevering doorcijnsplichtigen, roggebrood
wordt bij opbod verkocht, locatie Zelhemseweg.
12 - Org. "In Stap en Draf", puzzelrit in regioverband, start bij de fam. Besselink,
Hoegenstraat 3, Keijenborg om 10.00 uur.
14 - Nationale Fietsdag, org. VVV Hengelo Gld., start vanaf VVV-kantoor vanaf 1 0.00
uur, afstand 35 km.
15 - Veiling ten gunste van het 25-jarig jubileum van K. B. O. "Ons Genoegen" te
Keijenborg, locatie: Dorpshuis "De Horst", van 14.00 tot 18.00 uur.
21 - Opening van de verenigingsbijenstal 't Bi'jenschoer, locatie: Deijenborgsestraat,
toegang gratis.
22 - Oriënterings-puzzelrit. Start 14.00 uur vanaf zaal v.d. Weer, org. Hamove.
2§ - Jeugdtournooi voor E-pupillen en D-pupillen, org. PAX, locatie sportcomplex "Het
Elderink".

29 - Jeugdtournooi voor F-pupillen en C-junioren, org. PAX, locatie sportcomplex "Het
Elderink".

2i - Fietsdag, org. ijsvereniging "Steintjesweide", afstanden 35, 60 en 85 km.,
startplaats: sporthal de Kamp, aanvang vanaf 10.00 uur. Inschrijfgeld ƒ 7,50 voor
volwassenen, ƒ 3,- voor kinderen t/m 14 jaar.

Juni:
l - Gezamenlijke fietstocht, onder leiding van een IVN-gids, vertrek 1 3.30 uur vanaf het
VVV-kantoor, kosten ƒ 1,- p.p., org. Gym. ver. Achilles.

5- 1/8 en 1/4 triathlon gehouden in en om zwembad "Het Elderink", aanvang 9.00 uur.
H - Rommelmarkt nabij de Welkoop-winkel aan de Spalstraat, aanvang verkoop 1 0.30
uur, org. chr. muziekvereniging "Crescendo". Bij slecht weer is de rommelmarkt
zaterdag 18 juni.

12 - Stockcarwedstrijden, aanvang 14.30 uur, locatie "Varkenswoage", Koningsweg
Hengelo Gld., org. Modelbouwclub "de Hoogvliegers", (uitwijkdatum 19 juni)
12 - Concert door Symphonie-orkest van de Kunst- en Jeugd Muziekschool uit Wesel
(Duitsland), na afloop vrijwillige kollekte, locatie: Huize 't Kervel om 15.00 uur.
15 - Org. "In Stap en Draf", avondrit, start om 19.00 uur bij de fam Groot Roessink,
MokkinkdijkS, Hengelo.
19- Open dag ponyclub met demonstraties, locatie: Banninkstraat, aanvang 1 0.00 uur.
25 - Kermis Keijenborg, org. Schuttersgilde "St. Jan", Keijenborg
26 • Kermis Keijenborg: kermisoptocht, aanvang 14.15 uur vanaf appartementen

"Postel-Staete", Pastoor Thuisstraat, 15.30 uur vendelhulde en muzikale show door Showharmonie "Oefening Baart Kunst" uit
Rhenen, in het weiland aan de hoek van de Kerkstraat/Koideweiweg, org. Schuttersgilde "St. Jan", Keijenborg.
27 - Kermis Keijenborg: 9.15 uur vendelhulde voor "De Horst", 9.30 uur aanvang vogelschieten, 12.30 uur onttroning van het
bestaande en inhuldiging van het nieuwe koningspaar voor de pastorie, org. Schuttersgilde "St. Jan", Keijenborg.
27. 28. 29. 30. 1 juli - Zwemvierdaagse, zwemmen tussen 18.30-20.00 uur, locatie: zwembad 't Elderink, org. Zwem- en
Polovereniging He-Key.

De raadscommissie Ruimtelijke Ordening
c.a. houdt op dinsdag 5 april 1994 een
openbare vergadering in het gemeente-
huis. De vergadering begint om 19.30
uur. Vanaf 19.30 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 onderwer-
pen welke op de agenda voorkomen. De
agenda luidt als volgt:
1. Opening.
2. Besluitenlijst van de vergadering van 1

maart 1994.
3. Verzoek van mevrouw Loman te Hen-

gelo inzake de vestiging van een be-
drijf aan de Broekweg te Hengelo voor
de training en het africhten van paar-
den.

4. Verzoek namens Gerrits-Lammers b.v.
tot wijziging van het bestemmingsplan
Hengelo Kom t.b.v. de uitbreiding van
de kantoorruimte.

5. Planningslijsten nieuwbouw en ingrij-
pende voorzieningen 1995 t/m 1997.

6. Mededelingen.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld.

HANDBALWEDSTRI.il) S.V. QUINTUS
Speciaal voorde jeugd in de groep 7 en S van de basisscho-
len in Hengelo, Keijenborg en omstreken wordt er op
donderdag 31 maart a.s. een jeugd handbalwedstrijd ge-
speeld in sporthal "de Kamp" te Hengelo. De aanvang van
de/.e wedstrijd is 20.30 uur.

Deze wedstrijd is bedoeld om de jongens en meisjes kennis
te laten maken met de handbalsport, /odat /e kunnen /ien
wat handbal allemaal inhoudt. Dus jongens en meisjes die
interesse hebben zijn op donderdag 31 maart van harte
welkom in de sporthal.



Met grote blijdschap geven wij kennis van de
geboorte van onze dochter en ons /us je

FREDERIEKE FLORENCE

Jacqueline en Henk Jan
Ormel-van der Schaaf

Dirk, Harm en Paul

17 maart 1994

Ruurloscweg 26
7255 DJ Hengelo Gld

Wij zijn dankbaar en blij met de geboorte van on/e
dochter en mijn /.usje

ANIEK JOSEFIEN

Wij noemen haar ANIEK

21 maart 1994

Hans, Dory en Myke Hermans

Eulingkamp 36
7256 BK Keijenborg
tel. 05753-3264

Meter: Ineke Overheek

Peter: Gerard Branderhorst

In het kader van de

Ledenwerf-actie!
Als U....

ook van zingen houdt,
als U....

eens een gezellige avond uit wilt,
als U....
bij een vriendenkring wilt horen,

meldt U dan als lid van het....
„Hengelo's Gemengd Koor"

Open repetitie-avonden:
elke dinsdag in april

om 20.00 uur in zaal Langeler

Informatie bij de volgende telefoonnummers:
1038 - 1368 - 2135

Graag tot ziens!

