
63e jaargang no. 46 dinsdag 15 november 1994
DRUKKKKI.I WOLTKRS

Kt'Kclinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (ild

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

Telefax 05753-352 1

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velsvvi jk (/.elhem), Steenderen,

Haak, Bronkhorst, Olburgen, K ha.

Koldijk, Wichmond- V ierakker

en omstreken

4 gekruide
Gehaktballen

Runder
Verse worst

1Q5 5 QR
vJiv/W 500 gram ViVV

Mager
Zuurkoolspek

Mager Hachee-
vlees + kruiden

500 gram 500 gram
7
f i

Onze dagreklames:

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

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram 4.^7*}

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram «3. «7 D

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4.<?D

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

Braun staafmixer combi
MR 350 CA

• Zeer veelzijdige staafmixer

• 160 Watt

Met handige hakmolen

3 snelheden

BRflUR

vanaf

Winters
Spalstraat 8 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1280

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Aanbiedingen van deze
week (maandag 14 t/m
zaterdag 19 november)

harde bollen van 0.50 voor 0.40
maisbroodjes van o.eo voor 0.50

alleen donderdag, vriidaa. zaterdag

slagroomsnits vans.95voor7.95

KOMPLEET WONEN

VOOR JONG en OUD

N.B. Groot assortiment in

Seniorenfauteuils en
Seniorenledikanten!

Kom vrijblijvend kijken en
vraag ons deskundig advies.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 - 7255 DH Hengelo Gld - tel. 05753-1484
Barchemseweg 40 - 7261 DD Ruurlo - tel. 05735-3193

Muziekliefhebbers opgelet!

Grote VOOrSpeelaVOnd verzorgd door de leerlin

gen van muziekschool Hans en Esther Scheerder
op maandag 21 november a.s. in zaal Langeier te

Hengelo Gld.

Er wordt gespeeld op - keyboard

- orgel
- synthesizer

aanvang 19.3O uur - toegang gratis

Kom tijdig om verzekerd te zijn van een plaats.

Inlichtingen:

Muziekschool Hans en Esther Scheerder
De Heurne 45 - 7255 CK Hengelo Gld. - tel. 05753-2974

Essilor My opera l OrmexR

met Multi-Gold ontspiegeling;
een wereld van verschil.

Myoperal Ormex' is het ideale kunststof

brilleglas voor bijzienden. Voor mensen dus

die brilleglazen met een negatieve sterkte

nodig hebben ("min"-glazen).

Het is dunner dan glas en fors dunner en

lichter dan gewone kunststof brilleglazen.

In vergelijking met glas is Myoperal Ormex"

zelfs 50% lichter.

Door deze brilleglazen te voorzien van de

fraaie en functionele Multi-Gold ontspiegeling.

heeft u de beschikking over een

ongekend kijk- en draagcomfort. Kom gauw

langs want graag kennismaken

met deze perfecte kijkoplossing.

CSSILOR

Z/'en begint met Essilor.

Uw Vakman-Opticien:

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

Leemreis Uw slijter heeft ruime
keus in grote of kleine presenten

bier, wijn en gedestilleerd.
Zie de etalage.

CAFETARIA
De Eikeboom

Nu ter kennismaking van Mor a:

een heerlijke Bocado van 3.50 nu 2.50

een Ardeense saté van 3.50 nu 2.50

een broodje kipburger van 3.75 nu 2.75

Wij zijn geopend:
dinsdag - woensdag 15.00 tot 22.30 uur
donderdag - vrijdag 15.00 tot 24.00 uur

zaterdag - zondag 12.00 tot 24.00 uur

Tot ziens bij

cafetaria de eikeboom
Sint Janstraat 69a - 7256 BB Keijenborg • tel. 05753-4676

Aanbieding is geldig t/m 19 november.

3 NOVEMBER t

FEESTMAAND
Wij hebben iets te vieren en
steken daarom de vlag uit.

Kijk in onze etalages.

