
63e jaargang no. 26 dinsdag 28 juni 1994 UITGAVE:

DRL K K K K I . I WOLTKRS

KcKclinkstraat 16

Postbus 63, 7255 /.H Hengelo ( ï ld

Telefoon 05753-1455, !>.«.«. 2771

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenhorg,

V e l s \ v i j k ( /A-lhein), Steeiideren,

Haak, Bronkhorst, Olburgen, K ha.

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

kijkcomfort niet langer uit.. ...neem Essilor Varilux®!

m** v.

Wie op alle afstanden scherp wil zien door één bril kiest voor de comfortabele Essilor Varilux" brilleglazen. Kom langs voor vrijblijvend advies

U W V A K M A N O P T I C I E N :

A. Groot Kormelink
Spalstraat 27 - tel. 05753-1771

's maandags gesloten

Gepaneerde
Snitzeis

Malse
Varkensrollade

100 gram 1.35
met de hand
geknoopt

500 gram 6.95
Slagersham

150 gram 1.95
Mager
Varkenspoulet

495500 gram Tis/v

NaSJ Of Bami 500 gram 3.95

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

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:
SCHOUDERKARBONADE

500 gram O-byO

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
Nu voor de Diepvries
SPINAZIE kilo 1.25 per kist 7.50
PAPRIKA rood, groen of geel nu kilo 3.98
natuur AARDBEIEN vers van het
land nu 2 grote dozen voor 4.98

Rauwkost reklame:
ORANJE SALADE l kilo 4.98
JIMP SLANK SALADE l kilo 4.98
Lekkere Pizza uit onze eigen Pizza keuken,
zoals Oranje Pizza, Fruit Pizza en Groente Pizza
voor slechts 6.50 per stuk. Profiteer hiervan.

Kaasreklame:
Hollandse Kaasweek
JONGE GRASKAAS, JONG BELEGEN
en BELEGEN KAAS alles voor slechts

9.98 per kilo
Profiteer hiervan van deze
lage prijzen. Tot ziens.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

HEREN,
KOMT U

BUITEN

FIETSEN?
Ken oproep aan alle vaders

die beloven dat /c binnenkort

echt iets aan sport gaan doen:

kom in beweging en ga fietsen.

Ga/elle heeft een schitteren

de collectie sportieve l icht lopende

f ie t sen waarop je moeiteloos

beweegt. l
;
.n je condit ie gaat me

sprongen vooruit!

Kom lieren, wie durft?

G A Z E L L E F I E T S E N RIJDEN OP V R E D E S T E I N BANDEN,

Heropening - Opening
Maandag 4 juli 1994

Na een periode van renovatie, modernisatie van negen weken

is het dan eindelijk zover en openen we onze zeer moderne en

in klassieke stijl gebouwde

GRILL-RESTO
„SMIKKEL CORNER"

Maandag 4 juli om 16.00 uur voor genodigden.

Dinsdag 5 juli om 14.00 uur is een ieder welkom voor een natje

en een hapje.

H. Waenmk
en medewerkers

RIJWIELEN - BROMFIETSEN

REPARATIE - INRICHTING
ACCESSOIRES

HENGELO GLD

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. - Tel. 05753-7278

R I J N I E T M I N D E R . F I E T S G A Z E L L E

BLIKVLEES
Wilt u verzekerd zijn van een goed stukje vlees voor
uw VAKANTIE in binnen- of buitenland.

INGEBLIKT VLEES
Door ons zelf gebraden, ingeblikt en gesterili-
seerd. Diverse soorten uit voorraad lever-
baar.

Vraag inlichtingen bij uw
AMBACHTELIJKE SLAGER:

BAAK, tel. 05754-1262.

PROVIMI
BIGGENVOEDERPROGRAMMA

PROVISPEEN
SPEENVOEDER

hoge voeropname
snelle aanvangsgroei

Verkrijgbaar bij:
HENK BERKELAAR

Speciaalvoeders
Wichmond

Tel.:05754-1748

Te koop hooi, d i rect uit de
weide. B. J. Waen ink , Reye-
l i n k s t r a a t l 3. Henizelo C i k l .

OPRUIMING
van 4 t/m 23 juli

Vele overjarige en showroommodellen met

10 tot 50% korting.

Vele couponnen tapijt met kortingen tot wel 60%

Tevens diverse restanten Gordijnen en Vitrages

vanaf 5,— per meter

Gedurende deze opruiming 10% korting
op alle niet afgeprijsde MEUBELEN -TAPIJTEN -

GORDIJNEN - VITRAGES - KLEDEN

Zie etalages en aanbiedingen door de gehele winkel.

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

KOMT, KIJKT EN

ZIET W AT

VISHANDEL
"HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51 a (Molenhoek) - 05753-3460

OPGELET! OPGELET!

De nieuwe zending

STOKVIS
is weer binnen

Hamlappen
ikp 1O.OO
Rundervinken
lOO^ram

Grillworst

l >79

1.75

Erkend Ambachtelijk Euroslager

Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo (ild - Tel. 1258

Lekkers mee voorbij de T.V.!

Deze week

Nederland-Marokko
Marokaanse Cake

ter kennismaking van 3.95 nu 3.45

* Als Oranje doorgaat na de 1/8 finales dan is
op donderdag, vrijdag en zaterdag de
Marokaanse cake voor de halve prijs.
Vele andere W.K. aanbiedingen in de winkel.