Hengdo's
^

Profiteer van het grote

voordeel

BESSELINKbij

Haal nu snel het BK voordeelboekje
bij ons met voordeelcoupons van

ƒ 5,-tot ƒ 25,-
perkookpan, koekepan, steelpan of
fluitketel.

BESSELINK
ELECTRA

KADO'S

HUISHOUD
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

Nu nog volop
harde sappige appels!

Elstar • Jonagold -
Golden Delicious en Gloster

Prima Kleiaardappels

vanaf ƒ 7,50 per 25 kg

Uien - Verse Appelsap en Honing

Let op, het hele jaar open!
van april tot en met juli

vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot

18.00 uur.
zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00

tot 16.00 uur
maandag, dinsdag, woensdag en donder-

dag gesloten

„Natuurlijk lekkerder"

Fruitbedrijt Horstink
Prinsenmaatweg 3

Steenderen/Rha

tel. 05755-1643/1243

KERKSTRA AT 6

Groente en fruit reklame:
extra kwaliteit WITLOF kilo 2.49
GOUDREINETTEN
super kwaliteit 4 kilo 4.98

Rauwkost reklame:
PAASSALADE l kilo 4.98
RIJSTSALADE l kilo 4.98

RAUWKOST VERDEELSCHOTEL
voor 9.98

Kaasreklame:
JONG BELEGEN KAAS kilo 9.98
extra BELEGEN KAAS l kilo 5.98
vers van het mes
ROOMBRIE 60% 100 gram 1.69
onze eigen gemaakte volprezen
KRUIDENBOTER 100 gram 1.98

Verder hebben wij verse aardbeien
en volop verse voorjaarsgroenten.

ij wensen U een vrolijk Pasen.

Tot ziens.

Maak er weer wat lekkers
van met de Paasdagen.
Natuurlijk met de lekkerste

broodjes en gebak van
Bakkerij Hekkelman.

Haal snel een besteltij st en
maak kans op één van de drie
ontbijtmanden.

Deze week:

Paascakejes 4 voor 3.50

Bakkerij

H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35

Hengelo Gld
NNINQA10LENMKKERS Te|. 05753-1200

ATTENTIE ATTENTIE

Voor DE RECLAME
dienen in het vervolg de

advertentiefs
donderdags vóór 11.00 uur

in ons bezit te zijn!!

Gelieve hiermee de nodige

rekening te houden!

DRUKKERIJ WOLTERS

NU de Le v i's 501
diverse washingen

nu Ow>wO

KLEDING - nej even anders

WIDE FASHION

Spalstraat 32 - Hengelo Gld
's maandags gesloten

's woensdags de hele dag geopend

ZWAN(JKRS( HAFSBKURS VOOR AANSTAANDK
K N . I O N C J K O U D K R S
Op/.alcnlag 16 apr i l a.s. van 10.00 tot Ui.OOimronjaniseert
/.org( iiocp Oost-Gelderland (Kruiswerk, ( ic/ insver/or-
y inu en Maatschappelijk Werk) niet medewerking van een
aantal instellingen en bedrijven een /wanyersehapsbeurs
voor aanstaande en jonge ouders in / a lencen t rum Het
Wamelink te W i n t e r s w i j k .
De /wangerschap is een mooie, maar ook een spannende
periode. U moei aan al les denken en er is nog /oveel te
regelen! Wie /wanger is /oekt vaak een antwoord op
tal lo/e vragen. Daarbij maakt het e igenl i jk niet uit of u nu
voor de eerste keer in verwacht ing bent, of dat u al één of
meer kinderen heeft, /wangerschap en beva l l i ng worden
nooit rout ine, dus vragen /u i l en er a l t i j d b l i j v e n . Met al uw
v ragen k u n t u terecht op de /wangerschapsbeurs georgani-
seerd door XorgCïroep Oost-Cielderland. Op de/e beurs
kun t u antwoord krijgen op al uw vragen over a l les wat te
maken heeft met /wangerschap, beva l l ing , kraamperiode
en de eerste maanden na de geboorte. De /wangerschaps-
beurs wordt georganiseerd voor aanstaande ouders, voor
jonge ouders, voor aanstaande grootouders, voor jonge
grootouders en a l le andere geïnteresseerden.
Op de beurs /ijn diverse afdelingen van de ZorgCiioep
present: de docenten /wangerschapsgymnastiek. de afde-
ling kraam/.org, de d ië t i s ten , de wi jkverpleging en de
thuiswinkel . Daarnaast presenteren /.ich op de beurs ook
vele andere organisaties, i n s t e l l i ngen en bedrijven met
informatie over de beval l ing , posit iekleding, baby-ui t /e t ,
geboorte kaartjes, a l l e soorten lu iers , kinderopvang, k in -
du sjxxHgoed. kinderklcidng, kindervoeding, huidprodukten
etc. {ir is een volledig ingerichte babykamer aanwc/ig en
ook worden er v ideof i lms over diverse onderwerpen ge-
toond, 's Morgens en 's middags wordt er een modeshow
gehouden van posit ie- en k inderk led ing .
Voor kinderen is er een speelhoek ingericht , waar / i j door
de>kundigc le id ing worden i > p ge\ .mgen. l u - n c lown /orgt
voorde v r o l i j k e noot. V oor meer informat ie kan men bellen
met de X.orgCiroep 06-XX06 (20 ct /min) 24 uur per dag
bereikbaar . De toegang tot de beurs is grat is .

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7

7227 DA Toldijk

Telefoon 05755-1361

AANBIEDING:

2 KROP MALSE SLA 0.95

GESCHRAPTE KRIEL kg 1.45

SINAASAPPELEN 20 stuks 4.95

Tevens diverse vers gesneden

RAUWKOST-SALADES

Nu te koop
div. rassen pootaardappelen
OP IS OP

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

9.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
/nti-rdag: 9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur

SOMS
DENK JE WEL
WAT KOMT
ERVAN
TERECHT

"Soms denk je wel eens waar

zijn we mee bezig, als zo 'n hoopje

verdriet wordt binnengebracht.

Uitgeput, uitgehongerd én

dood- en doodziek.

Je weet wel degelijk waar je mee

bezig bent, als je zo 'n zeehondje een

paar weken later ziet.

Behandeld, verzorgd én weer

redelijk op eigen krachten".