Waar de vlag bij staat, ontvangt U

25% korting.
Elke week uitbreiding vlaggenparade.

A.GROOTKORMELINK
horlogerie goud & zilver

Eigenaar T. van den Hul

Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 05753-4036

/mikkel- corner

Spalstraat 3
7255 AA

IVl. (05753) .

Voor de jeugd woensdag W novem-
ber mal 13.30 uur soft ijs machine
leeg smikkelen! einde Ijsseizoen

vrijdag, zaterdag, zondag
18 19 20 nov.

Broodje SHOARMA
van 6,50 voor 5,25

SHOARMASCHOTEL
van 12,50 voor 10.00

p *. • *

KERKSTRAAT 6

Groente en fruit reklame:
1 zakje WASPEEN voor 0.98
nieuwe oogst SINAASAPPELS
navels vol sap 20 voor 6.98
grote zak AARDAPPELEN
Bildstar of Binten 13.50

Rauwkost reklame:
SLAMIX 100 gram 1.25
VENKELSALADE100 gram 1.25

Kaasreklame:
HOLLANDSE KAASWEEK
van JONG t/m EXTRA BELEGEN
KAAS kilo 9.98

Tot ziens.

VISHANDEL

„HENGEL"

Raadhuisstraat 51a
(Molenhoek) - tel. 05753-3460

Dinsdag 22 en woensdag 23 november
zijn wij gesloten.

VERPLAATSING
Met ingang van 24 november a.s. wordt onze

winkel verplaatst naar Raadhuisstraat 51 b,
direkt naast onze vorige vestiging. Een verbe-
tering in onze bedrijfsgangü

Aan de kwaliteit van onze sortering kan nu

meer aandacht worden gegeven.

Als openingsreklame:
emmertje Zure Haring

van 4.25 nu voor 2.95

gestoomde Makreel 2.95

ledere klant krijgt een leuke attentie.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Blekweg 11 - tel. 08342-2267

7021 JW Zelhem



1969 1994

JAN TUSSEN

en

RIA TIJSSEN-TAKEN

waren op 13 november 25 jaar getrouwd.

Dit hopen wij met on/e kinderen en met U te vieren
op donderdag 17 november.

We heginnen de/e dag niet een H. Mis uit dank-
haarheid om l l .30 uur in de St. Wil l ibrorduskei k te
V ierakker.

Wij houden receptie van 14.30 tot 16.00 uur in /aal
„de Engel", Dr. A. Ariënsstraat l te Steenderen.

Vierakkersestraatweg 4 l
7233 SH Vierakker

H a r t e l i j k dank voor uw aanwe/.igheid en voor al de
felicitaties, kado's, bloemen en kaarten, die we
mochten ontvangen op onze trouwdag.

H. ROUWENHOKST
J. ROUWENHORST-CiOOSSENS

Ro/enstraat 3
7255 XS Hengelo Gld.

Langs de/e weg willen w i j iedereen bedanken voor
de sch r i f t e l i j ke en persoonlijke fe l i c i t a t i es , bloe-
men, planten en cadeaus die we bij ons 25-jarig
huwel i jk hebben mogen ontvangen en de/e dag tot
een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

HENK en DOORTJE WILLEMSEN

Ook dit jaar kunt u weer Kerststukjes

maken onder begeleiding van

Bloemsierkunst „Jolanda".
En wel op dinsdag 13 of woensdag 14 of

donderdag 15 december. Opgave en inlichtin-

gen in de winkel.

P.S. De Bloemschikcursus begint weer in

januari 1995, er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Bloemsierkunst

„Jolanda"
Kerkstraat 20a

7256 AS Keijenborg

tel. 05753-2977

„Kon. Harmonie Concordia"

Oud ijzer aktie 26 november 1994
Door oude metalen weer nieuwe instrumenten.

IJzer, lood, koper, aluminium, zink,

zilver, goud, alles is welkom.

Bel. nr. 3050 of 1942
en het wordt 26 nov. opgehaald, brengen mag ook.