Bakkerij Kreunen..ei 05753.1474
De zaak voor voetbalfans met smaak.



Dankbaar en hl i j / i jn wij met de geboorte van on/e

dochter en /usje

HENRIEKE JOANNE

Wij noemen haar: HKNRIKKK

l lans en Ali ten Bokkcl Koopman

José
Weiuly

l S juni IW4

Anlinkweg la

7255 NV HentieloCId.

In verband met het 25-jarig diciistjnbilcnni

van de heer B. te Slaa is ons bedrijf op don-

derdag 30 juni om l 2.30 uur gesloten.

()p vri jdag l juli /ijn wc i.v.m. familiefeest om

l S.00 uur ucslotcn.

Regelink's Schildersbedrijf
Raadhuiss t raa t 40

l Icngelo ( i l d .
l e l . 05753-1655

Nog twee nach t j e s s lapen

Dan viert BKRTUS TK SI,AA / i j n 25-jarig

j u b i l e u m b i j Schildersbedrijf Regelink,

R a a d h u i s s t r a a t 40 te Hengelo ( i l d .

Van harte proficiat.

(iewenst door iemand die je nog altijd met

veel ple/ier naar het werk /iet gaan.

Heb dank

Bedankt voor dit nieuw ervaren

dat ons alti jd bij /al blijven

ik was /iek. ge-opereerd

moest in "t /.iekenluiis verblijven

wonderwel teruggekeerd

voor herstel en kracht vergaren

'k Ben daar niet bepaalt vergeten

velen kwamen, allen gingen

belden op. stuurden een kaart

'k kan een winkeltje beginnen

\riendschap is ons heel wat waard

u ook. hebt u laten weten.

Mocht u 't /elfde overkomen

( w a t ik niemand wensen w i l )

wens ik u de/elfde aandacht

wij / i jn blij ontroert en stil.

/odra ik weer gaan en staan mag

hopen wij u dat te tonen.

Hartel i jk dank!

(iert l liddink en lam.

Toldijk. juni 'U4

Na een kortstondige /iekte overleed on/c /wager

en oom

JAN T K N H A V K

weduwnaar van Reindina Antonia Klein Winkel

op de leeftijd van n9 jaar.

Namens de familie

M. H. Korten-Klein Winkel

• lo (ild, 2\ juni IW4

Schot voor
open doel...
W.K.Waldkorn

van 1.95 voor 1.75

Krenten of Rozijnenplakken
van 3.25 voor 2.75

Appelf lappen van 1.60 voor 1.35

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1358

150JAARWJLLIBRORDUSKERK-EENMIJLPAAL
onderscheiding voor Jan I i.jdink
l,en l 50 jarig bestaan van een kerkgebouw is niet niets,

hen commissie is maanden aan het werk geweest om

gestal te te geven aan het herdenken van l 50 jaar Willi-

biorduskcrk de K.K. Kerk aan de Spalslraal te Hengelo

(ild. l-.e n ruim over/ icht aan foto's en andere kerkel i jke

attributen boden talloze belangstellenden een in/.icht w a t e r

al/o de revue is gepasseerd sinds de bouw en opening van

de kerk.

Tijdens de afsluiting van de jubileumweek met een speciale

viering in de kerk werd organist Jan Tijdink volkomen

verrast door de aankondiging van Pastoor Lammers. dat

dhr. Tijdink een pauselijke onderscheiding kreeg voor /.ijn

vele verdiensten voor de kerk en gemeenschap.

Na de kerkdienst werd in /.aal l.eemreis het eerste exem-

plaar van hel jubileumboek aangeboden aan Pastoor

l .ammers door vicevoor/.itter l-ïans (ieurlsen.

INF<

COLLECTEN

Volgens het collecterooster 1994 worden in de periode van 26 juni t/m 3
september geen collectes gehouden.

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 1 7.00 tot 20.00 uur
ter inzage in de bibliotheek. Sterreweg 14.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot bovengenoemde afdeling, telefoon
1541, toestel 384.

GEMEENTELIJKE INFORMATIERUBRIEK

De afgelopen jaren was u gewend dat de gemeentelijke informatie weke-
lijks in "De Reclame" stond vermeld.
Met ingang van dinsdag 5 juli a. s. zal deze informatierubriek in "Contact"
worden geplaatst.