Door donateur te worden van

de Zeehondencrèche in Pieterburen

steunt u het werk en geeft u zee-

honden een herkansing op overleven

in ons waddengebied.

Uw bijdrage is onmisbaar.

I
Ja, ik red een zeehondeleven!

Maak mij donateur en stuur een accept-

I g i r o ter waarde van r

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Zonder postzegel opsturen naar
Stichting Zeehondencrèche. Antwoordnummer 950.

\
. .

L
J950 WL Pieterburen Giro 8020

-------- il

z e e h o n d e n c r è c h e p i e t e r b u r e n



PAASRACES HAMOVE HENGELO GLD 100.000e MAALTIJD TAFELTJE DEKJE

Op de Foto de Hengelose Favoriet en Hamove-lid TorleiF Hartelman.

Veel deelname en veel strijd verwacht in alle klassen.
Na enkele jaren niet niet Pasen te hebhen georganiseerd, is
de Hengelose Auto- en Motorvereniging Hamove weer
terug met de Paasraces, een t rad i t ie wordt in ere hersteld.
Motorracen en Pasen /.i j n synoniem voorde races op c i r cu i t
"Varssel-Ring" te Hengelo Gld.
2e Paasdag 4 apri l a.s. gaat om l () . ()() uur de eerste race van
start en /.o verder de hele dag door. Het publiek komt echt
aan zijn trekken, want Hamove heeft getracht het pro-
gramma zodanig vast te stel len, dat van spannende races in
alle klassen gesproken kan worden.
Op voorhand springen een paar klassen er bovenuit, zoals
de Supersport 600 en de Supersport 400 en de internatio-
nale Sound of Singles. Vooral in de Supersport 600 zal een
aanta l coureurs elkaar het leven zuur maken. Felle strijd
wordt verwacht tussen kampioen (ierard v.d. Wal, Johnny
Verwijst, die terug is na een ernstig ongeluk vorig jaar,
Wim Theunissen en niet te vergeten Jeffry de Vries. Bo-
vendien /u i l en zij extra veel rekening moeten houden met
Fred Baycns. de Australische kampioen, die vorig jaar de
sterren van de hemel reed. Speciale aandacht in deze klasse
zal uitgaan naar de Hengelose favoriet en Hamove-lid
Torleif Har te lman. Hij ri jdt een t h u i s w e d s t r i j d en zal zich
wil len bemoeien met de stri jd aan de kop.

Hamove verkeert in de gelukkige omstandigheid dat nog
een l id meedoet en wel Mile Pajic, die in de Superbikes zal
proberen de lakens uit te delen. Bovendien is de organisatie
druk in de weer om Hans Spaan te contracteren in de 125 cc.
De wedstrijden worden verreden in de 125 cc - 250 cc -
Superbikes - Supersport 6(K) - Supersport 400 en Zijspan-
nen om het Open Nederlands Kampioenschap en in de
internationale Sound of Singles en Battle of the Twins.
Zoals altijd staan bij de start en finish de tribunes opgesteld
en is de chicane op de Venneweg ook weer in het circuit
opgenomen. Vanaf de t r ibunes heeft men een goed zicht op
de befaamde Molen bocht, waar al menige wedstrijd is
beslist.
De entree voor het programma van maandag 2e Paasdag is
ƒ 25,-- voor volwassenen en ƒ 7,50 voor kinderen tot 14 jaar.
Voor de t r ibune kost een kaart ƒ 7,50 extra. Men kan ook
kaarten in de voorverkoop krijgen bij de VVV Hengelo Gld.
Het beeld van "de Motorrijder" dat lange tijd wegens
onderhoudswerkzaamheden was verwijderd, zal met Pa-
sen weer prominent op zijn plaats in het centrum van
Hengelo Gld slaan.
Zaterdag 2 april vanaf 9.00 uur worden de t ra in ingen
verreden voor een s tar tplaats op 2e Paasdag. 2e Paasdag
motorracen in Hengelo Gld. Hamove hoopt op goed weer.

HOH 101 TOCH IN HENGELO GLD

Boh 1-oi Toch zal op vrijdagavond 10 juni a.s. optreden in
sporthal "de Kamp" te Hengelo Gld.
De groep Hoh 1-oi Toch ontstond in de zomer van 1989.
Drummer Jan Manschot had net de rockgroep Normaal
verlaten en w i l d e voor plezier nog wel verder in de muziek.
Hij kende te trekharmonica speler Hans Keuper van een
optreden op een boerendeel. Keuper was actief in het
volksmuziek c i rcu i t van Oost Gelderland. Ferdy Joly,
gitarist uit de begin periode van Normaal kende bassist
Wil lem te Molder van verschillende gelegenhcidsfoi malies.
Al bij het eerste optreden van het Achterhoeks gala bleek
Hoh 1-oi Toch enorm aan te slaan, zo zelfs dat bij hun
optredens de zalen altijd u i tverkocht z i j n . Ze val len dan ook
in de smaak bij zowel ouderen als jongeren. Naast st i j len uit
het zuiden van tic Verenigde Staten worden de Oost Neder-
landse invloeden sterker hoorbaar. Polka en Mazuka blij-
ken goed in het repertoire te passen.
De enige e l lende met zingen in de eigen t aa l . zegt Hans
Keuper, is dat alles goed verstaanbaar moet zijn, we praten
allemaal dialecten die onderling van elkaar verschi l len.
Voor het publiek levert het in ieder geval geen problemen
op want velen kennen de teksten uit het hoofd en brullen
deze lu idkee ls mee t i jdens het optreden.
Dat het een leuke avond gaat worden is zeker ook al omdat
er in het v ooi -programma een optreden is van de zeven man
sterke Hengelose formatie "de Trekkebuuls, met veelal
Irekharmonica's. "De Trekkebuuls" spelen nummers uit het
verleden en het heden.
De avond wordt geopend met een optreden van Sanne van
Petersen, het Hengelose t a l en t , waar we in de toekomst
zeker meer van zu l l en horen. Haar repertoire bestaat uit
nummers van o.m. Joan Bear. Sinead 'O Connor, Melanie,
Art Garfunkel en Barbara Straisend.
Voor kaarten zie de adver tent ie in dit blad.

