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Dkl KKI KI l WOLTKKS

Regelinkstraal 16
Postbus 63, 7255 /M Hengelo (ild
'telefoon 05753-1455, b.«.«. 2771
' te lefax 05753-3521
Vi-rschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
\HsNvi jk (/elhem), Sleenderen,
Haak, Itronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Runder
Verse Worst

<ï<HSOOgram ViV/V

Malse
Bieflappen

Mager
Gezouten Spek

4.95500 gram

Mager
Runderpoulet

Q Q5 7500 gram viVW 500 gram ff i

Nasi Of Bami SOOgram 3.95

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

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) SOOgram

donderdag, vrijdag en zaterdag:
SCHOUDERKARBONADE

SOOgram O. C/ D

MALSE VARKENSLAPPEN
SOOgram 4.95

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

DEZE WEEK

Elfzaden vruchtenbollen
6 voor 3.50

Hekkeltjes 1.30

vrijdag en zaterdag

Tropical gebakstukje 7.25

Bakkerij
H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

NNINC ÎOLENB/IKKERS Te|. 05753-1200

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

Chrysanten

diverse kleuren v.a. 2 bos 6i95

Diverse soorten Gro&no

Planten 3 voor 10.00

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER
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LU

CQ
Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week
CC

\ HAM-KAAS CROISSANTS
m

van 1.75 voor 1.50

i AMERICAN COOKIE'S
LU

van 1,25 voor 1.00
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Per 1 juni a. s. wordt onze winkel aan de Ruurloseweg
overgenomen door

Bas Notten.
Wij hopen dat U hem hetzelfde vertrouwen geeft, zo-
als U dat ons heeft gegeven.

Boudewijn en Dinie Smeitink

Zoals hierboven vermeld neem ik per 1 juni a. s.
de winkel van antiekhandel Boudewijn Smeitink
over. Onder dezelfde naam wordt de winkel voort-
gezet en voorzie ik U graag in de toekomst van
antieke meubelen en aanverwante artikelen.

we houden open huis vrijdag 3 juni a.s.
vanaf 16.00 uur. U bent van harte welkom.
Een hapje en een drankje staan voor U klaar.

Bas Notten
Ruurloseweg 45
tel. 05753-2616

H AM LAPPEN
500 gram 6.45
RUNDERVINKEN
per stuk 1«7O

ZURE ZULT
100 gram 1.O5

CORNEDBEEF
lOOgram 1.7O

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Energie-
besparing
Comfort
Subsidie

HR-glas is een nieuw milieuvriendelijk produkt

dat beter isoleert dan gewoon dubbel glas. Het

kan in elk huis en gebouw worden toegepast.

Uw vakman vertelt u graag alles over de grote

voordelen, energiebesparing,

comfort, subsidiemogelijkheden,

plaatsing en kwaliteitsgarantie
van HR-glas.

Uw glasspecialist:
HR-GLAS

D* »i«tiw« g*mr otitt

Regelink's Schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld

tel. 05753-1655

ZATERDAG 11 JUNI
organiseert de Chr.
muziekver. "Crescendo"
voor de 22e keer haar
jaarlijkse

ROMMELMARKT
Kom KIJKEN, KEUREN en KOPEN

nabij de Welkoop-winkel in de Spalstraat
te Hengelo Gld.

Aanvang verkoop 10.30 uur

ZATERDAG 11 JUNI

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS-VERF-BEHANG

GERANIUM- en
PERKPLANTENMARKT
Rechtstreeks van de kwekerij:
• vele soorten geraniums
• diverse soorten fuchsia's
• allerlei kuip- en potplanten
• ruim 150 soorten perkplanten
enz. enz. enz.

Klimmende Bronckhorster Geraniums
(tot 2 meter hoogj

Terra Cotta en maleis aardewerk
1500 m2 verkoopruimte

Kwekerij' Tuincentrum

HUBERS
BAAK (bij de kerk). Tel. (05754) 1406

Openingstijden:
ma. Vm vr 08.00-12.00 en

13.30-18.00 uur. wo. lot 12 00
zaterdag 08.00-12.00 uur

en 13.30-16.00 uur

85 SPECIAALZAKEN
voor Uzerworen,
Gereedschappen

•n Machines
IN NEDERLAND

PADRE
SCHROEVE-

DRAAIERSET
Complete 6-delige

schroevedraaierset van
prima kwaliteit.

Van 24,95
voor

NU MET

GRATIS
SPANNING.

ZOEKER

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraal t • 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1220

HENGELOSEEN

KEIJENBORGSE

MIDDENSTANDSVERENIGING

Ondernemers kunnen zich vanaf heden
laten inschrijven voor de

HENGELOSE BRADERIE
woensdag 10 augustus
donderdag 11 augustus

Aanmelding kan geschieden onderde na-
volgende tel.nrs.: 05753-251174261 /1200.
Ook verenigingen uitdegemeente Hengelo
(Gld.) kunnen zich aanmelden.

.
Onbetwist is BOSMAN

uw groenspecialist
Tel. 05753-2619

U3*XV9 3IAIUVM 30 NVA - d3*Wa 3lfldVM 30 NVA

MAG. HAMLAPPEN 500 gram 6,45
GEKR. KIPFILET 100 gram 1,90
ZEEUWS SPEK 100 gram 1.30

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

visagiste
grimeren
zonnebankkuur

Ontharen nu 25% korting
vanaf 1 juni t/m 15 juli

Bellen voor af spraak (na 18.00 uur) : 05753-3098



Op S j u n i hoop ik 65 jaar te worden. Wil t u mij

fel ic i teren, clan wordt u h ie rb i j ui tgenodigd op v r i j -
dag 10 juni 's avonds om half S in hotel Langeler,

S pa l si raat 5.

Steenderenseweg 15

Hengelo C l id .

Heel t u nog muteriual voor

de Rommelmark t op /ater-

dag l l j u n i van de ehr .

m u / i e k v e r . Crescendo, hel

dan te l . 05753-1782.

Ook 2e hands k leding is van

harte welkom (graag wel ge-

wassen).

P.S. het mate r iaa l wordt t/m

/.aterdag 4 j u n i opgehaald!!!

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

PROVIMI
BIGGENVOEDERPROGRAMMA

PROVISPEEN
SPEENVOEDER

hoge voeropname
snelle aanvangsgroei

Verkrijgbaar bij:
HENK BERKELAAR

Speciaalvoeders
Wichmond

Tel.:05754-1748

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg .
hoveniersbedrijf

'K 2a - Hengelo ( i ld.

Tel. 05753-1424

(ievraugd hulp in de huis-
houding voor halve dag per
week in gein. Sieeiuleren.
Uneven onder no 22W. bu-
reau de Reclame.

Ken complete zonnebril
met gla/.en op eigen

sterkte vanaf slechts 98,-*

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

W E T E N S C H A P P E L I J K
D I A B E T E S O N D E R Z O E K

Op zoek naar

de oplossing

Wist u dat er
in Nederland

350.000 mensen
f zijn met diabetes

(suikerziekte)?
En dat dit aantal nog

aanzienlijk toeneemt?
Iedereen kan diabetes

krijgen, jong en oud, van
de ene dag op de andere.

Diabetes kan met medi-
cijnen worden behandeld,

maar is niet te genezen.
Diabetes kan ernstige

complicaties veroorzaken,
zoals oogziekten, hart- en

vaatziekten en
nieraandoeningen.

De wetenschap is hard op
zoek naar de oplossing

voor^leze ingewikkelde
chronische ziekte.

Steun daarom het weten-
schappelijk onderzoek,

steun het Diabetes Fonds
Nederland in Amersfoort.

Bank 70.70.70.805

Giro 5766

A. MENKVELD

Wij wil len U hartelijk bedanken voor uw fel ic i ta t ies ,

bloemen of kado's. mede daardoor is ons 25-jarig

huweli jksfeest tot een onvergete l i jke dag geworden.

PETER en RIEKIE PEMiRlUVI

Vellekesweg l

Hengelo C i l d .

6Ik teken voor de Novib Methode.'

Mrnsrn in de l ) rn l«> \V rn-ld w i l lcn op ri«;rn kracht \ rnlrr .

Help /,«• daarom liever duurzaam: Bteum de Novib Methode, ' lVI. 070-.H21777.

<;ir<> 100 200.

1
****=(
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COLLECTEN
Volgens het collecterooster 1 994 worden de komende pe
riode de volgende collectes gehouden:
5 t/m 1 1 juni - AVO Integratie Gehandicapten
12 t/m 18 juni - Prins Bernhard Fonds/Anjerfondsen.

OPENSTELLING GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en me
vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.
De milieuvergunningen en -meldingen liggen in hè
gemeentehuis, afdeling grondgebiedszaken, sectie VROM
ter inzage op werkdagen van 08.30 tot 1 2.00 uur, alsmede
's-middags na telefonische of schriftelijke afspraak.
Tevens liggen de milieuvergunningen elke vrijdag van 1 7.0C
tot 20.00 uur ter inzage in de bibliotheek, Sterreweg 14.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot bovengenoemde
afdeling, telefoon 1541 , toestel 384.