DRAINAGE EN BEMALING OOK BINNEN
BEBOUWDE KOM VERGUNNINGSPLICHTIG

MELDT UW BESTAANDE DRAINAGE VOOR 1 JULI IN UW EIGEN

BELANG
Heeft u uw bestaande drainage en bemaling al gemeld bij uw waterschap?
Zoniet, dan willen wij u erop wijzen dat u daar nog tot 1 juli 1 994 de tijd voor
heeft. Het is in uw belang om het tijdig te doen, want voor niet-gemelde
drainages en bemalingen geldt na 1 juli 1 994 een vergunningsplicht, net als
voor nieuw aan te leggen drainages. Denkt u hierbij ook aan drainages om
de kruipruimte van uw woning droog te houden.
Als u uw drainage of bemaling voor 1 juli 1994 meldt, dan beschouwt het
waterschap deze als 'met vergunning aanwezig'. Bij niet tijdig gemelde en
bij nieuwe drainages en bemalingen is de vergunningsplicht van kracht: het
waterschap zal afwegen in hoeverre de drainage of bemaling toelaatbaar
is. Daarbij wordt bovendien een vastgestelde openbare procedure ge-
bruikt, waarbij derden de gelegenheid hebben bezwaar te maken.
Dus ook als u plannen heeft om nieuwe drainage aan te leggen of te gaan
bemalen, dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen. De aanvraag
is in uw eigen belang, zonder vergunning is uw drainage illegaal. Houdt u
er wel rekening mee dat de procedure 4 maanden kan duren.
Het onttrekken en lozen van oppervlaktewater is eveneens aan regels
onderhevig. Voor onttrekken geldt een vergunningsplicht bij verplaatsing
van meer dan 1 m3 per uur. Voor het lozen van water geldt een meldplicht
vanaf 1 m3 per uur en een vergunningsplicht bij meer dan 50 m3 per uur.
Bovengenoemde regels zijn voortgekomen uit de provinciale Verordening
Waterhuishouding Gelderland. Deze is op 1 januari 1 993 door de provincie

drainage, bemaling, lozen en onttrekken. De nieuwe regels van vier

verordening.
Meer informatie bij waterschap
Hierboven is slechts een algemene indruk gegeven van de nu geldende
regels Voor specifieke informatie over uw eigen sitratie kunt u
contact opnemen met een hierover aangewezen contactpersoon bij
elk waterschap.
Polderdistrict Rijn en IJssel: dhr. H.A. Gosselink, tel. 08360-28888;
Waterschap IJsselland-Baakse Beek: dhr. J. l. J. van der Mosselaar,
tel. 05735-2310;
Waterschap van de Berkel: dhr. B. Arendsen, teh 05730-51201;
Waterschap van de Oude IJssel: dhr. M.H.W. Mulder, tel. 08350-23641 .

VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE
ORDENING C.A.

De raadscommissie Ruimtelijke Ordening c. a. houdt op dinsdag 5 juli 1 994
een openbare vergadering in het gemeentehuis.
De vergadering begint om 19.30 uur.
Vanaf 1 9.30 uur bestaat gedurende 1 5 minuten voor niet-commissieleden
de gelegenheid gebruik te maken van het spreekrecht. Wie van het
spreekrecht gebruikt wenst te maken dient daarvan te voren kennis te
geven aan de voorzitter. Het spreekrecht is beperkt tot onderwerpen welke
op de agenda voorkomen.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening.
2. Besluitenlijst van de vergadering van 7 juni 1994.
3. Standpuntbepaling naar aanleiding van ingebrachte bedenkingen tegen

het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied "Huize Het Regelink" 1 993.
4. Verzoek van loon- en grondverzetbedrijf Enzerink om wijziging van het

agrarisch bouwperceel om de uitvoering van een nieuwbouwplan moge-
lijk te maken.

5. Voorbereiding bestemmingsplan Hengelo Dorp.
6. Bijstelling verdeelbesluit budgetten volkshuisvesting 1994.
7. Voorstel met betrekking tot het opstellen van een landschapsplan.
8. Mededelingen.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld.

G€M€€NT€ HENGELO
Provincie Gelderland

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

r,-:******************

DRMATIERUBRIEK

:: H< **************

VERLEENDE VERGUNNINGEN VOOR BOUWPLANNEN |

Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende plannen vergunning dan wel toestemming verleend:
1 . Berkenlaan 51 te Hengelo, voor het bouwen van een woning met garage.
2. Berkenlaan 61 te Hengelo, voor het bouwen van een woning met garage.
3. Past. Thuisstraat 30 te Keijenborg, voor het bouwen van een woning met garage.
4. Tilderstraat 6 te Keijenborg, voor het bouwen van een woning met garage.
5. Bleekstraat 7 te Hengelo, voor het plaatsen van een tuinhuisje.
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.

Hengelo Gld., 28 juni 1994.

HUIS-AAN-HUIS INZAMELING GROF HUISVUIL DONDERDAG 30 JUN1 1994 |
Op donderdag 30 juni 1 994 wordt in de gemeente Hengelo grof huisvuil huis-aan-huis ingezameld. Wie in de bebouwde
kom van Hengelo en Keijenborg woont hoeft grof huisvuil niet aan te melden. Het kan gewoon op de ophaaldag voor
grof huisvuil aan de straat worden gezet. Wie buiten de bebouwde kom van Hengelo en Keijenborg of in Varssel of Veld-
hoek woont dient het grof huisvuil vóór woensdag 1 2.00 uur telefonisch aan te melden bij de gemeente, telefoonummer
(05753)-1541. Als grens voorde bebouwde kom worden de borden "Hengelo" en "Keijenborg" aangehouden.