ASTMA FONDS ZOEKT COLLECTANTEN IN
HENGELO
Van 15 tot 21 mei organiseert het Astma Fonds weer de
jaarli jkse collecte. Met de opbrengst helpt het Astma Fonds
mensen met astma, chronische bronchitis of longemfyseem.
Onder andere door wetenschappelijk onderzoek, voorlich-
t ing aan patiënten en hun omgeving en scholing van artsen
en verpleegkundigen.
Het Astma Fonds hoopt dit jaar met 55.000 collectanten op
pad te gaan. De laatste jaren lag het aantal collectanten
stabiel rond de 50.000. Door een beroep te doen op de
hulpvaardigheid van de overige Nederlanders wil het Astma
Fonds proberen ook de plaatsen en straten waar tot dusverre
niet werd gecollecteerd te bereiken. Hiervoor is een lande-
l i j k e wervingscampagne ontwikkeld met wervingsposters
en wervingfedvertenties. Hiermee wil het Astma Fonds
trachten meer Nederlanders te bewegen aan avondje tussen
l S.00 en 21.00 uur actief te zijn met collecteren. Ook inde
gemeente Hengelo Gld.
In de week van 15 tot 21 mei zal de collecte ondersteund
wordendoor veel p u b l i c i t e i t . In kranten en t i jdschr i f ten , op
radio en televisie wordt dan veel aandacht besteed aan de
positie van mensen die last hebben van astma, chronische
bronchi t is of longemfyseem. Één op de tien Nederlanders
lijdt aan één van deze aandoeningen, waarvan 300.000
ernstig.
Indien u in de week van 15 tot 21 mei een paar uurtjes over
hebt kunt u contact opnemen met D. Versteegen-Giesen,
te l . 2976 of W. Besselink, tel 1215.

RIJVAARDIGHEIDSTESTVOOR50-PLISSERSIN
HENGELO EN KEIJENBORG
Evenals in andere gemeentes in de regio worden ook in
Hengelo Gld en Keijenborg ri jvaardigheidstesten voor 50-
plussers gehouden, in het kader van vei l iger verkeer. Een
zes t ig ta l personen hebben zich inmiddels aangemeld. Deze
rit ten zijn georganiseerd door de p laa t se l i jke ouderen-
bonden ANBO en KBO Hengelo Gld en de KBO uit
Keijenborg in samenwerking met VVN en de gemeente.
De praktijkles!, in eigen auto, met naast zich een bevoegde
rij- instructeur, wordt in Hengelo gehouden op woensdag
30 maart a.s., aanvang 8.30 uur. vanaf zaal Wolbrink aan de
Bleekstraal en op donderdag 31 maart in de Keijenborg
v a n a f het dorpshuis "De Horst". Ook daar wordt gestart om
8.30 uur. De laatste ritten zullen rond 17.00 uur plaats
vinden. Elke test. neemt met voor- en nabespreking, onge-
veer een uur in beslag.
3 rij-instructeurs, die in het bezit zijn van het benodigde
BROEM-certificaal, zu l len op die dagen de lesl a fnemen .
Het zijn de erkende rijschoolhouders J. Derksen en A.
Weijers uit Keijenborg en Berendsen uit Silvolde. Aan het
eind van de ri jvaardighcidstest kri jgt iedere deelnemer een
boekje van VVN met v e e l z i j d i g e in fo rma t i e over
verkeersregels, rijgedrag e.(J.
Naast de praktijkles! is inmiddels ook een theoriemiddag
gehouden op dinsdag 22 maart j.l. in zaal Wolbrink. Een
groot aantal belangstellenden werden op deskundige w i j z e .
middels dia's, geïnformeerd over allerlei nieuwe ver-
keersregels en -s i tua t ies door een vertegenwoordiger van
Vei l ig Verkeer Nederland, de heer Van Meygaarden.
Na de pauze kon men deelnemen aan een kw isje om te
weten hoe het staat met de eigen kennis op het gebied van
verkeersregels e.d. Groot was ook het aantal deelnemers
die gebruik maakten van de mogelijkheid om een oogtesi
door de plaatselijke opticien Groot Kormelink en een
oortesi door de fa. Horen uit Doetinchem te ondergaan,
waarbi j bleek dat het bij diverse mensen toch n u t t i g is om
na dit oppervlakkige onderzoek, nog een een uitgebreidere
test te laten maken.

REÜNIE VAN DE 6e KLAS VAN "DE LEER",
SCHOOLJAAR '71-'72
In september 1993 hadden, na enkele jaren van geharrewar,
Margriet Bergervoet, Judi th Horstink, Mil ly Rondeel en
Louise Eulink de stoute schoenen aangetrokken en een
begin gemaakt om een reünie te organiseren.
De respons was overweldigend. Dat bleek zaterdag 19
maart j.l. in de zaal van 't Hoekje, want men was er bijna
allemaal. Ook juffrouw Jansen, juffrouw Petersen meester
van Onzen.
Hoewel de avond al om 6 uur begon was men om 11 uur nog
niet ui tgepraat . Opvallend was het grote aantal uitgestalde
schoolspulletjes: rapporten, foto's, werkstukjes, reken-,
taa l - en schrijfschrift jes, verkeerboekjes, godsdienst-
schriftjes en schoolkranten die de oud leerlingen bewaard
bleken te hebben.
Inmiddels zijn veel van deze oud leerlingen zelf al weer
vader en moeder en sommige van hun kinderen bezoeken
nu op hun beurt weer "de Leer". Hoewel meerdere mensen
elkaar in 25 jaar niet meer ontmoet hadden klikte het weer
meteen.
Van de mensen die op deze reünie aanwezig waren is een
groepsfoto gemaakt, om deze historische gebeurtenis vast
te leggen. De organisatrices hadden door deze geslaagde
avond al le eer van hun werk.

Op 21 maart j.l. werd mevr. G. Wasseveld-Bruil, Het
Karspel 38 alhier verrast met een feestelijke bos bloemen,
niet omdat de lente was begonnen, maar omdat aan haarde
100.000e maal t i jd werd verstrekt.
Dit gebeurde in aanwezigheid van het bestuur en de coör-
dinatoren van de Hulpdienst Hengelo en Keijenborg, t .w.
mevr. D. Bonenberg te Hengelo en mevr. A. van Aken te
Keijenborg, alsmede de directeuren de kok van verzorging-
scentrum "De Bleijke" en de heer H. Bouwmeester te
Hengelo, die de eer te beurt viel deze maal t i jd te bezorgen.
Mevr. Wasseveld was zichtbaar ontroerd met deze huldi -
ging.
In december 1973 werd met de kerstdagen de eerste maal-
tijd aan huis bezorgd. Na de oprichting van de Hulpdienst
in 1976 is de maaltijdenverstrekking een taaks te l l ing van
de Hulpdienst geworden. Het aantal gebruikers is geleide-
li jk gegroeid, doch de laatste jaren is deze explosief te
noemen.
Aanvankelijk werden gamellen gebruikt, maar sedert enige
jaren worden hiervoor thermoports gebruikt, omdat de
maalt i jden hierin langer warm blijven. Regelmatig komt