SOCIALE VERZEKERINGSBANK

ledere eerste donderdag van de maand is er een zitting var
de sociale verzekeringsbank in het gemeentehuis, var
09. 00 tot 10.00 uur.

OUD PAPIER KALENDER

OUD PAPIER 1 I f—
KALENDER L \/ ^
JUNI 1994 ^V ^/^
Op de volgende data kan oud papier wor- 1 ̂ ^^^
den gebracht op de volgende plaatsen. gv^?
Dinsdag 7 en woensdag 8 juni OUD PAPIER
Basisschool De Leer. Container parkeer- APART
plaats Dwarsstraat bij de school. Tot 18.00 uur.
Woensdag 22 juni
Ds. J. L. Piersonschool, container aan de Snethlageweg
Tussen 13.00-15.00 uur. Vanaf dinsdagavond 21 juni kar
het papier worden gebracht, goed gebundeld of in dozer
verpakt.
Zaterdag 25 juni
Gymvereniging D. l. O. Keijenborg. Container op de parkeer
plaats bij de St. Bernardusschool, Pastoriestraat. Tusser
7.30-12.00 uur.
Woensdag 29 en donderdag 30 juni
Basisschool Rozengaardsweide. Container parkeerplaats
Leliestraat bij de school. Woensdag 1 6.00 uur tot donderdac
15.30 uur.
Continue inzameling
L. R . de Bosruiters, oud papier kan worden gebracht maandac
t/m vrijdag bij het oefenterrein aan de Steenderenseweg 2.
Damclub Hengelo "D.C.H.". Container op parkeerterreir
achter zaal Wolbrink. Tijdens openingstijden winke
Spannevogel. In winkel naar sleutel van container vragen
Verzocht wordt om alleen papier en karton in de containers
te deponeren.

WATER- EN ZUIVERINGSSCHAPPEN
De provincie gaat de reglementen op basis waarvan de
water- en zuiveringsschappen werken, veranderen. Als
gevolg daarvan krijgen de meeste inwoners van Gelderlanc
te maken met de schappen. Zo gaan zij bijvoorbeeld water
schapslasten betalen.
De ontwerp-reglementen liggen ter visie van 26 mei t/m 22
juni 1 994 bij de water- en zuiveringsschappen, de gemeen
tehuizen die liggen binnen het gebied van de schappen er
de provinciehuizen van Utrecht, Overijssel, Zuid-Holland er
Gelderland. Binnen deze termijn kunnen schriftelijke beden
kingen naar voren worden gebracht bij Gedeputeerde Sta
ten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.
Informatie over de reglementen en de bedenkingenprocedure
staat in een bulletin dat op te vragen is bij de provincie
Gelderland, Antwoordnummer 41 1 , 6800 WC Arnhem (eer
postzegel is niet nodig).

KENNISGEVING BOUWPLANNEN
De burgemeester alsmede het college van burgemeester er
wethouders maken bekend dat het college voornemens is
vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 1 8a van de We
op de Ruimtelijke Ordening respectievelijk artikel 6, lid 6
van de voorschriften bestemmingsplan Oosterwijkse Vloec
1992 om medewerking te kunnen verlenen aan de bouw
plannen van:
1. W. P. van Dokkum, Bleekstraat 7 te Hengelo voor hè
plaatsen van een tuinhuisje.
2. H. Smeitink voor het bouwen van een woning met garage
berging op het perceel, plaatselijk bekend Berkenlaan 61 te
Hengelo.
De op de bouwplannen betrekking hebbende stukken ligger
met ingang van 2 juni 1 994 gedurende twee weken voor eer
ieder ter inzage ter gemeente-secretarie (afdeling Grond
gebiedszaken). Gedurende de termijn van terinzagelegginc
kan een ieder schriftelijk bedenkingen tegen het voornemer
vrijstelling te verlenen naar voren brengen bij burgemeeste
en wethouders, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

Hengelo Gld., 31 mei 1994.

WONINGWET
Burgemeester en Wethouders van Hengelo maken bekend
dat er in de week van 1 6 mei 1 994 tot en met 23 mei 1 994 eer
aanvraag ingevolge de Woningwet is ingekomen van:
de heer E. J. Makkink, voor het bouwen van een woning me
garage, plaatselijk bekend Berkenlaan 51 te Hengelo Gld.;
de heer A.H.F. Uiterweerd, voor het uitbreiden van de woninc
met bergruimte, plaatselijk bekend Kampstraat 1 3 te Hengelc
Gld.;
de heer F.G.H, te Stroet, voor het bouwen van een woning me
garage, plaatselijk bekend Berkenlaan 65 te Hengelo Gld.
Belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld van de
stukken kennis te nemen en hun eventuele bedenkinger
binnen 1 0 dagen na dagtekening van deze publikatie aan hè
gemeentebestuur kenbaar te maken.

Hengelo, 31 mei 1994.

KH GEMEENTE HENGELO
^fj < •
K J-" ' J Provincie Gelderland

^P -f .^Ê
mjg i 1 Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

^^^^ Telefoon 05753-1 541 - Telefax 05753-1 1 1 8
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INFORMATIERUBRIEK
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| EVENEMENTEN AGENDA VVV HENGELO GLD

k\/\/j ^P^ 1- Gezamenlijke fietstocht, onder leiding van een IVN-gids, vertrek 13.30 uur vanaf het VVV-kantoor, kosten ƒ 1,-- p.p., org. Gym. ver.
^V/JÉ ^y "- Achilles.
A\^fl 5 - 1/8 en 1/4 triathlon gehouden in en om zwembad "Het Elderink", aanvang 9.00 uur.
^ •̂̂ ^^^ ^^= U.- Rommelmarkt nabij de Welküüp-Wlhkel aan de Sjjdlbtfdat, aarlvdng vetküup 10.30 uur, urQ. chr. rUuZiekvtJteftiCjing CffciSCfcindü . Bij

h plo nplriprland slecht weer is de r°mmelmarkt zaterdag 18 juni.
12 - Stockcarwedstrijden, aanvang 14.30 uur, locatie "Varkenswoage", Koningsweg Hengelo Gld., org. Modelbouwclub "de Hoog-

vliegers", (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, Mokkinkdijk 3. Hengelo.
13- Open dag ponyclub met demonstraties, locatie: Banninkstraat, aanvang 10. OQ uur.
25 - Kermis Keijenborg, org. Schuttersgilde "St. Jan", Keijenborg
2g - 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, m het weiland aan de hoek van de Kerkstraat/Koldeweiweg, org. Schuttersgilde "St. Jan", Keijenborg.
27 - Kermis Keijenborg: 9.15 uur vendelhulde voor "De Horst", 9.30 uur aanvang vogelschieten, 1 2.30 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 - Zwemvierdaaa.se, zwemmen tussen 18.30-20.00 uur, locatie: zwembad 't Elderink. ora. Zwem- en Polovereniaina He-Kev.