Ook gebundeld grof snoei-afval kan worden aangeboden. Buiten de inzamelrondes om wordt, met uitzondering van
koelkasten, geen grof vuil ingezameld.
LET OP: Met ingang van 1 994 wordt het grof huisvuil op de donderdag opgehaald door de firma ter Horst bv uit
Varsseveld. De aanbiedregels worden strikt gehanteerd. Afval dat niet overeenkomstig deze regels wordt
aangeboden wordt niet geaccepteerd.
Aanbiedregels:
- biedt uw grof huisvuil handzaam gebundeld aan; kleinere stukken vuil dienen in één of meer bundels te worden samen
gebonden;

- stukken of bundels grof huisvuil mogen geen grotere inhoud hebben dan 1 m3, niet langer zijn dan 1 meter of zwaarder
zijn dan 25 kg;

- zakken met klein huisvuil/tuinafval worden niet meegenomen;
- het grof huisvuil dient op de inzameldag voor 07.00 uur aan de weg te worden gezet;
- puin, bouw- en sloopafval en asbest wordt niet meegenomen. Afgifte van puin is mogelijk bij puinbreekinstallaties

(schoon puin) en de regionale stortplaats "De Langenberg" in Zelhem.
KOELKASTEN

Afgedankte koelkasten en diepvriezers mogen, vanwege de daarin aanwezige milieuschadelijke stoffen, niet bij het grof
huisvuil worden gezet. Als u belt naar het gemeentehuis voor donderdag 1 2.00 uur dan komt gemeentewerken uw oude
koelkast of diepvriezer elke vrijdagochtend gratis bij u ophalen. Zelf afgeven bij de gemeentewerf aan de Zelhemseweg
38 kan ook. Voor een milieuvriendelijk verwerking van de apparaten wordt gezorgd.
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met het gemeentehuis, telefoon (05753)-1541 .

WONINGWET |
Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat er in de week van 1 3 juni 1 994 tot en met 1 9 juni 1 994
een aanvraag ingevolge de Woningwet is ingekomen van:
de heer H.J.M. Jansen, voor het bouwen van een woning, plaatselijk bekend Tilderstraat 4 te Keijenborg.
Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld van de stukken kennis te nemen en hun eventuele bedenkingen
binnen 10 dagen na dagtekening van deze publikatie aan het gemeentebestuur kenbaar te maken.

Hengelo, 28 juni 1994.

| MELDINGEN WET MILIEUBEHEER ]
Er is een melding ingevolge de Wet milieubeheer ingekomen van;
de heer A.H.F. Uiterweerd, in verband met het vergroten van de werkruimte van de drukkerij, plaatselijk bekend
Kampstraat 13 te Hengelo Gld.

Hengelo, 28 juni 1994.

KENNISGEVING VOORNEMEN TOT WIJZIGING VAN EEN VERGUNNING |

Burgemeester en wethouders van Hengelo Gld. geven kennis van hun voornemen tot wijziging over te gaan van de door
hen op:
2 mei 1 973 en 1 9 februari 1 979 aan de heer A.R.H. Wicherink verleende vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer
voor een veehouderij, gelegen aan Kroezerijweg 1 te Keijenborg;
25 februari 1 977 aan de heer A. Menkveld verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een veehouderij,
gelegen aan Veermansweg 12 te Hengelo Gld;
15 juni 1978 aan de heer E. J. Wullink verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een veehouderij,
gelegen aan Wichmondseweg 34a te Hengelo Gld.
De reden hiervoor is dat de huidige vergunningvoorschriften niet meer in voldoende mate het milieu beschermen.
Aan deze vergunningen worden nieuwe voorschriften verbonden: o. a. afvalstoffen, brandveiligheid en brandbestrijding,
geluidhinder, bodembescherming, het houden van dieren, de opslag van voer en een bovengrondse tank voor de opslag
van dieselolie. Aan de vergunningen van de heren A. Menkveld en E. J. Wullink worden tevens voorschriften betreffende
laswerkzaamheden verbonden.

De voornemens tot wijziging liggen van 29 juni 1994 tot en met 13 juli 1994 ter inzage:
- in het gemeentehuis, afdeling Grondgebiedszaken, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur, alsmede 's middags na

telefonische of schriftelijke afspraak;

- in de bibliotheek, Sterreweg 14 te Hengelo, op vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur.
Bedenkingen kunnen tot twee weken na dagtekening van deze kennisgeving schriftelijk bij ons college worden
ingebracht. U kunt daarbij vragen uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Hengelo, 28 juni 1994.

KENNISGEVING BOUWPLAN |
De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 19a van de Wet op de
Ruimtelijk Ordening bekend, dat burgemeester en wethouders voornemens zijn vrijstelling te verlenen als bedoeld in
artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening om medewerking te kunnen verlenen aan het bouwplan van:
H. Eggink, Varsselseweg 51 a te Hengelo, voor het bouwen van een garage.
De op het bouwplan betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 30 juni 1 994 gedurende twee weken voor een
ieder ter inzage ter gemeente-secretarie (afdeling Grondgebiedszaken). Gedurende de termijn van terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bedenkingen tegen het voornemen vrijstelling te verlenen naar voren brengen bij burgemeester
en wethouders, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

Hengelo Gld., 28 juni 1994.

Ol'KN l )A( i PONYCLUB GROOT SUCCES
Op/omlag l u juni vierde de Ponyclub Hengelo haar 35-

jarig bestaan en tevens werd het nieuwe clubgebouw

geopend. In 1959 werd de Ponyelub opgericht door de

toenmalige veearts dhr. M. van Soest. dhr. .I. Wesselink

en dhr. (i. Smeenk.

Nadat alle leden van de Ponyelub in een Parade stonden

opgesteld, werd de officiële opening verricht dooi' de

oud voor/ittcr dhr. H. Boes en de oud penningmeester

dhr. J. Hendriksen.