het voordat alle beschikbare thermoports nodig zijn.
De maalt i jden worden dagelijks, dus ook op zaterdagen en
zondagen, bereid en bezorgd. De bereiding geschiedt in de
keukens van de verzorgingscentra "De Bleijke" en "St.
Maria Poste!". In 1994 waren dit in totaal 12.143 maa l t i j -
den.
Een twintigtal vrijwill igers is beschikbaar om bij toerbeurt
de maaltijden aan hu i s aan te bieden. Daarvoor moesten er
in 1993 in totaal 20.454 km worden afgelegd.
Alvorens voorde maa l t i j denve r s t r ekk ing in aanmerking te
kunnen komen dient de zorgcoördinator daartoe een indi-
catie af te geven. De kosten in 1977 bedroegen ƒ 4,80 per
maal t i jd , inclusief vervoer. Thans bedragen de kosten
ƒ 9,50 per maal t i jd , onder a f t r e k van ƒ 2,-- subsidie in het
kader van het flankerend ouderenbeleid.
Het is te ve rwach t en dat het project " T a f e l t j e Dek je" qua
omvang nog verder zal toenemen ten gevolge van het
langer thuis laten wonen van ouderen als ui tvloeisel van het
rijksbeleid.
Mevr. Wasseveld hoopt nog ve le jaren van de opgediende
maaltijden te kunnen genieten

UITZENDING IDEALE KERKTIJD
Dinsdagavond 29 maart is er via de lokale omroep van
Zelhem e.o. Radio Ideaal weereen uitzending te beluiste-
ren van de interkerkeli jke commissie Kerk en Radio te
Zelhem.
Deze keer zal de uitgekozen muziek betrekking hebben op
het Paas-gebeuren.
Naast de maandelijkse agenda kunt u luisteren naar een
interview dat opgenomen werd op het landgoed "Het Ker-
vel" te Hengelo Gld. De heer de Groot, van de st ichting
Elia, geeft hierin uitleg over het leven op het landgoed. De
korte overweging zal ook door hem worden verzorgd.
De Ideale Kerktijd is elke laatste dinsdag van de maand van
18.00 tot 20.00 uur te beluisteren via de frequenties van
Radio Ideaal, op FM 105,1 of opde kabel vanuit Doetinchem,
op FM 104,8

POLITIE
• Noord- «n Oost-G«ld«rland

POLITIE-INFORMATIE AFDELING HENGELO GLD
8e jaargang nr. 11 - week 8 - 21 maart 1994
Strafrecht:
*** aangifte opgenomen terzake diefstal van een afgeslo-
ten damesfiets vanaf terrein "de Egelantier". Fiets werd
later met verbroken slot aange t rof fen aan de Berkenlaan;
*** in de t u i n van een bewoner werd een vlindermes
aangetroffen. Dit hield verband met een eerdere bedrei-
ging, waar reeds eerder over werd bericht. Dit onderzoek is
afgerond en de dader heeft bekend;
*** vanuit een schuur/garage aan de Vordenscweg werd
een aanhangwagen, een zei ("rijdende grasmaaier en een
compressor ontvreemd. De deuren werden geforceerd;
*** door een inwoner werd zijn vorig jaar alhier bij de
sporthal ontvreemde bromfiets op het schoolplein te
Doetinchem a a n g e t r o f f e n . De bromfiets is vooronderzoek
onder ons genomen en onderzoek naar "herkomst" van dit
voertuig volgt;
*** op dinsdag 15 maart werd een hogedrukreiniger
ontvreemd vanu i t een s te l l ing van de Welkoop-winkel aan
de Spalstraat. Mogelijk heeft iemand iets verdachts o f ' v a n
deze diefstal gezien. Wij houden ons voor i n f o r m a t i e
aanbevolen;
*** een inwoner te Keijenborg werd telefonisch bedreigd
ivm een mogelijke betalingsachterstand van diens zoon;
*** op vrijdag 18 maart werd een algesloten bromfiets
(Puch Maxi) ontvreemd nabij café "De Zwaan". Aang i f t e
werd opgenomen;
*** in de nacht van 19 op 20 maart werd ingebroken in een
drogisterij aan de Kerkstraat te Hengelo. Hierbij werden
diverse goederen (parfumerie) ontvreemd. Men k w a m
binnen door een ru i t j e te forceren en vervolgens naar
binnen te klimmen;
*** bij een bedrijf aan de Zelhemseweg werden in de
periode van 17 tot 2 l maart een 3-tal gaskachels ontvreemd.
Verkeer:
*** op dinsdag 8 maart vond een dooi t i jd ing na aanrijding
plaats op de Ruurloseweg. Hierbij werd een geparkeerd
staand voertuig beschadigd;
*** op maandag 14 maart vond een doorrijding na aanrij-
ding plaats op de Veldhoeksewegte Veldhoek. Hierbij nam
een truck met oplegger de binnenbocht, waardoor een
tegemoetkomende kraanwagen moest ui twi jken en tegen
een boom botste. Mochten er getuigen zijn van deze aanrij-
ding dan worden deze verzocht zich met ons in verbinding
te stellen;
*** op woensdag 16 maart vond een aanrijding tussen
personenauto's plaats op de Kerkstraat. Een van de 2
partijen hield daarbij tinvoldoende rechts, waardoor men
elkaar raakte;
*** op donderdag 17 maart vond een aanrijding plaats op
de k r u i s i n g Kru isbergseweg met de Molenenk/
Hengelosestraat. Hierbij zag een automobiliste een andere
personenauto over het hoofd, waardoor deze moest uitwij-
ken en tegen een schrikhek botste. De "veroorzaker" reed
echter gewoon verder en had "niets gemerkt". Gelukkig
kon deze later dankzij de hulp van een getuige worden
achterhaald;
*** op vrijdag 18 maart vond een aanrijding plaats op de
Bronkhorsterstraat te Keijenborg. Kennelijk had een beide
"partijen" onvoldoende rechts gehouden, waardoor de spie-
gels e lkaar raakten en vernield werden. Een van de partijen
reed echter "gewoon" door (schijnt steeds vaker te gebeu-
ren );
*** tevens vond op diezelfde dag op de Scharfdijk een
aanrijding tussen een reegeit en een bestelbusje plaats. De
reegeit overleefde het niet en werd naarde poelier gebracht;
*** op maandag 21 maart vond een kleine aanrijding tussen
een 2-tal personenauto's plaats op de Kerkstraat te Hengelo
Gld, nabij het postkantoor. Deze wilden dit echter onder-
l ing regelen;
*** op dinsdag 22 maart vond op de k r u i s i n g
Kruisbergseweg met de Molenenk/Hengelosetraat een forse
aanrijding met enkele ( l i ch t ) gewonden plaats. De bestuur-
der van een personenbusje (schoolbusje) verleende geen
voorrang aan een andere automobilist waarna een flank-
aanrijding volgde. Beide voertuigen werden geheel ver-
nield. Een schookind hield een losse/afgebroken voortand
aan deze aanrijding over en de gedupeerde automobilist
diende met een hersenschudding te worden opgenomen in
het ziekenhuis te Doetinchem.