Juli:
2 - Fietstocht vanaf café "De Zandheuvel", afstand ca. 25 km. Start tussen 13.00 en 14.00 uur. Org. Buurtver. "de Noabers".
2 - Rommelmarkt op het Booltinkplein in Keijenborg, aanvang 1 1 .00 uur. Entree ƒ 1 ,-. Aktiviteit: Rommelmarkt, verloting, hapjes en drankjes.
4 t/m 10 - Jaarlijkse opentournooi van Tennisvereniging "Het Elderink", speelsterkte: C - D1 - D2 - 18+ - Dubbels en Singles.
6 - Gezamenlijke fietstocht, onder leiding van een IVN-gids, vertrek 13.30 uur vanaf het VVV-kantoor, kosten ƒ 1,- p.p., org. Gym. ver. Achilles.
7 - Paardenkeuring KWPN, locatie: Hietmaat, aanvang 09.00 uur, toegang gartis.
8 - Buurtfeest "de Noabers", toneel om 19.30 uur in café "De Zandheuvel".
9 - Buurtfeest "de Noabers", dansen om 20.00 uur in café "De Zandheuvel".
9 - Buitenconcert chr. muziekver "Crescendo". Locatie: grasveld "De Bleijke", aanvang 20.00 uur, m. m. v. muziekver "Crescendo" uit Overdinkel. Bij slecht weer in "Ons
Huis".
9 - Paardenkeuring New Forest, locatie: Hietmaat, aanvang 09.00 uur, toegang gratis.
IQ - Gezelligheidsrit. Deelname mogelijk voor fietsen, motoren en auto's. Start tussen 13.00 en 14.00 uur bij de molen, org. Hamove.
15 - Org. "In Stap en Draf", start bij Th. Schiphorst, Lamstraat 15, Toldijk, aanvang 10.30 uur.
1_2- W V-dorpswandeling onder deskundige leiding, start 14. 00 uur bij ingang Remigiuskerk onder de toren, (Remigiuskerk met fresco's, Meisterbankske, Bleekhuisje,enz.)
12 - Trekking der nummers volgorde vogelschieten om 20.00 uur in café Wolbrink, Bleekstraat 3, org. Schutterij "Eendracht Maakt Macht".
13 - Kermismarkt met standwerkers concours, locatie: Spalstraat, aanvang 08.30 uur, toegang gratis. 10.00 uur opening lunapark rond de N.H. kerk.
13 - Paardenkeuring Haflingers en NRPS, locatie: Hietmaat, aanvang 09.00 uur, toegang gratis.
12 - Muldersfluitefietstocht onder begeleiding, start om 13.30 uur vanaf de VVV, lengte 27 km. Kosten ƒ 3,50 p.p.
13 - Startenmotorrace in het dorp. Start-finish lekink, aanvang wedstrijden 19.00 uur, org. Hamove.
14- VVV-dorpswandeling onder deskundige leiding, start 19. 30 uur bij ingang Remigiuskerk onder de toren, (Remigiuskerk met fresco's, Meisterbankske, Bleekhuisje, enz.)
15 - 14.00 uur kinderspelen (t/m 12 jaar) op het E.M.M, terrein aan de Berkenlaan.
16 - Paardenkeuring Welsh, locatie: Hietmaat, aanvang 09.00 uur, toegang gratis.
15 - 1 0.00 uur Volksspelen met ringrijden aan de Bleekstraat; 1 0.00 uur Kermisviswedstrijden i. s. m. de H.H. V.; 1 0.30 uur Limburgs Jeugdtoneel in Partycentrum Langeler;
14.00 uur Vogelschieten op het terrein van de Maatschap Stenderink aan de Oude Varsselseweg, daarna prijsuitreiking in Partycentrum Langeler, met vaandelhulde
Koninspaar 1994.
17 - 07.00 uur Kermisviswedstrijden i. s. m. de H. H. V.; 1 1 .00 uur Frühschoppen achter Hotel Leemreis; 14.00 uur Grote kermisoptocht, start Leliestraat.
17- Stockcarwedstrijden, aanvang 14.30 uur, locatie "Varkenswoage", Koningsweg Hengelo Gld., org. Modelbouwclub "de Hoogvliegers", (uitwijkdatum 24 juli)
19. - VVV-dorpswandeling onder deskundige leiding, start 14. 00 uur bij ingang Remigiuskerk onder de toren, (Remigiuskerk met fresco's, Meisterbankske, Bleekhuisje, enz.)
21- VVV-dorpswandeling onder deskundige leiding, start 19. 30 uur bij ingang Remigiuskerk onder de toren, (Remigiuskerk met fresco's, Meisterbankske, Bleekhuisje, enz.
22 - "Fiets de boer op", org. Contactgroep Agrarische vrouwen.
26- VVV-dorpswandeling onder deskundige leiding, start 14. 00 uur bij ingang Remigiuskerk onder de toren, (Remigiuskerk met fresco's, Meisterbankske, Bleekhuisje, enz.)
27 - Muldersfluitefietstocht onder begeleiding, start om 13.30 uur vanaf de VVV, lengte 27 km. Kosten ƒ 3,50 p.p.
2fi- VVV-dorpswandeling onder deskundige leiding, start 19. 30 uur bij ingang Remigiuskerk onder de toren, (Remigiuskerk met fresco's, Meisterbankske, Bleekhuisje, enz.)

Augustus:
2 - VVV-dorpswandeling onder deskundige leiding, start 1 4.00 uur bij ingang Remigiuskerk onder de toren, (Remigiuskerk met fresco's, Meisterbankske, Bleekhuisje, enz.)

> 2 - 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.
4 - Pax 1 tegen FC Twente 2, aanvang 19.00 uur, locatie sportcomplex "Het Elderink".
4- VVV-dorpswandeling onder deskundige leiding, start 19.30 uur bij ingang Remigiuskerk onder de toren, (Remigiuskerk met fresco's, Meisterbankske, Bleekhuisje, enz.
8 - Pax 1 tegen Go Ahead Eagles 2, aanvang 19.00 uur, locatie sportcomplex "Het Elderink".
9 - VVV-dorpswandeling onder deskundige leiding, start 1 4.00 uur bij ingang Remigiuskerk onder de toren, (Remigiuskerk met fresco's, Meisterbankske, Bleekhuisje, enz.
Ifi - Paardenkeuring Fjorden, locatie: Hietmaat, aanvang 09.00 uur, toegang gratis.
10 - Muldersfluitefietstocht onder begeleiding, start om 13.30 uur vanaf de VVV, lengte 27 km. Kosten ƒ 3,50 p.p.
10 + 11 - Braderie, locatie: Spalstraat - Kerkstraat, aanvang 16.00 uur, tot 22.00 uur.
11 - Pax 1 tegen Vitesse 2, aanvang 19.00 uur, locatie sportcomplex "Het Elderink".

t H- VVV-dorpswandeling onder deskundige leiding, start 1 9.30 uur bij ingang Remigiuskerk onder de toren, (Remigiuskerk met fresco's, Meisterbankske, Bleekhuisje, enz.)
12 - Paardenkeuring Basispaard/Groninger en Dartmoor, locatie: Hietmaat, aanvang 09.00 uur, toegang gratis.
14 - Koffieconcert met "Laorn's Plezeer" en "Zwoagers" om 10.30 uur bij fam. Groot Roessink, Vaalverinkdijk 1, org. Buurtver. "de Noabers".
15- Kampioenschap "Sterkste man van Hengelo Gld." Locatie: terrein Berenpas, Wichmondseweg 41, aanvang 19.30 uur, org. TTV Bekveld.
15 - Touwtrekwedstrijden om Kampioenschap van Hengelo Gld. Locatie: terrein Berenpas, Wichmondseweg 41 , aanvang 19.30 uur, org. TTV Bekveld.
21 - Klootschieten om het kampioenschap van Hengelo Gld. voor buurten, straten, verenigingen enz. Start tussen 13.00 en 14.00 uur vanaf fam. Groot Roessink,
Vaalverinkdijk 1 . Opgave voor deelname of inlichtingen bij G. Bretveld, Berkendijk 2, Hengelo Gld. Tel. 1 592. Org. Buurtver. "de Noabers".
21- Stockcarwedstrijden, aanvang 14.30 uur, locatie "Varkenswoage", Koningsweg Hengelo Gld., org. Modelbouwclub "de Hoogvliegers". (Uitwijkdatum 1 1 september.)
24 - Muldersfluitefietstocht onder begeleiding, start om 13.30 uur vanaf de VVV, lengte 27 km. Kosten ƒ 3,50 p.p.
27 - Internationale Veteranenrally. Start-finish: Molen te Varssel, aanvang 1 1 .00 uur, org. Hamove.
28 - Internationale Veteranenrally. Start-finish: Molen te Varssel, aanvang 10.00 uur, org. Hamove.

| VERGADERING COMMISSIE OUDERENBELEID
De voorzitter van de Commissie Ouderenbeleid van de gemeente Hengelo Gld. maakt bekend dat de eerstkomende openbare vergadering van genoemde commissie zal

i plaatsvinden op woensdag 1 juni 1994 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Hengelo Gld. Eventuele belangstellenden worden hierbij uitgenodigd deze vergadering
> bij te wonen. Op de agenda staan de navolgende punten:
t Opening. 1. Verslag van de vergadering van 30 maart 1994. 2. Ingekomen stukken. 3. Stand van zaken: - Werkgroep "Vervoer"; - Werkgroep "Beleid". 4. Opstelling

aanbeveling inzake vakature. 5. Rondvraag. Sluiting.
i Niet uitgesloten mag worden dat zich in de tussenliggende periode nog zaken aandienen met een spoedeisend karakter, welke dan alsnog aan de agenda kunnen worden

toegevoegd. Eventuele toelichtingen op de geagendeerde punten zijn desgewenst te verkrijgen op het secretariaat van de commissie. Dit is gevestigd op de Afdeling Sociale
Zaken en Welzijn (tel. 05753-1 541 , toestel 361 ). Voor eventuele belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het zgn. "spreekrecht". Hen wordt

t daarmee de gelegenheid geboden om, voorafgaand aan de vergadering, de commissieleden te informeren omtrent hun overtuiging, standpunt en/of visie op één van de
bovenvermelde agendapunten. Dit dient evenwel minimaal 24 uur vóór de aanvang van de vergadering op het secretariaat, met vermelding van het onderwerp, te worden

/ bekendgemaakt.