Onder toeziend oog van vele

aanwc/igcn. waaronder hel

College van B. en W., alge-

vaardigden van de ( Jelderse

Bond en de Kring Achter-

hoek Noord en de erclcden

en ouders van de Pony

ruiters, werd het gebouw ge-
opend door het wegtrekken

van een gordijn dat voor de

eerste steen was gemaakt.

Nadat de Parade afge-

marcheerd w as. werd begon-

nen met de demonstraties die
continu werden gegeven tot

's middags 5 uur.

Ir kan terug worden gc/ien

op een /eer geslaagde dag.

waaruit blijkt dat Hengelo

een echt paardcndorp is.

GEEN SLAAPKAMER ZO PERSOONLIJK ALS EEN
VAN INTKRSTYLK!
Dit w as de oplossing van de rebus bij de voorjaarsaklic van

Lubbers Woonwinkel in Hengelo (ild.

De hoofdprijs, een twee persoons dekbed met 2 hoofdkus-

sens werd gewonnen door mevrouw J. M. voor 't Hekke uil

Wamsveld.
Vrijdag 3 juni nam / i j de prijs in Hengelo in ontvangst.

Deze week

W.K. Slof 3.25

American Cookies 4voor 2.95

Vrijdag en zaterdag

Mocca gebakstukje 7.25

I.v.m. Huwelijk van Jeannet
zijn wij vrijdag l juli vanaf
18.OO uur gesloten.

Bakkerij

H. Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

NNIND ÎOLENIMKKERS Tel. 05753-1200

Te koop consumptie aard- Te koop Labrador pups,
appelen, Irene en Surprise, geb. 2 l-5-' (M. ingeënt en ont-

Heebink,Bakermarksedijk3, wormd. /.wart. blond, bruin.

Baak. tel. 05754-1 323. Tel. 05445-1 70C).



G€M€€NTE HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118
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EVENEMENTEN AGENDA V.V.V. HENGELO GLD

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 11.00 uur. Entree ƒ 1,--. Aktiviteit:
Rommelmarkt, verloting, hapjes en drankjes.

• 4 t/m 10 - Jaarlijkse opentournooi van Tennisvereniging "Het Elderink", speelsterkte: C - D1 - D2
vvv hengelo gelderland 18+ Dubbels

j
en Sjngles

ê- Gezamenlijke fietstocht, onder leiding van een l VN-gids, vertrek 13.30 uur vanaf het VVV-kantoor, kosten ƒ1,-- 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".
3- 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.
10-Gezelligheidsrit. Deelname mogelijk voor fietsen, motoren en auto's. Start tussen 13.00 en 14.00 uur bij de molen, org. Hamove.

1£ - Org. "In Stap en Draf", start bij Th. Schiphorst, Lamstraat 15, Toldijk, aanvang 10.30 uur.
12 - VVV-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.
13 - 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.
Ifi - Paardenkeuring Welsh, locatie: Hietmaat, aanvang 09.00 uur, toegang gratis.
16 - 10.00 uur Volksspelen met ringrijden aan de Bleekstraat; 10.00 uur Kermisviswedstrijden i.s.m. de H.H.V.; 10.30 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 Kpninspaar 1994.
l? - 07.00 uur Kermisviswedstrijden i.s.m. de H.H.V.; 11.00 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.)
23 - "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.
28 - 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 14.00 uur bij ingang Remigiuskerk onder de toren, (Remigiuskerk met
fresco's, Meisterbankske, Bleekhuisje, enz.)
2- Gezamenlijke fietstocht, onder leiding van een l VN-gids, vertrek 13.30 uur vanaf het VVV-kantoor, kosten ƒ1,-- 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 14.00 uur bij ingang Remigiuskerk onder de toren, (Remigiuskerk met
fresco's, Meisterbankske, Bleekhuisje, enz.)
10 - Paardenkeuring Fjorden, locatie: Hietmaat, aanvang 09.00 uur, toegang gratis.
15 - 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 - Jeugdorkest Bommelerwaard, locatie: camping "Kom es an", aanvang 19.30 uur, toegang gratis.
U - Pax 1 tegen Vitesse 2, aanvang 19.00 uur, locatie sportcomplex "Het Elderink".
H - VVV-dorpswandeling onder deskundige leiding, start 19.30 uur bij ingang Remigiuskerk onder de toren. (Remigiuskerk met
fresco's, Meisterbankske, Bleekhuisje, enz.)
13 - 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".
16 - Kampioenschap "Sterkste man van Hengelo Gld." Locatie: terrein Berenpas, Wichmondseweg 41, aanvang 19.30 uur, org. TTV

Bekveld.
18 - 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, Berkendijk2. Hengelo Gld.
Tel. 1592. Org. Buurtver. "de Noabers".
21 - Stockcarwedstrijden, aanvang 14.30 uur, locatie "Varkenswoage", Koningsweg Hengelo Gld., org. Modelbouwclub "de
Hoogvliegers". (Uitwijkdatum 11 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 11.00 uur, org. Hamove.
28 - Internationale Veteranenrally. Start-finish: Molen te Varssel, aanvang 10.00 uur. org. Hamove.