B. Koers

HENGELO GLD

24 APRIL OPENDAG V.V.V. HENGELO GLD.
Op 24 april kan men vanaf K).00 uur zien walde V.V.V. de
Hengelose bevolking a l l emaa l Ie bieden heeft en dit a l les
onder het genot van een kopje koff ie .
Vanaf l l .00 uur tol 13.30 uur start er een fietstocht langs
buitengebieden en buurtschappen van Hengelo, afgewis-
seld door diverse a c t i v i t e i t e n , zoals o.a. k lootschie ten ,
huifkartocht. Halverwege kan men gra t i s mee met de bus.
voor het vervoer van tic f ie ts wordt ook gezorgd.
Voor wie fietsen bezwaarlijk is staat er om 12.00 uur een
gratis bus klaar voor het V.V.V. kantoor, zodat het voor
iedereen mogelijk is deze V.V.V. dag mee te maken.
Noteer deze datum - 24 april - alvast in uw agenda.

THUIS BEST
SCHADE AAN INBOEDEL BIJ LEKKAGE
Af en toe ontvangen wij schadeclaimes van bewoners
inzake schade veroorzaakt door lekkage en dergelijke. Het
is dan bijzonder triest als komt vast te staan dat deze schade
op de eigen inboedelverzekering verhaald had moeten
worden, maar dat deze verzekering onvoldoende dekking
biedt of dat er in het geheel geen ve rzeke r ing is afgesloten.
Men is van mening, dat schade aan vloerbedekking, meu-
bilair, schilder-, saus-en behangwerk en de rge l i jk , welke is
ontstaan door storing aan apparatuur, installaties of anders-
zins op de Woningstichting Thuis Best verhaald kan wor-
den. Dat is echter niet j u i s t . In ar t ike l 7, lid 4 van de
Algemene Huurvoorw aaiden, deel uitmakend van de huur-
overeenkomst staat het volgende: 'Verhuurder is niet aan
sprakel i jk voor schade die huurder l i jdt ten gevolge v a n e e n
gebrek, als bedoeld in het vorige l id, dan wel van stagnaties
in de tot het gehuurde behorende ins ta l la t ies , tenzi j de
verhuurder terzake grove schuld of ernstige na l a t i ghe id
kan worden verweten. ' Dit risico is voorde huurder via z i j n
inboedel verzekering tegen een betrekkelijk geringe premie-
verhoging te verzekeren. Thuis Best adviseert u dringend
na te gaan of u een inboedelverzekering heef t en zo ja, of
een en ander naar behoren is meeverzekerd.
Servicefonds kleine gebreken
Het servicefonds kent thans 806 leden. Voor een bedrag
van ƒ 5,— per maand neemt woningstichting Thuis Best een
groot deel van het huurdersonderhoud. dat nomal i te r voor
rekening van de huurder komt, voor haar rekening. Daarbij
gaat het om repareren c.q. vervangen van hang- en s lu i t -
werk, electrische instal la t ieonderdelen, sani ta i re onderde-
len, het schoonhouden van dakgoten en regenpijpen, als-
mede het ontstoppen van wastafels , fon te in t jes etc. Bij
lidmaatschap kan men b i j klachtenen/of problemen, net als
voor het normale onderhoud, gewoon de corporatie bellen,
waarna de klacht zo spoedig mogelijk wordt verholpen.
Het fonds is per l januari j . l . ingesteld. Tot l april a.s.
bestaat nog de mogelijkheid zonder entreegeld lid te wor-
den van het fonds. Na genoemde datum zal een entree van
ƒ KM),-- worden geheven. Dus u hee f t nog ti jd om u aan te
melden en voor ƒ 5,— per maand geen zorgen meer ie
hebben over hang- en s l u i t w e r k , s lo ten van deuren,
electraschakelaars en kontaktdoz.cn, deurbellen waterkra-
nen, doucheslangen, vlot terkranen, verstopte w a s t a f e l s en
fon te inen alsmede het schoonmaken van dakgoten en re-
genpijpen. Voor nadere i n f o r m a t i e en aanmelding kunt u
terecht bij de kantoren van Thuis Best te Hengelo Gld en
Vorden.

DAMMEN week 11
In de onderlinge competitie werden de volgende partijen
gespeeld:
Finale groep A: J. Vos-J. Heuvelink 2-0; H. Luimes ( i
Halfman 2-0; H. Zonnenberg-H. Vos 1-1; J. Heijink-A.
Hoebink 1-1; B. Harkink-J. Luiten 1-1.
Finale groep B: J. Schabbink-H. Hulshof 1-1; D. Walge
moet-H. Groeneveld 2-0; B. Goorman-H. Dijkman l -1; A.
Blom-L. Koldenhof 1-1; Y. Schotanus-J. Wentink 2-0.
Jeugdcompetitie: E. Hoebink-G. Menkveld 2-0; M.
Derksen-P. Bouwman 2-0; A. de Greef-A. Meulenbrugge
0-2;
Sneldammen jeugd: M. Derksen-E. Hoebink 1-1; A. de
(ireef-G. Menkveld 2-0; S. Hoebink-A. de Greef 1-1; P.
Bouwman-M. Derksen 0-2.
Standen Finale groep A: l. H. Luimes 7-1 l ; 2. J. Vos 7-10;
3. H. Vos 7-9; 4. N. Roelolsen 5-8.
Finale groep B: 1. B. Goorman 10-13; 2. Y. Scotanus9-l 1;
3. D. Walgemoet 7-10; 4. H. Groeneveld 8-10; 5. J. Wentink,
H. Dijkman 8-8.
Jeugdcompetitie: 1. M. Derksen l O-17; 2. A. Meulenbrugge
10-14; 3. E. Hoebink 11-13.
Sneldammen jeugd: 1. M. Derksen 12-18; 2. E. Hoebink
12-16; 3. S. Hoebink 11-14.
DCH l is in de 2e ronde opgeschoven naar een gedeeltelijke
2e plaats met het sneldammen voor teams. H. Vos (5-9) en
A. Hoebink (5-8) behaalden de meeste punten voor DCH l .
Op 22 april neemt DCH l deel aan de Gelderse finale in
Huissen met sneldammen voor teams.
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sporthal