| VERLEENDE VERGUNNINGEN VOOR BOUWPLANNEN
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende plannen vergunning dan wel toestemming verleend:
1 . Slotsteeg 18 te Hengelo, voor het plaatsen van een berging.
2. Kieftendorp 7 te Hengelo, voor het verbouwen en uitbreiden van een woning.
3. Krommedijk 2 te Hengelo, voor het plaatsen van een tuinhuisje.
4. Berkenlaan 69 te Hengelo, voor het bouwen van een woning.
5. Akkerwinde 8 te Hengelo, voor het plaatsen van een berging.
6. Kastanjelaan 1 te Hengelo, voor het veranderen en vergroten van een praktijkruimte.
7. Dreef 1 te Hengelo, voor het bouwen van een woning.
8. Vloed 2 te Hengelo, voor het bouwen van een woning.
9. Steenderenseweg 25 te Hengelo, voor het plaatsen van een dierenverblijf.
10. Hengelosestraat 5 te Keijenborg, voor de afbraak van de oude en de bouw van een nieuwe woning.
1 1 . Heideweg 2 te Hengelo, voor de bouw van een garage en een schuilgelegenheid.
12. Singel 5 te Hengelo, voor het uitbreiden van de woning en veranderen van de garage.
13. Ruurloseweg 14 te Hengelo, voor het uitbreiden van de woning.
14. Roggetoren 4 te Keijenborg, voor het bouwen van een schuilgelegenheid.
15. De Dunsborg 4 te Hengelo, voor het bouwen van een garage/berging ter vervanging van twee bestaande schuren.
Tegen deze vergunningen dan wel toestemmingen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van deze publikatie op grond van de Algemene wet
bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen.
Nadere informatie is verkrijgbaar bij de heer J. Niewold.

| ZWEMBAD "HET ELDERINK"

Zondag 5 juni is het zwembad voor het zwempubliek gesloten, i. v. m. de Hengelose triathlon. Kijkpubliek is uiteraard van harte welkom. Vanaf 9.00 uur wordt er gestart met
zwemmen.
Het gehele zwemseizoen is de dinsdagavond weer gereserveerd voor baantjeszwemmers. Er is dan de mogelijkheid om tussen 20.00 en 21 .00 uur aan uw zwemconditie
te werken, of gewoon gezellig heen en weer te zwemmen.



Op vrijdag 3 juni hopen wij,

H.J. SKKSINK en H.J. SEESINK-SIEBELINK

met kinderen en kleinkinderen en met U ons vijftig-
jarig huweli jk te vieren.

Receptie van 14.00 tot 16.00 uur in /.aal Langeler,
Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

Juni 1994
Kerkekamp 38
7255 EP Hengelo Gld.

BEKENDMAKING OPRICHTING
STICHTING BETR,

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Het is het voornemen om ten behoeve van de
uitvoering van het door de gemeenteraad
vastgestelde subsidiebeleid op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking en internationale
solidariteit te komen tot een overkoepelend
orgaan (stichting) van Hengelose instellingen
op dat terrein.

Daartoe is een oprichtingsvergadering gepland

op dinsdag 7 juni 1994 in "Ons
Huis" om 20.15 uur.

Door de initiatiefnemer, het CDA afd. Hengelo/
Keijenborg, zijn reeds kontakten gelegd met
en uitnodigingen verzonden aan: Wereldwinkel,
Commissie Oost-Europa, Vluchtelingenwerk,
Amnesty International, Unicef, kerken en
direktieberaad scholen.

Voor het geval er verder nog belanghebbende
instanties zijn, worden zij bij deze uitgenodigd
eveneens op genoemde vergadering met een
afvaardiging aanwezig te zijn.

Voor nadere informatie: G. J. Wenneke,
Fokkinkweg 5, 7255 AJ Hengelo Gld., tel.
05753-2334.

Mals mager Runder braadstukje
500 gram

Bieftartaar

lOO^ram •••15

Shoarmarollade
100 gram Zi 15

Erkend Ambachtelijk Euroslager
Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
Vers van de tuin
Holl. ANDIJVIE kilo 2.50
Holl, Klassel export TOMATEN

kilo 2.50
Rauwkost reklame:
ledere dag vers uit eigen keuken
Voor uw visschotel overheerlijke
VENKELSALADE '/, kilo 4.98
Dan onze slanke kalorie-arme
KOMKOMMER/TOMAAUkilo 4.98
Onze PIZZA 'S zijn over-
heerlijk en lekker slank.

Kaasreklame:
We gaan door met onze superlage prijzen.
JONG BELEGEN KAAS kilo 9.98
Extra lekker met mosterdzaadjes
MOSTERDKAAS jong belegen

l kilo 6.98

Dit alles bij uw Versspecialist
Tot ziens.

CD O
CD P

CL 9L

ÜL O

Tegen inlevering van deze bon
_,

l Ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan \

\ geven wij op kleding f 5,00

en op accessoires f 2,50

Vele aanbiedingen o.a.:

Helmen voor de halve prijs

IXS Thundra-jas (paars) 398,--
broek gratis t.w.v. 229,--

MQP SCOUt jack van 739,-- voor 599,--

500 m2 vol motoren (nieuw en gebruikt)

kleding, accessoires en kado-artikelen

"Ziet u zichzelf al rijden?"

ATTENTIE ATTENTIE

Voor DE RECLAME
dienen in het vervolg de

advertentie^
donderdags vóór 11.00 uur

in ons bezit te ziinü

Concerten Hengelo Gld.

zondag 12 juni a. s.

15.00 uur: Huize 't Kervel
optreden van groot orkest van de
Kunst- en Jeugdmuziekschool uit
Wesel (Duitsland) i.s.m. stichting "Elia".

20.00 uur: Remigiuskerk
optreden van het kinder- en jeugdkoor
"Jikritska" uit Tsjechië.

Bij beide concerten na afloop gelegen-
heid tot vrijwillige bijdrage.

Commissie "Wereldwijd"
info: A. Lubbers, tel. 05753-1253

KANDIDATENLIJSTEN VERKIEZING EUROPEES PARLEMENT OP 9 JUN1 1994

1
CDA - Europese

Volkspartij

Maij geb. Weggen, J.R.H.
Eindhoven

van Velzen. W.G.
Waalwijk

Cornelissen, P.A.M.
Best

Sonneveld. J.
Wierden

Oomen geb. Ruijten,
M. G. H.C.

Maasbracht
Peijs e.v. Platschorre,
K.M.H.

IJsselstein
Janssen van Raay, J. L.

Rotterdam
Oostlander. A.M.

Doetmchem
Pronk. B.

Qs , a . , , • ,
Pex, P.L.M.

! i ' " f : . "n

Doorn, L.
Wassenaar

Thomeer, P.J.M.
Venlo

Bouw (v), J.J.
's-Gravenhage

Maat. A.J.
Paters wolde

Joosten (v), E.M.H.
i nd • • •

Balkenende. J. P.
Amstelveen

van Rij, E.J. W.
Meise (België)

Simons, J.G.W.
Brasschaat (België)

van Ostaijen, P.M.M.
Leidschendam

Wermuth, E.
Amsterdam

baron van Boetzelaer,
G.L.O.

's-Gravenhage
Aalbers. W.H.M.

Delft
Akkermans, D.A.M.

Brunssum
van Hemmen. D.H.A.

Emmeloord
Ketel, J.H.

Hierden
van Ee, D.R.

Ede
Waterreus, W.

Waddmxveen
van der Kolk, B.

Kampen
Grotten, J.M.

' • M I K

Hazenkamp (v), A.H.W.
Leeuwarden

2
P. v. d. A. /Europese

Sociaaldemocraten

d'Ancona, H. (Hedy)
Amsterdam

Castricum, F.W.C. (Frits)
Boxtel

Dankert, Pieter (Piet)
Edam

van Bladel. L.G.L.
(Leonie)

Hilversum
van Velzen, Willem
Jacobus (Wim)

Huizen
van Putten, M.J.A.
(Maartje)

Amsterdam
Wiersma, Jan Marinus

Leiden
Metten. A l ma n

Overveen
van Hullen. Michiel
Frans (Michiel)

Lelystad
van den Brink, M.M.
(Mathilde)

Utrecht
Kniesmeijer, Johanna
C.M. (Joke)

Amsterdam
Bergervoet. Maria
Johanna Margaretha
(Myriam)

Amsterdam
Tromp, H. W. (Hylke)

Groningen
Andrioli, F. D. (Fred)

Voorburg
Goedmakers, A.M.C.
(Annemarie)

Kesteren

3
VVD/Europese

Liberaal-
Democraten

de Vries, G.M. (Gijs)
Den Haag

Wiebenga. J.G.C.
Aerdenhout

Larive e.v. Groenendaal.
J. E. S. (Jessica)

Brussel
Mulder, Jan

Brussel
Wijsenbeek. F.A.
(Florus)

Den Haag
Plooij geb. van Gorsel,
P.C. (Elly)

Oude Wetering
Goedbloed. R.J. (Robert)

Huizen
Muntinga. J. K. (Jan)

Deventer
van Greuningen, M.

Brussel
Schouwenaars. A. A. J. C.
(Ad)

Weert
Brandenburg (v). E.J.
(Elisabeth)

Rotterdam
van Winkoop. G.