September:
??? - Najaarsuitstapje U.V.V.
2- Paardenkeuring Friesche Paard, locatie: Hietmaat, aanvang 09.00 uur, toegang gratis.
4 - Org. "In Stap en Draf", open dag, start en finish op de Hietmaat. Dit is tevens een klassementsrit met jurering.
4 - Waterpolotournooi, de hele dag, org. Zwem en Polovereniging He-Key.
7-Gezamenlijke fietstocht, onder leiding van een l VN-gids, vertrek 13.30 uur vanaf het VVV-kantoor, kosten ƒ 1,- p.p., org, Gym.ver.
Achilles.
17 en 18 - Concours-hippique, locatie de Hietmaat, aanvang 09.00 uur, org. ponyclub Landelijke Rijvereniging.
25 - Toertocht voor motoren, Herfstrit, start om 09.30 uur bij de molen, afstand plm. 200 km, org. Hamove.
30 en 1 okt. - School- en Volksfeest Varssel, locatie Varsselse molen.

| BEKENDMAKING |
De raadscommissie voor Financiën en Onderwijs houdt op dinsdag 28 juni 1994 een openbare vergadering in het gemeentehuis,
aanvang 16.00 uur.
Agenda:
1. Opening.
2. Vaststelling besluitenlijst 11 april 1994.
3. Aanvullend krediet kozijnen R.K. basischool "de Leer".
4. Krediet c.v.-installatie ds. J.L. Piersonschool.
5. Vorming fonds bedrijfsverplaatsingen.
6. Notitie bestuursvormen openbaar onderwijs.

7. Verbetering Hengelosestraat.
8. 5-jaarlijkse afrekening openbaar/bijzonder onderwijs.
8a. Extra-krediet uitbesteding Bugm-taken.
9. Wat verder ter tafel komt.
10 Sluiting.

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld.

Gepan. Snitzeis 100 gram 1,50
W.K.Worstjes per stuk 2.50
Zeeuws Spek 100 gram 1.40

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

t IÏ/KNI)IN(; IDKALK KKRKTIJD
Dinsdagavond 2X juni is er via Radio Ideaal weer een

uit/.ending van de interkerkelijke commissie Kerk en Ra-

dio te /clliem.

DAMKS VISWKDSTRI. i l )
De jaarlijkse hengelwedstrijd voor dames vond dit jaar

plaats in de Onderberkel waar ti jdens prachtig weer in

totaal 405 l cm vis werd gevangen. In /aal Wolbrink

maakte de heer Altholï de uitslag bekend en werden de

vangsten van de/e middag door de dames nog eens grondig

onder de loep genomen.

De individuele uitslag:

l. mevr. Cl. Harmsen 7l)5 cm: 2. mevr. R. Kei 543 cm: 3.

mevr. (i. Vruggink 5 16 cm: 4. mevr. D. Wentink 4X4 cm:

5. mevr. T. (iotink 464 cm: 6. mevr. L. Hermans 453 cm.

VISWKDSTRI.il) HKNCÏKLO-VORDKIS
leder jaar vissen de junioren van Hengeloen Vorden tegen

elkaar, waarbij de jeugd wisse l beker op het spel staat. De 17

Vordense v isscr t jcs vingen mei elkaar 2543 cm vis. terwijl

14 Hengeloérs 3636 cm uit de Onderberkel wisten te

vissen. De wisselheker staat dus voor dit jaar in de beker-

kast van de H.H.V.

De individuele uitslag:

1. M. Luimes (Hengelo) 4l)7 cm; 2. R. Vrielink (Hengelo)

4X7 cm: 3. (i. Bosch ( Hengelo) 420 cm: 4. C. Lichtenberg

(Vorden) 3X7 cm; 5. N. Nijenhuis (Vorden) 357 cm.

ZOMER KORTINGEN
BIJ

TACX SCHOENMODE
VAN

10 TOT 5O%
op bijna de gehele

VOORJAARSKOLLEKTIE
Het kortingspercentage is
aangegeven d. m .v. witte

plakkers met rode opdruk

TOT ZIENS BIJ

Raadhuisstraat 27 - Hengelo Gld. - t.o. gemeentehuis
tel. 05753-2547 - 's maandags gesloten

W.K. SCHIJVEN
per stuk 1.15

a.10

1-75

SPEKLAPPEN
500 grum

KATENSPEK
100 gram

FIJNE SNIJWORST
100 gram 1.5O

P.S. weer volop voorradig
vakantievlees in blik

SLAGERIJ

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

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

luxe opgemaakt Plantenbakje 9.95
Wegens enorm succes:

3 Bloeiende Planten 10.00

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

GROTE PREMIEKEURING

VANHETWARMBLOED

PAARDENSTAMBOEK

op donderdag 7 juli 1994
en op zaterdag 9 juli 1994

GROTE KEURING VAN HET

NEW FOREST

PONY STAMBOEK

te Hengelo Gld

Aanvang K.W.P.N. plm. 9.30 uur
Aanvang New Forest 9.00 uur

Terrein: „de Hietmaat"

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7

7227 DA Toldijk

Telefoon 05755-1361

NU nieuwe aardappelen
(eigen oogst)

NU volop aardbeien voor de
diepvries.
Zie ook onze scherpe dagaanbiedingen

Deze week:

SLA + KOMKOMMER 0.95

BOSPEEN per bos 1.95

Vanaf heden ge \vijy.igd e openingstijden;
maandag: 13.30-17.30 uur
dinsdag l.e.m. vrijdag:

9.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
y.ak>rdas>: 9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur



GOMA
M A A T W E R K I N P L A A T W E R K

Goma B.V. Metaalwarenfabriek is

een door Lloyd's gecertificeerde

onderneming die zich beweegt op

het gebied van de toelevering

van halffabrikaten en komplete

eindprodukten. Deze produkten

worden in hoofdzaak vervaardigd

uit plaat- of bandstaai. De fa-

brikage vindt plaats op moderne

grotendeels CNC-gestuurde machi-

nes (kleine tot middelgrote se-

ries) waarbij in de ontwerpfase

gebruik gemaakt wordt van een

CAD/CAM komputer. Voor de grote

series wordt gebruik gemaakt van

eigen ontwikkelde en gefabri-

ceerde stempels of speciaalma-

chines .