De metalen alleen afgeven na legitimatie door leden

van de Kon. Harm. Concordia, vraag s.v.p. hierom.

Met hartelijke dank voor deze advertentie aan de sponsor

S. DIJKMAN en Mr. H. WIJNSCHENK DOM
Accountancy

Belastingzaken

Zaadmarkt 105a

7201 DD Zutphen

Telefoon 05750-12818/14710

Telefax 05750-10804

J. W. M. Jansen

Herman van Velzenplein 12

7255 BZ Hengelo Gld.

Telefoon 05753-1357

Braun Plak Control

• Oplaadbare elektrische
tandenborstel voor
optimale
plakverwijdering

• Met roterend
borstelkopje

• Meest door tandartsen
geadviseerde
elektrische
tandenborstel

BRHun

vanaf

Winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld • Tel. 05753-1280

1954

é

1994

40 jaar geleden. 21 november 1954, is de h i l j a r t -
vereniging „Concordia '54" opgericht.

'Ier gelegenheid hiervan houden wij op vrijdag 25
november a.s. van 20.00 tot 22.00 uur receptie in
hotel Leemreis. Spalstraat 40 te Hengelo (i ld.

Uw komst /al /eer op prijs worden gesteld.

Het bestuur

Hengelo Gld, november 1994.

Correspondentie-adres:
Het Karspel SS, 7255 CV Hengelo ( J l d .

85 SPECIAALZAKEN
voor IJzorwaron,
Gereedschappen

on Machines
IN NEDERLAND

RAACO OPBERGREK
Voor het overzichtelijk opbergen

van uw gereedschap.

Van
39,95
voor

• Met handig clip-systeem
• Gemakkelijk te monteren .excl.

gereedschap

Geldig van 14 november t/m 3 december 1994

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

9

Rib-Schouderkarbonade
ikg 1O.OO
Runder braadstuk

500 gram

Casselerrib
1•

Lamsvlees voorradig

Erkend Ambachtelijk Euroslager

Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo (ild - Tel. 1258

UTOBEDRIJF

'ASSIIMK

Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo Gld.

Telefoon 05753-1262 ~

Mazda MX3, V6 1992 38.000,»

Mercedes 190 1986 18.500,»

Opel Kadett 1.8i 1991 18.750,»

Opel Vectra l .61 LPG 1992 22.500,»

Peugeot 309 l .3 LPG 1987 7.000,»

Peugeot309 1.3 1988 9.750,»

VWGol f l . 81 1991 19.250,»

VW Jetta l .6 LPG 1986 7.000,»

VW Golf 1.6 Diesel 1989 12.000,»

SuzukiAl to 1989 8.500,»

SuzukiAl to 1987 6.500,»

OpelCorsa 1985 5.500,»

NissanSunny 1987 9.500,»

Nissan Bluebird Diesel 1989 11.750,»

VW Polo coupé 1987 7.750,»

VW Passat Diesel 1991 24.000,»

Opel Kadett Diesel 1986 4.750,»

Nissan Sunny Diesel 1985 3.500,»

Verkoop nieuwe en gebruikte auto 's
Reparatie alle merken auto 's
A utofinac lering

Autolease

Schadetaxatie
Inbouw auto-alarm + inbouw autotelefoon

DOETINCHEM 08340-32851:

PEUGEOT 106

106 1.4XSi, antr.grijs 1991

PEUGEOT 205

205 GTi cabriolet, antr.grijs 1986
205 XLD, blauw 1988
205 1.1 Accent, wit, 3-drs. .. 1991

PEUGEOT 309

HENGELO 05753-1947:

PEUGEOT 205

205 Accent, zilvergrijs 1988
205 Junior, wit... 1988

309 XLD 1.9, blauw 1988
309 GR 1.4 Plus, blauw 1991
309 XL Profil, wit... ...1992

PEUGEOT 405

405 GLi 1.6, beige 1991
405 GLX 1.6, blauw 1992

405GLXM.6, z.grijs 1993

ANDERE MERKEN

PEUGEOT 306

306 XND 1.9, rood 1994

PEUGEOT 309

309 GR 1.4, wit 1990
309 XE 1.4, rood 1990
309 XL Profil , rood ... ...1991

PEUGEOT 405

405 GLD 1.9, Break, blauw 1989

405 GL 1.6, rood 1988
405 GLi 1.6, wit... 1991

ANDERE MERKEN

Opel Kadett, rood 1989
Citroen BX 1.4, zilvergrijs 1986

Mazda 626 GLX automaat, rood 1991
Nissan Micra Trend, wit 1987
Toyota Starlet 1.3 XLi, grijs 1991

WINTERKONTROLE de warme jas voor uw auto

DOETINCHEM
Plakhorstweg 8

Tel. 08340-32851

HENGELO G.
Bleekstraat 14

Tel. 05753-1947

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN AUTO VAN RIDDERHOE

Café - Restaurant - Zalencentrum - Slijterij

Martin en Wilma
en medewerkers 't Witte paard

Ruurloseweg 1 - 7021 HA Zelhem
Tel. 08342-1227

* Grote zaal 50 t/m 260 pers.
* Kleine zaal 10 t/m 70 pers.
* Beide zalen nieuwe

airconditioning.
* Koude en warme buffetten
* Div. diners - Gelderse

koffietafels
* Bruiloften en partijen
* Gratis bruidsauto
* U wordt gehaald en thuis

gebracht
* Ruime parkeergelegenheid
* Prijsafspraak vooraf

Bekend om uitstekende keuken en
goede bediening

Zelhemse Avonden 1995
Dansavond met warm en koud buffet

+ drank J OU3™ p.p. all-in

m.m.v. orkest De Flamingo's

zaterdag 21 januari
en

zaterdag 29 april

NAJAARSMIDDAG LJ.V.V.
Ruim KO personen konden welkom geheten worden op de
dooide l 'W ver/orgde middag met als thema: Ouderen in
het verkeer. Momenteel een /.eer aetueel onderwerp.
Dhr. Stegeman. po l i t i e voorlichter Vei l ig Verkeer, l ie t aan
de hand van dia's /ien wat er sinds 1991, hij de invoering
van de n ieuwe verkeerswet en nieuwe\ ei keersborden ver-
anderd en verbeterd is.
Ook de voetganger is mede weggebruiker, l i e t hij als
waarschuwing horen. De/c te l t ook mee. Nog lang niet
overal / i j n de oude verkeersborden door nieuwe vervan-
gen. Men hoopt dit karwei in het jaar 2000 geklaard te
hebben. ()ok worden tegenwoordig meer aanduidingen op
het wegdek aangebracht. Denk hierbi j aan de haaien-
tanden.
Vooral de verandering bij de oversteekplaatsen voor voet-
gangers, nu met kn ipper l i ch t , heelt beu-e/en dat het a a n t a l
ongelukken sterk verminderd is. Ook klonk /.ijn waarschu-
wende stem: Denk eraan dat U in het donkerge/.ien wordt,
l.oop tegen het verkeer in en ga in de berm als er wat
aankomt . Xorg voor goede l i e t s v e r l i c h t i n g en reflectoren
voor uw eigen vei l igheid.
Tijdens /.ijn betoog was het doodstil in de /aal . Hen beu ijs
dal ieder /.eer geïnteresseerd luisterde. Na afloop was een
warm applaus dan ook /ijn deel.
Op ver/oek van de werkgroep a k t i v i t e i t e n van commissie
ouderenbeleid Hengelo was een ver/oek b innen gekomen
een enquet tc te houden onderde aanu e/igen betre! lende de
verkeersbehoeften en vooral de ve i l ighe id voor ouderen
hier ter plaatse. In de pau/.e werd dit ter hand genomen en
onder leiding van UVVsters kwamen verschi l lende knel-
punten naar voren. De u i t s l ag van de/e enc|uette /al naarde
betreffende ins tan t ie worden terug gestuurd, evenals naar
de p o l i t i e e n V e i l i g Verkeer Hengelo, die beiden h ie r in ook
/eer geïnteresseerd waren.
Tot slol werden de aanwe/igen nog verrast met vrol i jke
harmonica nui/iek van de Trekkebuuls uit Hengelo. Al met
al kan men terug/ien op een /eer leer/ame middag.