Putten
Lodewijks, M.H.C.
(Michel)

Roermond
Kaastra. T. (Tjeerd)

Den Haag
Kraak. K. (Koen)

Berkel en Rodenri|s
Lyczak, S.J.P. (Stan)

Alphen aan den Rijn
Neef. R.C.E. (Eric)

Groningen
Haverhoek (v). R.A.

oe ee
de Bakker, R. (Rob)

s-Gravenzande
Poelman. J.A.M. (Jac)

van Blommestein geb.
Buttinger, T.T.

Twello
Barlagen, D.T.

Nieuwolda
Kamminga. B.

Castricum
Vernage. A.l. (Ab)

Maldegem
Vogelesang. W.L.
(Wouter)

Schellens

4
D66

Bertens. J.W. (Jan-
Willem)

Maastricht
Brinkhorst, L. J. (Laurens
Jan)

Brussel België
Eisma. D. (Doeke)

Den Haag
Boogerd geb. Quaak.
J. L. A. (Johanna)

Zaamslag
Gelderblom geb.
Lankhout. H.M.
(Hanneke)

Den Haag
Glaubitz. B.O.J.R. (Hans)

Rotterdam
Herweijer. W.N. (Ineke)

Utrecht
Bouter, A. (Arjen)

Den Haag
van der Does e.v. baron
van Dedem. M. A
(Martien)

Dnmmelen
van der Laan.
L.W.S.A.L.B.
(Lousewies)

Brussel België
Tellegen. J.L.W. (Jan
Willem)

Amsterdam
van Rijswijk. J. S. (Joan)

Brussel/Kraainem. België
Klatte, E. R. (Ernst)

Oud-Heverlee België
van Nistelrooij. J.J.R.M.
(Jörgen)

Best
Jaspers. E.J. (Erica)

Leiden
Hoefnagel. D.I.M.J.
(Désirée)

Brussel. België
Poortinga. G. (Gerben)

Brilsum
Drame, M. (Mamadou)

Amsterdam
Jekel. E. (Edith)

Amsterdam
Peters, P. F. H.J. (Patrick)

Amsterdam
de Geus. C.M. (Cees)

Dordrecht
Schurink. H.F. (Hilmar)

, ;. . r

Heemskerk, W. F. A.
(Willem)

Echt

5
SGP, GPV en RPF

van der Waal. ir. L.
Ridderkerk

Blokland, dr. J.
Capelle a/d IJssel

van Dam, mr. R.
Barneveld

Holdijk, mr. G.
Apeldoorn

Poelman, drs. A.H.
Krimpen a/d IJssel

van Dalen. drs. P.
Houten

Fieret, dr. W.
Woudenberg

de Vries, drs. S.
Groningen

Biersteker, ir. A.W.
Wezep

Verboom, drs. J.J.
Den Haag

van Dijk. drs. H.
Rotterdam

Hendriks, mr. W.J.E.
Arnhem

van der Staaij, A. K.
Rhenen

Haasdijk. drs. Th
Hoogland

ten Hove. drs. J.H.
Katwijk

van den Berg. G.
Veenendaal

van Haeften. drs. M.P.H.
Den Haag

Pleijsier, drs. J.
Houten

Bisschop, dr R.
Veenendaal

Dijkstra, drs. P.
Drachten

V oogt. mr. drs. S. O.

Leertouwer. drs. H. G.
Krimpen a/d IJssel

Veldman, drs. H.
Zuidhorn

Rietkerk, drs. W.G.
Utrecht

Kranendonk, W.B.
Woudenberg

Zaandam
de Graaf, A.

Veenendaal
de Boer. A.

Twello
Niemeijer. Th.

Hoogezand-Sappemeer
van Velzen, drs. N.C.

6
Een Betere
Toekomst...

Franks, Nigel Malcolm
Voorburg

.

7
SP (Socialistische

Partij)

Kox. M.J.M. (Tiny)
Tilburg

van Hooft. J.A.C. (Hans)
Ni|megen

Vergeer geb. Mudde. F.
(Fenna)

Leiden
Paquay. W.G.H. (Willem)

Amsterdam
Poppe. R.J. L. (Remi)

Vlaardingen
Ruers, R.F. (Bob)

Utrecht
de Wit, J. M. A. M. (Jan)

Heerlen
Berendsen, M.J. (Mariet)

Arnhem
Cornelissen. T. S J.
(Theo)

Rotterdam
Visser. Y.C. (Yvonne)

Den Haag
de Ruiter. P. (Piet)

Leidschendam
Rouwet. J. E.H. M. (Jean)

Hengelo
Klomp. E. P.J.M. (Edwin)

Lelystad
Jonas geb. Bakers.
O.A.E.M. (Olga)

Zoetermeer
Iding. J.A.M.E. (Jules)

Oss
Roovers, R. C. J. (René)

Dongen
Wouters. G. C. H.J. M.
(Ger)

Schgndel
Verschuren. P.W.G.
(Peter)

Groningen
Gerard. B.J.M. (Bernard)

Eindhoven
Witte, C. (Cees)

Amsterdam
Graatsma, D. (Mienk)

Alkmaar
van Zeeland, R.J.C.
(Ron)

s-Hertogenbosch
Folmer. M.C. (Marijke)

Rotterdam
van der Molen geb. van
Horrik, J G.A. (Josée)

Dordrecht
Lourenssen. W.B.M.
(Willy)

Raalle
van den Bos. J.N. (Jan)

Delft
van Aalst. G.J. (Ger)

Spijkentsse
de Weijs. J. (Johan)

Menterwolde
Senden. W.J.M.K. (Wiel)

Rotterdam
Klaus. G.T.H. (Ger)

Helmond

8
De Groenen

Verbeek, H.A. (Herman)
Groningen

Boerma. J.J. (Anneke)
Diemen

ten Den. W.M. (Miny)
Zwolle

Smit. J.W.H. (John)
Diemen

ter Haar, O.H. (Otto)
Utrecht

Tulen. O. (Olaf)
Leiderdorp

Trip. S.B. (Sanne)
Nijmegen

van Wonderen, drs. A.W
(Ron)

Amsterdam
Kooi. R. D. (Danielle)

Amsterdam
Kuiper, dr. B. E. (Bart)

Haulerwijk
van Dam, J. (Jan)

Schoonhoven
Stafleu. H.M. (Helene)

Lelystad
Meereboer. G. N. P.
(Gerard)

Alphen aan den Rijn
Kienhuis. M.A.C. (Maria)

Hengelo
Theunisz. E.J. (Jelle)

Wormer
Pot. drs. P.A.G.M. (Peter)

Zwolle
Borsboom. E.J. (Nora)

s-Gravenhage
Jacobs. L. (Leo)

Amsterdam
Fieren, H.A.J. (Harold)

Wageningen
van Bergen, drs. A. W. G.
(Toine)

Nijmegen
Zaaijer geb Bijleveld.
W.M. (Winnie)

Haaren
Sonneveldt. ing. E.J.X.
(Ernst)

Amsterdam
van Niekerk, Th. W. A
(Dirk)

Goirle
de Boer, J.J. (Jan)

Workum
Ramaer. dn. J.A. (Hans)

Rotterdam
Walda, I.C. (Ingrid)

Wageningen
Colon, drs. F.J. (Ferry)

Amsterdam
Kuipers. K.S. (Kirsten)

Utrecht
Duijvelaar. C. (Christy)

Wageningen
Westerouen van
Meeteren, drs. A. H. L.
(Hein)

Amsterdam

9

de Groen. J.H. (Jan)
Enschede

Schmid, ing. P. (Peter)
Eindhoven

van den Berg. drs. W P
(Wim)

Zoetermeer
Nipper, drs. J.G. (Hans)

Noordwi|k
Mual. drs. R.F. (Ritz)

Utrecht
Visser, mr. J. (Coos)

Lelystad
Jacobs, P. F.E.M. (Peter)

Heythuysen
Bakker. R. (Ralph)

Naarden
Lalhabadursing. R
(Roepsing)

Westerbroek
Wijngaards. dr. N.M.
(Niek)

Lelystad
Breed. V. J. (Vincent)

Lelystad
Hoenderdos, drs. P.J.A.
(Pieter)

Lelystad
Wirtz. mr. E. (Eric)

Utrecht

10
CD

Schuurman (v), W.B.
(Wil)

's-Gravenhage
van der Spek. G. J. A.
(Gerard)

Delft
Koning, ing. M. (Chiel)

Dordrecht
Groeneweg. J. (John)

Rotterdam
Poppe. A. A.J. (Toon)

Vlissingen
Moesman (v). C.M.
(Toos)

s-Gravenhage
de Regt. M.H. (Martin)

Utrecht
van Sitteren, W. (Willem)

Amsterdam
van der Pol (v). P. (Nel)

Rotterdam
Kossen, P. (Peter)

Groet
Krommenhoek. C. (Cees)

Schiedam
Rietveld, C. S. (Bas)