Goma B.V. is gevestigd aan de

Ruurloseweg 80a te Hengelo in

Gelderland.

Door groei en goede vooruitzichten is Goma B.V. op zoek naar kandidaten voor

de funkties van:

STELLER/KANTER
De werkzaamheden zullen bestaan uit het afstellen van NC-gestuurde kantbanken

en het produceren van plaatwerkprodukten. Wij denken voor deze funktie aan

personen met een ruime ervaring op plaatwerkgebied en het kantproces in het

bijzonder.

LASSER
De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit het lassen, samenstellen en

nauwkeurig afwerken van plaatwerkdelen.

Gevraagd wordt voor beide funktiest

- opleiding minimaal LTS-C of gelijkwaardig

(voor de funktie lasser tevens aangevuld met diverse laskursussen);

- een flexibele houding;

- bereidheid tot het werken in ploegendienst;

- leeftijd 25-40 jaar.

Geboden wordt:

- een verantwoordelijke baan in een kerngezond groeiend bedrijf;

- de mogelijkheid te werken met moderne machines;

- goede salariëring en sekundaire arbeidsvoorwaarden.

Bent u een van deze vakmensen? Schrijf dan een brief met c.v. aan:

GOMA B.V. Metaalwarenfabriek

t.a.v. dhr. A. Abbink, personeelszaken

Postbus 8

7255 ZG HENGELO (GLD)

05753 - 8211

Garage

D. LANGWERDEN
Lankhorstertraat 28
7234 ST Wichmond
Tel. 05754-1621

APK Keuringen

Opel Astra 1.4i, 3 drs., 51.000 km 1991

Opel Kadett Live 1.4i, 3 drs., 39.000 km 1990

Opel Kadett 1.35, sportvelgen, 5 drs.,

83.700 km 1988

Opel Kadett 1.5 stationcar 1988

Opel Corsa 1.2i, 3 drs, 12.000 km 1992

Opel Corsa 1.28, 3 drs., 78.000 km 1987

Peugeot 309 1.4i, 108.000 km 1991

Peugeot 205 1.1 i, 85.000 km 1990

Audi 80 1.9 Diesel, 135.000 km 1991

Suzuki Alto Automaat 1982

Voor al uw reparatie en onder-

houd van uw auto.

Nü alles
elen

>

Straks
een onbezor

vakantie.
l rn \ \v l \vnl i rndr vakan t i e mort

ook ren onbezorgde vakant ie worden.

Kom daarom eerst naar de Rabobank

voor een goed advies.

De Rabobank

he lp t u graag op weg

met het gemak van

( U - huropas met p in-

code voor gebru ik

in 70.000 ge ldau to

ma ten in I uropa, of

Buitenlands geld,

Reisverzekering,

Reischeques,

Rabocard, Europas,

InterHelp

Protectieplan.

lu-t wereldwijd betaalgemak van de

Rabocard. Maar ook voor bui tenlands

geld, reischeques en een passende reis

ver/ekering bent u na tuur l i jk aan het

goede adres.

En bent u toch

bij de bank, vergeet

dan vooral niet te vra-

gen om het boekje

"RaboKompas", een

handige re iswi j /er in

het bu i t en land . U

k r i j g t het gratis van

de Rabobank. U bent van harte wel-

kom. Rabobank S

Rabobank. Aangenaam.

Raadhuisstraat 21 - Hengelo Gld.

St. Janstraat 44 - Keijenborg

Tel. 05753 - 8400

ORANJEFEEST TOLDIJK
Donderdag 30 juni

TONEELAVOND
Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 1 juli

GROTE OPTOCHT
Na afloop

Aanvang 19.00 uur

DANSEN
m.m.v.

TIME (non-stop)

Zaterdag 2 juli

DANSEN
vanaf 11.30 tot 15.30 uur en 's avonds

vanaf 21.00 uur m.m.v.

TIME (non stop)

's avonds vanaf 19.00 uur i.v.m. voetbal

GROOT T.V. SCHERM

„DEN BREMER" • TOLDIJK

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1424

Opruiming

WIJ RUIMEN OP
Vele koopjes

Zie de etalage

KOM (üKRIJST B I N N K N KN

m KI IK I)K A A N B I K I ) I N ( i K N

1O% KORTING
OP VOORRADKiK ( i O K D K R K N

5 t.e.m. 22 juli a.s.

Grotenhuys
Spalstraat IS - Hengelo (ild. - Tel. 05753-1823

"De Paerdestal"
Zeltiem

vrijdag 1juli a.s.
Grote Heineken bierparty

m.m.v.

C.B. MILTON
bekend van de hits It's a loving thing en Hold on

Tijdens het W.K. voetbal alle
wedstrijden van het Nederlands
elftal op een groot videoscherm.