„De Kamp"

Hengelo Gld,

In het voorprogramma het debuut van de Hengelose
artiesten ..De Trekkebuuls"en Sanne van Petersen

aanvang 20.30 uur

zaal open 19.30 uur

entree ƒ 15,- p.p.

voorverkoop:

„de Spannevogel"

Hotel „Leemreis"

sporthal „de Kamp"

org. B.V. Concordia '54

T I J D E L I J K A A N B O D

Pulsar Galileo,
precies uw stijl

PGC 038 P. Nu f 275,-

PGC 040 P. Nu f 275,

De Galileo chrono-

grafen van Pulsar

zijn ontworpen voor

de moderne man

die stijlvol voor z'n

ambities uit durft te

komen. Voor die

man is 't nu precies

de juiste tijd: deze

twee schitterende

chronografen zijn

tijdelijk in prijs ver-

laagd. Nu f275,-

-•*

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 1374 PULSAR

Marco Besselink
HOVENIER

voor al uw:
- tuinaanleg en onderhoud
- aanleg en onderhoud van

hydrocultuur
- hydrocultuur ook voor particulieren
- verkoop van alle soorten planten en

materialen voor in de tuin

Marco Besselink
Covikseweg 11
7221 CM Steenderen
tel. 05755-1472

Maak het voor de Pasen gezellig.

Nieuwe paaskleden, kaarsen, bloemen-
kransjes, kandelaars, enz...

Tevens is onze nieuwe voorjaarscollectie
handdoeken en badlakens binnen.

Raadhuisstraat 11-13 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1469

GRANDIOZE

op 2e Paasdag van n.00-17.00 uur m de Spannevogel
De nieuwste collecties meubelen zijn binnen!

Wij geven op Meubelen altijd 10% Kontant-korting.

Tevens altijd diverse aanbiedingen in MeubelGH -

Tapijten en Gordijnen.

Ook wordt er tijdens deze show onder alle bezoekers een

dekbed ter waarde van f 600.-- verloot!

Kom vrijblijvend in de gezellige winkel waar u zich direkt thuis voelt
en waar de nazorg en service onze naam groot maakt.

P.s. De koffie staat klaar!

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

bij de kerk

D
GERRITS-LAMMERS MAKELAARDIJ O.G. B.V.
Spalstraat 31
7255 AB Hengelo Gld
Telefoon 05753-3000*

TE KOOP

perceel BOUWLAND, groot 0.59.20 ha,
gelegen aan de Wichmondseweg te Hengelo Gld,

inl. kantoor Hengelo Gld., Spalstraat 31, tel. 05753-3000

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19

<
>
cc
LU

m
LU

TEL. 1358

Voor de
Paasdagen bakken

wij weer van die oven-
heerlijke produkten zoals:

PAASBROOD
gevuld met amandelspijs, noten
en rozijnen

Voor de ontbijttafel:
BROODNESTEN + El
PAASHAASJES + El
PAASHAANTJES

Rib- en Haaskarbonade
500 gram 4.75

Gek, Rundertong 100 gram 2.25
Slagers Achterham 100 gram 2.25

Wij wensen U prettige Paasdagen.

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Kamer te huur.
Tel. 05754-1285.

WIST U DAT!!
bij het huren
van 2 of meer

art. de dagprijs
ook weekprijs is
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Mals mager runder braadstukje

Met het oog op de komende ver-
huizing van de zaak naar de
Spalstraat, gaat de opruiming
on verminderd voort op de locatie
Kerkstraat 17, Hengelo Gld.

Wolters Boekhandel

Spalstraat 28a - Hengelo Gld
tel. 05753-3636

500 gram

Boeren cassellerrib

1 00 gram 1.98

Sporthal "De Kamp" - Volleybal DVO

Zaterdag 2 april 1994, aanvang 16.00 uur

Dames: DV01 - S V Terwolde 1

Te huur appartement.
Tel. 05754-1285.

Attentie paardesport-
liefhebbers.

Op maandag 4 april,
2e Paasdag

Onderlinge men-
wedstrijd van de

menclub Hengelo, te
houden bij

B. Wentink,
De Hoge Luchte,
aanvang 11 uur.

S.v.p. uwPaasrollade, Fondue-
of Gour metschotel, Rundvlees-
salade vroegtijdig bestellen.

Erkend Ambachtelijk Euroslager

Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummetoseweg 3 - Hengelo (ild - Tel. 1 258

STEUN DE Tftjf/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.



Deze week bij aankoop
van een

Edwin spijkerbroek
een

Edwin T-shirt
gratis

KLEDING - nef even anders

Spalstraat 32 - Hengelo Gld

's maandags gesloten

's woensdags de hele dag geopend

eigenwijze brilletje'

Sportief het
voorjaar in,

Tennis
misschien?

Hcngclosc Lmvn- Tennisclub

„HETELDERINK"

Opvanga 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.

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koel kast of diepvries

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

112 jaar garantie op onderdelen

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

Kijk 'vin gaan, met / 'n nieuwe bri l .

Lekker eigenwijs. Nog een beetje

onwennig, maar o zo stoer. Zijn brille-

tje mag er dan ook zijn. Speciaal

voor hem, speciaal voor haar. Ze

vereisen immers een speciale aan-

pak! Een eigen wil, een eigen bril.

'Only for kids'. Kom langs.

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

de optiek speciaalzaak
's maandags gesloten

85 SPECIAALZAKEN
voor Uzerwaren,
Gereedschappen

on Machines
IN NEDERLAND

HANDIGE, COMPACTE
ELECTROMAAIER
- 700 Watt
- maaibreedte 35 cm
- in hoogte verstelbaar
- kunststof huis

Zeer geschikt voor bijvoorbeeld de camping
INCLUSIEF 20 LITER GRASVANGBAK
Van 249,- voor

Deze aktie
is geldig

van 28-3-94 t/m 16-4-94

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Bannmkslra»! 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) • Tel. 05753-1220

<-™»wwwwwWWWWWWWWWWWUHJlHflHma^^

Familiedrukwerk!!
Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,
en Gelegenheidskaarten bent U bij ons o
op het juiste adres.