Hoorn
Rieft. G.F. (Gerard)

Rotterdam
Giesen. drs. M.Th. (Mart)

Zoetermeer
Derkink, E (Eddy)

's-Gravenhage
van Elswijk (v). J.H.
(Annie)

Rotterdam
Elsthout. W (Wim)

Haarlem
Snijders. R. (Ruud)

Zoetermeer
Rietveld, C W.J. (Cor)

Hoorn
Stoops, J. (Jan)

s-Gravenhage
Zonneveld. C. (Cor)

Schiedam
Janmaat, drs. J.G.H.
(Hans)

s-Gravenhage

11

GROENLINKS

van Dijk (v). P.B.M. (Nel)
Sittard

Lagendijk (m). J.J
(Joost)

Schoen (m), H. (Hans)
Amsterdam

de Roo (m). A.
(Alexander)

Amsterdam
Broekmeulen (v).
R. C.J.M. (Renée)

s-Gravenhage
van der Stap (v). A.F
(Aletta)

Groningen
Tjong-Ayong (v). C
(Carry-Ann)

Utrech
Verhoef (m), T.J. (Tim)

Groningen
Meijer (m). E.Th.M. (Erik)

Rotterdam
Cingóz (v), N. (Nesrin)

Arnhem
Boekraad (v). G.M. D.
(Mardoeke)

Brussel. België
Boerlage (v). S. (Saar)

Amsterdam
Verkerk (m). H. E. M.C.
(Hein)

Amsterdam
van der Rijt (v). H. (Ria)

Limbricht
Mutsaers (v), 1. (llse)

Amsterdam
ter Bals (m), H.J.
(Hendrik Jan)

Voorburg
Feddema (m), J. P.
(Hans)

Leiden
Muijtjens (m). J.L.M.
(Jan)

Geleen
Sikkema (m). P.J. (Pyt
Jon)

Leeuwarden
van Geest (v). J. G. S.
(Simone)

Rotterdam
Verduyn Lunel (m).
A.J.A. (Jack)

s-Gravenhage
Spaink (v). K. (Karin)

Amsterdam
Janssen (m). R.F.H. (Rat)

Helden
Braidotti (v). R. (Rosi)

Utrech
Bakker (m). M. (Marcus)

Zaandam
de Gaaij Fortman (m). B.
(Bas)

Ermelo
van der Lek (m), B.
(Bram)

Bilthoven

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7
7227 DA Toldijk
Telefoon 05755-1361

Gevraagd

aardbeienplukkers(sters)
vanaf plm. half juni

Zie onze scherpe dagaan-
biedingen in groenten.
Volop asperges en aard-
beien van de koude grond

Vanaf heden gewij/jgde openingstijden:
maandag: 13.30-17.30 uur
dinsdag t.e.m. vrijdag:

9.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
/.atcrdag: 9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur

DRUKKERIJ WOLTERS

Slijterij

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG MAAND JUNI

l I t r . Drie Sterren jenever 20.95

l I t r . Florijn jenever 20.95

l I t r . ' t Hoekje jenever 19.50

l Itr. 't Hoekje v ieux 19.95

l I t r . 't Hoekje citroenbrandewijn 14.95
l Itr. Pollen bessen/kersen 16.95

l fles Whisky old Smuggler 20.95

l fles Harveys Sherry 9.95

l fles La Chasse Du Pape rood/wit 8.95

l krat Grolsch Malt met gratis glas 15.95

tel. 05753-1252



Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

112 jaar garantie op onderdelen

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

"CRESCENDO" O R G A N I S E E R T WEER EEN

ROMMELMARKT

Net zoals voorgaande jaren /al de ehr. mu/.iekver. "Cres-

cendo" uit Hengelo Gld ook dit jaar weer een Rommel-

markt organiseren en wel op /aterdag l l j u n i a.s.

De Rommelmarkt /.al weer p laats vinden in tle nabijheid

van tle Welkoop winkel aan de Spalstraat te Hengelo Gld.

De aanvang van tle verkoop is gepland om 10.30 uur .

Bij eventueel slecht weer /al tle Rommelmarkt worden

gehouden op /.aterdag 18 jun i .

De supporters van "Crescendo" /.uilen weer aanwe/.ig /.ijn

met o.a. de bekende wafels.

NEDERLANDS TEAM EUROPEES KAMPIOKN
TIJDENS INT. RALLY VOOR VETERAAN MOTO-
REN IK IBBENBÜREN DUITSLAND
Tijdens tle 14e In t . Ra l ly voor veteraan motoren, welke het

afgelopen Pinksterweekeinde te Ibbenbiiren in Duitsland

werd gehouden heeft het Nederlandse A-team de /.i l veren

windmolen gewonnen. Dit is een p r i j s voor landenteams,

bestaande u i t /.es rijders en de winnaar van de/e trophy mag

zich Europees Kampioen noemen. Het team van Duitsland

werd 2e, het team van Denemarken 3e en als 4e eindigde het

team van Engeland. Het Nederlandse A-team bestond uit

de volgende personen: Roei Kreunen (capta in) . Hengelt)

Gld., Ind ian Prince 1925; Henk Nekkers, Ni jverdal , Peugeot

1904: Ginus Sloots. Borger. NSU 1907: Wim Marsman.

Lochem. Rudge Mult i 1919; Wim te Kaat, Silvokle, Harley-

Davidson 1920; Jaap Bosma. Silvolde, Peugeot 1928; Fred

Hesselink (reserve), Wichmontl , /ü'ndapp 1928.

Deelnemende landen aan de/.e r a l l y waren o.a.: Dui t s land ,

Engeland. Oostenrijk, Denemarken, /.weden. Let land .

Nederland en België. Bij de competit ie voor Club- en

Merkenteams ging het team van tle motorclub Hamove uit

Hengelt) Gld onder aanvoering van captain Robert Kreu-

nen uit Hengelo Gld met tle tweede prijs naar huis . terwijl

het Nederlandse I n d i a n team onder leiding van Dik Toer-

sen uit Staphorst met tle eerste prijs naar Neder land terug

ging. Vertier wonnen diverse Nederlandse deelnemers tle

diverse klassen en eindigden andere deelnemers uit ons

land hoog in tle verschi l lende klassen.

Het land dat tle /ilveren Windmolen w i n t en /.ich dus

Europees Kampioen mag noemen wordt geacht tle eerst-

volgende In t . Windmolen R a l l y te organiseren, Zodoende

/.al tle 28e I n t . Windmolen R a l l y in 1995 in Hengelo Gld

venetien worden. Dit in combinat ie met het 30-jarig jubi-

leum van tle I n t . Hengelt) C i l d . R a l l y . De e.xcacte da tum

volgt nog.

AMNESTY INTERNATIONAL HENGELO GLD

De s c h i i j f a v o n d van Amnesty International Hengelo Gld

vind t plaats Op woensdag l jun i van 19.00 tot 20.30 uur in

"De B l e i j k e " te Hengelo Gld.

TREKKEBUULS
NIEUWE GROEP HARMONIKASPELERS
Onderde naam "Trekkebuuls" hebben heren van middel-

bare leeft i jd elkaar gevonden in de liefde voor de ouder-

wetse trekharmonica. Het fei t , dat Wim ter Braak /.ijn orgel

inruilde voor /.o'n geliefkoosd instrument, werden /.ijn

maten .look Bolk en Aatl Eooiien ook aangespoord om een

"Nöttenkast" ter hand te nemen. Inmiddels is de groep

uitgegroeid tot /even personen.

Alhoewel al wel eens in k le ine k r ing voor partijtjes ge-

speeld werd, volgt het eerste grote optreden naar buiten toe,

op vrijdagavond K) jun i in sporthal "De Kamp" te Hengelo

Gld.

De Trekkebuuls zijn nl. uitgenodigd door de biljartver.

Concorclia '54, welke 40 jaar bestaat, om in het voor-

programma van "Bon Foi Toch" op te treden.

Daarnaast /.al in het voorprogramma optreden de uit Hengelo

Gld afkomstige Sanne van Petcrsen.

150-.I ARK;.JUBILEUM ST.WILLIBRORDUSKERK
Op 16 jun i l 842 werd de eerste steen gelegd van de R.K. St.

Willibrorduskerk in Hengelt). Een jaar later op 23 juni 1843

werd het kerkgebouw officieel in gebruik genomen. Na een

ingrijpende verbouwing in 1924 ontstond het kerkgebouw

/.oals dat nu nog steeds aan de Spalstraat staat. Het parochie-

bestuur heeft gemeend het l 50-jarig bestaan van tle paro-

chiekerk niet geheel ongemerkt voorbij te moeten laten

gaan. In tle week van 4 juni tot en met l l juni /ijn een aantal

act iv i te i ten opge/.et om dit j u b i l e u m te gedenken. In de

hieraan voorafgaande week /.al bij de parochianen een

speciale jubi leumkrant in de brievenbus va l l en . Ook wordt

naar aanleiding van het jubi leum een boekwerkje getiteld

" 150 jaar kerk door tle jaren heen" uitgegeven.