Zomer Opruiming
Zullen we echt nog een zomer krijgen?
Wij weten het niet, maar moeten toch al
plaats maken voor onze Herfstkollektie.

T-shirt v.a. 10,- restanten Dutch

alle B ad m ode 25,- spijkerbroeken 89,95

Jurken (lang) v.a. 25,- BH's alle maten v.a. 15,--

Zomertruien v.a. 49,95 luxe Damesslips v.a. 5,--

korte Rokken v.a. 10,- Damesslips 3 voor 10,--

Blouse met stip 25,- Body's v.a. 25,-

Zie onze etalages

Mode Hengelo Gld

Klokken voor
ieder interieur

JUWELIER OPTICIEN

Spalstraat 15 Hengelo Gld. Tel. 05753-1374

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

[latSStlHDEQ
GLAS-VERF-BEHANG

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

1/2 jaar garantie op onderdelen

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267
7021 JW Zelhem

Kerk- en andere diensten
/ < ) M ) A ( ; 3 J U L I 1994

Remigiuskerk

10.00 uu r ds. H. Alt ing, Zelhem Kindernevendienst

(ioede Herder Kapel

10.1 S uur ds. A. B. Elbert Heilig Avondmaal

R.K. Kerk Hengelo ( i ld

/.atcrdag 2 j u l i 19.00 uur ( i e / i n s v l e r i n g , de kinderen / ingen

/omlag 3 j u l i 10.00 uur Euchar i s t i ev ie r ing m.m.v. het gemengd

koor

Dinsdag 5 j u l i 19.00 uur Avonddienst op de B le i j ke

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: /aterdagsom 19.00 uur Weekendviering;

/ondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur

Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistie vier ing.

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

dagel i jks Ro/enhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vr i jdagmiddag 14.00 uur tot

maandagochtend OS.(K) uur en is u i t s lu i t end bedoeld voor spoed-

gevallen.

Op /aterdag- en /ondagochtend wordt om 11.00 u u r e e n vrij

spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te bel len!

WOENSDAG 29 JUNI

Dr. Eyck. tel. 1277

1-4 JULI

Dr. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst

De a v o n d d i e n s t loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende

morgen O S . ( M ) uur .

Maandag: dr. E i j k e l k a m p . Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel.

2262.

Dinsdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo ( i l d . tel . 1277.

Woensdag: wisselavond, / ie hoven

Donderdag: dr. K o n i n g , Kas tan je laan l . Hengelo ( i l d . t e l . l 266.

Apotheek Hengelo (ild, Spalstraat 28, tel. 05753-1010

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

1S.OO uur. /a., zo., feestdagen l 1.00-12.00 uur.

Spoed- en Specialistenrecepten kunt u in het weekend, bu i ten de

openingst i jden om 17.30 uur inleveren.

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

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

Spreekuur ge/elsehapsdieren: maandag t /m v r i j d a g 13.30-14.(K)

uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen a l t i j d doorverbonden

met de dienstdoende dierenarts, ook in het weekend.

Openstelling Politiebureau Hengelo (ild

Maandag t .e.m. v r i j d a g van 9.00 tot 12.00 uur.

Dag en nacht bereikbaar, tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - l l

Hulpdienst

mevr. R i jpkema. t e l . 2439 en m e \ r . l .ubbers. te l . 2766. In

K e i j e n h o rg mevr . Hakvoor t . t e l . 2317 en mevr. van Aken, tel.

2627.

Netwerk Thuiszorg Nederland

24 uur per dag bereikbaar , ( h e l s t bel len tussen 09.00 L-n 12.00

uur) . Zr. J. A. vanden Heuvel - regio Midden-Ussel - tel.05750-

16463.

Zorg(iroep ()ost-{ielderland

K r u i s w e r k , ge/ insver /orgingen thu i s / .o rgwinke l . 24 uur per dag

bereikbaar \ ia t e l e foonnummer 06-SS06 (20 et /min l

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo ( ( i l d ) ;

Zutphenseweg l c. Vorden. tel . 05752-2129

spreekuur maandag t/m vrijdag OS.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Steenderen:

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

spreekuur maandag t/m vr i jdag OS.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:

Sta t ionsp le in 12. /elhem. t e l . OS342-2151

spreekuur maandag t/m vrijdag OS.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude l.lsselstreek)

Vereniging opchr. grondslag vooralgemene belangenbehart iging

in de gezondheidszorg. Voor \ ragen, hu lp of bemiddel ing bij

problemen, bel ( d a g e l i j k s van 19.00-20.00 u u r ) tel . 0X330-

2 1025. OS340-41275 of (maandag t .e.m. v r i jdag) OS343-12 14.

Vr i jwi l l ige Thuis/org. t e l . OS340-35000. dageli jks van 9.00-

10.00 u u r en van l S.30-19.30 uur .

Verloskundige:

R. Haggeman-Wi thaa r . t e l . 05754-1351

Pedicure

Y. Abbink. Toldi jk. t e l . 05755-13S6

L. Evcrs-Jansen. tel. 2515

H.Offenberg. te l . 3435

Diëtiste

H. /wccrink-Stegc. Bakemui rkscd i jk 15, 7223 KJ Baak. t e l .

05754-1S09. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische h u l p d i e n s t : 033-7250S3

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. OS346-65000. dagel i jks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.