Vele modellen tegen gunstige prijzen! o
Dus bel of kom naar:

o

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

Kapsalon
Memelink

Dames en heren

Vordenseweg 5 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1278

Behandeling op afspraak.

Voor een zonnebankkuur uw adres!

Dag en nacht tanken
bij Autobedrijf Bert u s Eugelink

Z.E. weg 113 - Baak

Tanken met
een

betaalkaart:
uiterst

eenvoudig

Geen kontant geld meer nodig

Bon ter controle

Misbruik uitgesloten

Niet meer wachten aan de pomp

Benzine en diesel tegen concurrerende prijzen

Ook op zon- en feestdagen; ook 's nachts

Bovendien: met zegels van alles kado bij TEXACO

Bel ons even: 05754-1448

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

Te koop jonge hennen aan
de leg. Cïoossens. Voortse-
vveg 6. Toldijk. Tel. 05753-
1670.

Te huurgarage aan de Ro/cn
hol laan . Tel. 1561.

Een complete zonnebril
met glazen op eigen

sterkte vanaf slechts 98,-*
I ,

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

Kerk- en andere diensten
PASEN 1994

Remigiuskerk
Donderdag 31 maart - Wille Donderdag - l

1
).M) uur ds. l

1
. /•'. < / < •

V nes Heilig Avondmaal

\'rijdag l april - doede \ rijdag - 19.30 uur ds. A. H. Elhert

/.aterdag 2 april - Stille /.aterdag - ds. A. H. l-'.lhertlds. P. /•'. de

\ ries Paaswake

'/.ondag 3 april - I e Paasdag - 10.00 uur ds. A. H. Elherl Dienst

voor jong en oud m.m.v. blazersgroep

Maandag 4 april - 2e Paasdag - 10.00 uur ds. P /•'. de Vries

Verzorgingscentrum "De Bleijke"
Vrijdag l april - doede \ 'rijdag - 10.00 uur ds. /•'. derhrandy.

/el/tem Heilig Avondmaal

Vrij/.. Herv. Kerk
/oiidag 3 april - Ie Paasdag - 10.30 uur ds. //. /•.'. Sten-inga.

Winterswijk

(Joede Herder Kapel
Vrijdag l april - Cioede Vrijdag - 10.15 uur ds. P. /•'. de \'ries

Heilig Avondmaal

/.ondag 3 april - I e Paasdag - 10.15 uur ds. K../. ten Have

R.K. Kerk Hengelo Gld
Donderdag 31 maart - Witte Donderdag - 19.00 uur Eucharistie-

viering m.m.v. het gemengd koor

Vrijdag l april - doede Vrijdag - 15.00 uur Kruisweg

19.00 uur Kruisverering m.m.v. het gemengd koor

Zaterdag 2 april - 20.00 uur Paaswake m.m.v. het gemengd koor

/.ondag 3 april - Ie Paasdag - 9.00 uur dezinsviering. de

kinderen van de Leer zingen

Maandag 4 april - 2e Paasdag - 10.00 uur Woorden Communie-

viering op de Hleijke

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00uurWeekendviering;
/ondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur
Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30uurEucharistieviering.
Huize 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 OX.OO u u r e n is uitsluitend bedoeld voor spoed-
gevallen.
Op zaterdag- en /ondagochtend wordt om 11.00 uur een vrij
spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

WOENSDAG 30 MAART
Dr. Koning, tel. 1266

l - 5 A P R I L ( P A S K \ )
Dr. Eijkelkamp. tel. 2262

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. tel.
2262.
Dinsdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo d ld, t e l . 1277.
Woensdag: wisselavond. /ie boven
Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l , Hengelo Gld, tel. 1266.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingslijden: maandag t. e. m. v r i j dag 8. 00-12.30 uur en 13.30-
18.00 uur, za., zo., feestdagen 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten 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/m vrijdag 13.30-14.00
uur. maandag en donderdag 19.00-19.30 uu ren volgens afspraak.
Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd doorverbonden
met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo < . ld
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 - 11

Hulpdienst
mevr. Rijpkema, le l . 2439 en mevr. Lubbers, t e l . 2766. In
Kei jenborg mevr . Hakvoort . te l . 2317 en mevr. van Aken. te l .
2627.

Kruiswerk Oost-Gelderland
Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te bereiken via
telefoonnummer 06-8806 ( b i j n a gratis, 3 eent per minuu t ) . Via
dit telefoonummer hoort u ook wanneer er in uw (woon (plaats het
(ui t leen(spreekuur is.

Netwerk Thuis/.org Nederland
24 uur per dag bereikbaar, ( l ie fs 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 S.30-9.30 uur.
-Gezins-/bejaardenver/.orging voor de gemeenten Hengelo (Gld),

Vorden en Steenderen: Zutphenseweg l c, Vorden,
tel . 05752-2148.

- Maatschappelijk werk voor de gemeente Hengelo (Gld):
Zutphenseweg l c, Vorden, tel. 05752-2129.

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

(ie/ins-/bejaardenverzorging en maatschappelijk werk Zelhem:
Stationsplein 12, Zelhem, tel. 08342-2151.

-Alpha<hulpverlening: hoofdkantoor Zutphen.tei. 05750-43800.
Bezoek-adres: Hogestraatje 3, Zutphen.
Correspondentie-adres: Postbus 4012, 7200 BA Zutphen.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging opchr. grondslag voor algemene belangenbehartiging
in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij
problemen, bel (dage l i jks van 19.00-20.00 u u r ) te l . 08330-
21025, 08340-41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.
Vr i jw i l l i ge Thuis/.org. tel . 08340-35000. dagel i jks van 9.00-
10.00 uu r en van 18.30-19.30 uur .

Verloskundige:
R. Haggeman-Withaar. te l . 05754-1351

Pedicure
Y. Abbink, Toldi jk. te l . 05755-1386
L. Evers-Jansen, tel. 2515

Diëtiste
H. Zweerink-Stege. Bakermatksed i jk 15, 7223 KJ Haak. te l .
05754-1809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000. d a g e l i j k s bereikbaar van 16.00-19.00 uur.