In de kerk wordteen tentoonstelling gehouden met foto's en

voorwerpen die bet rekking hebben op het verre en het

nabije verleden. De/e tentoonste l l ing is voor een ieder

gratis toegankelijk op /.ondag 5 juni van l 1.00 tot 17.00

uur; op dinsdag 7 jun i en donderdag 9 juni van 19.00 tot

21.00 uur en op donderdagmiddag 9 juni van 14.00 tot

17.00 uur. Op woensdag wordt een ge/.ellige middag geor-

ganiseerd voorde wat oudere parochianen. De jubi leum-

week wordt zaterdagavond l l j u n i afgesloten met een

viering waarin met een oog op de toekomst wordt terugge-

b l i k t op het verleden. Hierop aansluitend is een gezellig

samenzi jn waarb i j het jubileumboek aan de parochianen

wordt gepresenteerd.

DAMMEN
In de laatste 2 weken werden slechts enkele wedstrijden

gespeeld. De meeste kaarten waren voor dit se i/.oen ge-

schud. N. Roelofsen die ook nog 2 wedstrijden moest

(tegen H. LuimesenJ. Vos), had nog kans op het kampioen-

schap, maar helaas door omstandigheden was dit voor hem

niet meer mogelijk om de/e te spelen. Hierdoor is H.

Luimes die al lang aan tle leiding stond, kampioen van

Hengelo geworden. D. Walgemoet werd kampioen in de

finale groep B.

Eindstanden:

I -ma le A: 1. H. Luimes 10-17; 2. H. Vos 1 1 - 1 5 ; 3. N.

Roelofscn9-14: 4. J. Vos 10-13; 5. G. Halfman 1 1 - 1 2 .

I male B: I . D. Walgemoet l 1-17; 2. Y. Schotunus l 1-14;

3. H. Groencveld l l -1 3; 4. A. Blom l l -1 l ; 5. L. Koldenhof

10-10.

Op 13 mei werd nog een sneltlamtoemooi gespeeld.

Eindstanden:
Groep l : l. H. Luimes 6-8; 2. J. Heijink 6-7 (na barrage):

3. J. Heuve l ink 6-7.

Groep 2: l. J. Luiten 5-7; 2. E. Schuerink 5-6; 3. Y.

Schotanus 5-5 (na barrage).

(iroep 3: 1. E. Hoebink 5-7; 2. G. Botterman 5-6 (na

barrage); 3. M. Derksen 5-6.

OPRICHTING STICHTING VOOR ONTWIKKE-
LIN(;SSAMKN WERKING
In H e n g e l o G k l / i j n al een aanta l jaren ins tan t ies werk /aam

op het gebied van ontwikkel ingssamenwerking, /.oals de

Wereldwinkel en de Commissie Oost-Europa. Daarnaast

zijn er ook Hengelose afdelingen van organisaties die

hieraan ve rwan t zijn, zoals V l u c h t e l i n g e n w e r k , Amnesty

In te rna t iona l en Unicef . De/e ins tant ies , alsmede de ker-

ken en het dircktieberaad van tle scholen, hebben zich

bereid verklaard mee te w i l l e n werken aan het tot stand

komen van een s t i ch t ing die in overkoepelende zin een

coördinerende rol zal krijgen, maar er vooral op gericht zal

zijn tle van gemeentewege beschikbare subsidiegelden zo

volledig en goed mogelijk te bestetien.

Eind 1992 verklaarde de gemeenteraad zich op voorstel

van het CDA akkoord met een gemeen te l i jk beleid voor

on twikke l ingssamenwerk ing . Dit betekende dat jaar l i jks

een bedrag op basis van ƒ 1,00 per inwoner, zijnde dus

ƒ 8300.00 hiervoor beschikbaar zou komen. Aangezien de

toekenning de afgelopen tijd nog plaats vond op i n d i v i -

duele aanvraag van de ins tan t i es was er n a u w e l i j k s of geen

onderl inge afstemming om tot iets ge/amenl i jks te komen

b i j v . op het gebied van educatie of voorlichting. Bovenal

echter werd slechts een gering deel van het beschikbare

bedrag daadwerkel i jk aangewend en dat ging dan ook vaak

nog met uitgebreide discussies gepaard.

Daarom is het CDA opnieuw met een initiatief gekomen tot

het oprichten van een overkoepelend orgaan. De gemeen-

teraad heeft hiermee eind maart ingestemd. Inmiddels

hebben besprekingen plaats gebat! om tot een goede af-

s temming te komen. Zodra er een representatieve st icht ing

gevormd is. zal deze het subsidiebedrag kunnen aanwen-

den voor écMi of meer van tle geformuleerde doelen. De
oprichtingsvergadering is gepland op dinsdag 7 j u n i a.s. in

"Ons Huis" om 20.15 uur. Uitnodigingen zijn verzonden

aan tle reeds bekende ins te l l ingen . Voor het geval er

onverhoopt nog meerdere belanghebbenden zijn, die mid-

dels tleze rubriek van de voorstellen kenn is nemen, dan

hebben zij nog tle mogelijkheid eveneens met een afvaar-

diging op tle vergadering aanwe/ig te z i j n .

Z.odra tle noodzakelijke handelingen, /.oals het passeren

van een notariële akte. / i j n verr icht , kunnen ter /aken

kundige v r i j w i l l i g e r s i nvu l l i ng geven aan een beleid, hoe

kle in ook in het grote geheel, op het gebied van on twikke-

l ingssamenwerking en internationale so l idar i te i t . Zie voor

verdere informat ie tle advertent ie elders in dit blad.

UITZENDING IDEALE KERKTIJD

Dinsdagavond 31 mei is er via Radio Ideaal weer een

uitzending van tle I n t e r k e r k e l i j k e Commissie Kerk en

Radit) te Zelhem.

Van l 8.00 tot 19.00 uur isereengospelprogramma "Gospel

Gold".
Van 19.00 tot 21.00 uur een informat ie f /muzikaa l pro-

gramma "De Mu/ . ikale Ontmoet ing" .

In tle mu / ika l e ontmoeting t l i t keer een vraagesprek met

enkele bestuursleden van de kruidentuin 't Zunnehöfken.

Het Dameskoor uit Ha l le /al te horen /.ijn in tle regionale

opname.
Vertier is er tle maandelijkse agentia en een gedicht.

De Ideale K e r k t i j d is elke laats te dinsdag van tle maant! te

beluisteren via de frequentie's van Radio Ideaal op FM

105.1 of op de kabel (vanui t Doetinchem) op FM 104.8.

KRUIDENTUIN 'T ZUNNEHÖFKEN
Na de winter en een verhu iz ing van de k ru iden tu in , begint

alles weer te groeien en te bloeien. Steeds meer mensen

weten tle weg te vinden naarde openbare k r u i d e n t u i n . In de

maanden juni , j u l i en augustus zijn er weer open morgens.

De dames van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd.

Zelhem die ook tle t u i n verzorgen zijn dan aanwezig.

Iedereen wordt dan de gelegenheid geboden om gerechten

met kruiden te proeven en kruiden mee te geven.

De open morgens worden gehouden op 2 - 16 juni; 7 - 2 8

j u l i ; l l augustus. Een ieder is dan van harte welkom tussen

10.00 en l 1.30 uur.

De kruidentuin 't Zunnehöfken is gelegen naast de kerk

NPB en nabij de Rabobank te Zelhem.

CONCERT OOST NEDERLANDS KAMERKOOR
Op zaterdag 4 juni a.s. geeft het Oost Nederlands Kamer-

kooi o.1.v. Rob Vermeulen een concert inde Catharinakerk

te Doetinchem.

( ) p het programma staan werken van de Franse componis-

ten Duruflé, Messiaenen Poulenc (alle acapellawerken) en

van Jean Langlaiseen mis voor koor en orgel. Orgelwerken

van Jehan Ala in en Messiaen worden door de organist Dirk

Luymes ten gehore gebracht.

Het concert begint om 20.00 uur en tle toegangsprijs

bedraagt ƒ 15,- en ƒ 12,50 (C.J.P.).

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door de f inan-

ciële steun van de V.S.B. bank.

P.V. "STEEDS SNELLER" - HENGELO GLD.
Wedvlucht vanaf Etampes, d.d. 22 mei 1994, afstand 500

km. Gelost om 07.30 uur , aankomsttijd Ie duif 12.07 uur,

laatste 12.45 uur.

C. te Stroet l

A.C.Jansen 2

B. Ankersmit 3

J. Achterstraat 4

J. Teunissen 5

G. Duitshof 6

V. van Melis 7

T. Meijer 8
A. Peters 9 en 10

OPBRENGST COLLECTE ASTMA EONDS
De opbrengst van de in de gemeente Hengelo gehouden

collecte voor het Astma Fonds heeft in totaal ƒ 6817,30

opgebracht; in Hengelo ƒ 5572,60 en in Keijenborg

ƒ 1244,70.

Het Astma Fonds dankt a l l eco l lec tan ten voor hun spontane

inzet en wil al le gul le gevers danken voor hun bijdrage.

L I T I E

Mogen wij even Uw aandacht?

Tot voor kort was het ook mogelijk
om naast de gewone openingstijden
van Drukkerij Wolters (van maan-
dag t/m vrijdag), bij Boekhandel
Wolters boeken voor geboorte, hu-
welijk, jubileum enz. te reserveren.
Daar genoemde boekhandel echter
verplaatst is, is dit daar NIET meer
mogelijk.
U kunt nu tijdens de openingstijden
van Drukkerij Wolters, op het adres
Regelinkstraat 16 te Hengelo Gld,
iedere dag van 8.00 tot l 7.00 uur
(van 12.30 tot 13.30 uur gesloten)
van maandag t/m vrijdag terecht
voor deze boeken.
Bovendien zijn wij van vrijdag-
avond tot maandagmorgen telefo-
nisch bereikbaar onder no. 05753-
2771 (b.g.g. 05753-1981) voor het
maken van een afspraak om boe-
ken te reserveren of drukwerk te be-
stellen.

De openingstijden zijn dus:
maandag t/m vrijdag
van 8.00-17.00 uur

(gesloten van 12.30-13.30 uur)
vrijdagavond tot maandagmorgen

tel. 05753-2771
(b.g.g. 05753-1981)

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld.

Kerk- en andere diensten
/ O M ) A ( ; 5 . J U N I 1994

Remigiuskerk
14.00 uur ds. P. F. de Vries Afscheitlsdienst

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

Goede Herder Kapel
10.13 u u r ds. H. B u i t j e . Doetindiem

R . K . Kerk Hengelo (>ld
/aterdag 4 j u n i l

1
) . ( ) ( ) uur Eucharistieviering

Zondag 5 jun i 10.00 uur Woord en Communieviering m.m.v. het

gemengd koor

Dit weekend begint de feestweektg.v. 15()jaarWillihrorduskerk

met de opening van een tentoonstel l ing.

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: /.aterdagsom l1).00 uur Weekendviering;

/.ondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur

Ro/enhoed je bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.

Huize Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;

dagelijks Rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot

maandagochtend 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoed-

gevallen.

( )p /aterdag- en zondagochtend wordt om 11.00 uur een vrij

spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te hellen!

WOENSDAG l JUNI
Dr. Koning, tel. 1266

3 - 6 JUNI

Dr. Eijkelkamp. tel . 2262

Avond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende

morgen 08.00 uur.

Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweivveg 1. Ke i jenhorg . t e l .

2262.

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

Woensdag: wisselavond, zie hoven

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

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

Openingst i jden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 u u r e n 13.30-

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

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

openingstijden 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 vri jdag 13.30-14.(K)

• Noord- «n Oost-G«ldirland

PÖLITIE-INFORMATIE AFDELING HENGELO GLD
Se jaargang nr. 17 - periode 17 mei t/m 24 mei 1994

Verkeer:

*** N.a.v. een verkeersongeval op de Ruurloseweg werd

een «.laarbij betrokken bromfiets uit het verkeer genomen

voor technisch onderzoek. H i e r b i j bleek, dat dit voertuig

voorzien was van diverse niet originele ondcrdc-lcn. De/e

onderdelen werden gedemonteerd en inbeslag genomen.

De eigenaar/bestuurder /.al hiervoor een boete dienen te

betalen.

*** Op woensdag l 8 mei vond op de Spalstraat een k le ine

aanr i jd ing plaats tussen een 2 - t a l personenauto's. Er ont-

stond geringe mater iele schade.

*** Op diezelfde dag werd op de Ruur loseucg ( n a b i j de

Schai I t l i j k i c e n reebok aange ivdend«>oreen personenauto.

De reebok was geheel "aan Harden" en de schade- aan de

personenauto was a a n z i e n l i j k . De reebok werd ter plaatse

begraven.

*** Tevens reed nabij landgoed 't /.elIe die dag een perso-

nenauto tic sloot m terz i jde van tle Ruurlosewcg. Met b l i jk t

dat in de eerste bocht, komende vanaf Hengelo ( i l d regel

matig voertuigen van de weg raken. Ook waarschuwende

bebording of markering s c h i j n t onvoldoende te helpen. Met

voer tuig l i ep a a n z i e n l i j k e schade op. doch werd m.b.v. een

in de buurt wonende loonwerker weer op de wie len gehol-

pen. Kr deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

*** Op dinsdag 24 mei werd een hond op de Rondweg

aangereden door een personenauto. Als rcakt ie beet de

hond vervolgens een band van een andere personenauto lek

en greep ook de zoon van de eigenaar nog even in de vinger .

De hond is naderhand door de dierenarts in la ten slapen.

*** Aan «ie Kapelweg te Veldhoek werd een schakelkast

g e d e e l t e l i j k omver gereden door een v r a c h t w a g e n

combinat ie . Dooi onze bemidde l ing kon "tic dader" wor-

den achterhaald en zal de schade tussen de beide "partijen"

worden geregeld.

Strafrecht:

*** In het p inks te i weekeinde werd een diseohe/.oeker in de

tliscobus met ('O-gas in z i j n ogen gespoten. Met s lachtoffer

liep schade aan het hoornvl ies van beide ogen op en moest

in het ziekenhuis worden behandeld. I.v.m. dit feit zijn een

2-tal knapen uit Mengelt) Gld aangehouden en terzake

verhoord. Hen zal openli jke geweldpleging en mishande-

l ing telastegelegtl worden.

*** Op dinsdag 24 mei kwam een inwoner aan het bureau

met de mededeling, dat z i j n poes dooreen windhukskogel

w as gewond. Bij de dierenarts bleek het dier niet meer te

redden en was het einde daar... Helaas b l i j k e n er nog a l t i j d

mensen te zijn, die dergel i jk gedrag toelaatbaar of "held-

haf t ig" v inden .

Sociaal/Maatschappelijk:

*** Diverse keren opgetreden bij overlast van een buurt-

bewoner, t l ie de gehele buurt op stelten z e t ( t e ) . Helaas

b l i j k e n er nog steeds onvoldoende gronden te zijn om deze

(onvol led ig toerekeningsvatbare) persoon dwangmat ig te

behandelen, zodat de buurt met de problematiek blijf t

"z i t t en" .

*** Bemiddelend opgetreden bij problematiek tussen huur-
der en verhuurder.

*** Ineen hospereeel nabij "de Markerpias" werd een 4-tal

velgen met autobanden en nog enkele auto-onderdelen

aangetroffen. Kr schijnen nog steeds personen te zijn, tlie

op deze manier zich van hun overbodig geworden spu l l en

ontdoen.
Gevonden en verloren voorwerpen:

Ge \ondcn : een sporttas met k l ed ing en moederdag-

cadeautjes met in kragen van de k l ed ing tic naam (i. .1.

Hruggink; postzegels van ƒ .S.—.

Verloren: z w a r t w i t t e kater ; p las t i c mapje met diverse

(au to)pap ie ren .

B. Koers

uur, maandag en d t>iu lerdag l 1 ' . (K)-1 1 ) .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. vri jdag van 9.00 tot 12.00 uur .

Dag en nacht bereikbaar, t e l . 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - l l

Hulpdienst

mevr. R i jpkema. te l . 243') en mevr. Lubbers. tel . 2766. In

Kei jenhorg mevr. Hakvoort. te l . 2317 en mevr. van Aken. t e l .

2027.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar , ( l i e f s t hellen tussen O1).00 en 12.00

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

16463.

/orgGroep Oost-Gelderland
Kruiswerk, gezinsverzorging en thuiszorg winke l . 24 uu r per dag

bereikbaar via te lefoonnummer 06-8806 (20 et/min)

- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Hengelo ( G l d ) ;

Zutphenseweg Ie , Vorden. t e l . 05752-2129

spreekuur maandag t/m vr i jdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Steenderen:

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

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:

Sta t ionsp le in 12. /elhem. tel . 08342-2151

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag v oor algemene belangenbehartiging

in tle gezondheidszorg. Voor \ r agen . h u l p of bemiddeling bij

prohlemen. hel (dage l i jks van 19.00-20.00 u u r ) te l . 08330-

21025.08340-41275 ol (maandag t.e.m. v r i jdag) 08343-1214.

Vri jwi l l ige Thuiszorg, t e l . ()834()-35()0(), dagel i jks van 9.00-

10.00 u u r en van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:

R. Haggeman-Withaar. tel. 05754-1351

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

L. Evers-Jansen. tel. 2515

H.Offenberg. tel. 3435

Diëtiste
H. Zweerink-Stege. Bakermarksedi jk 15. 7223 KJ haak. t e l .

05754-1809. Voorafspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 0834(v65000. dage l i jks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.