Zondag 20 nov.

GROTE BINGO
met maximum ƒ 2.000,-

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-RESTAURANT

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

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINE7TE-
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag,

verbluffend resultaat

GLAS-VERF-BEHANG

Vanaf l 2 november '94 is ons
n i e u w e adres: Molcnwcg S.
7223 DN Haak. Marlicn en
Tiny l 'herweent, t e l . 05754-

Van "noodslachting" te koop
grote p a r t i j VERSE WORST.
Te bevragen Bakkeri j Kreu-
nen. De /aak voor marsepein
mei smaak.

l toe bestrijden wij de i l legale
vuurwerkhandel? Het a n t -
woord is simpel: Wij leveren
een groter pakke t gocdge
keurd v u u r w e r k voor minder
geld. Voordel ig en v e i l i g
vuurwerk b i j de D R I K V K -
TOI. (na Sinterklaas l ig t de
folder voor U k l a a r )

(ievraagd flexibele oppas bij
ons aan huis . voor circa 40
uur per maand. Tel. 05753-
4209.

I e koop AI'PKLS o.a. Hlstar.
Jonagold, Jonagored. Jonica
en moesappels. Al les van ei-
gen bedrijf, l iefs t 's middags.
D. Cortumme. Voortscweg
l l .Toldi |k . te l .05753-1558.

Te koop midden in Hengelo
luxe bungalow en een vr i j -

staand huis. /onder afspraak
te b e / i c h t i g e n b i j B a k k e r i j
Kreunen. De /aak voor marse-
pein met smaak.

OPBRENGST ( O U . I X 1 1
De nat ionale collecte van de Nederlandse Brandwonden
S t i c h t i n g in Hengelo ( ( i l d ) . die in de week van 30 oktober
- 5 november j l . is gehouden heelt ƒ 3010,95 opgebracht.
De Nederlandse Brandwonden St icht ing dank t , mede na-
mens de p l a a t s e l i j k e collecte-organisator, de gulle gevers
en de col lec tanten die voor d i t mooie resultaat hebben
gezorgd.



1)1 ABKTKS FONDS NEDERLAND ZET STAP IN I)K

GOEDE RICHTING
"Een stap in de goede richting" is het thema van de
landeli jke collecte "Geefs voor diabetes" die van 13 tot en
met 19 november gehouden wordt. Het Diabetes Fonds
Nederland (DFN) richt de aandacht opeen relatief onbekend
gevold van diabetes; de diabetische voet.
In Nederland zijn 400.000 mensen met diabetes (ook wel
bekend als suiker/.iekte); dat is l op de 40 Nederlanders.
Ongeveer l 2.000 mensen hebben een diabetische voet. l >e
kans op hel krijgen van dergelijke problemen aan de voet
is voordiabeten maar liefst 25

f
/<. B i j éénderde van de in het

/ iekenhuis opgenomen diabeten met een diabetische voet
werd een teen of een groter gedeelte van de voet
geamputeerd.
I )c diabetische voet onts taat doorat de k le ine bloedvaten in
handen en voeten dichts l ibben. Hierdoor wordt de
bloeddoorstroming minder. De zenuwen kunnen aangetast
worden (neuropathie) waardoor de handen en voeten
gevoelloos worden. Een wondje aan de voeten b l i j f t dan
onopgemerkt en kan uitgroeien tot een fikse onts teking.
Als de behandeling niet aanslaat moet in het uiterste geval
tot amputatie van teen of/ .elfs voet worden overgegaan.
Met de opbrengst van de collecte f inancier t het DFN
wetenschappel i jk onder/oek naarde oor/aak en gevolgen
van de ziekte diabetes en het terugdringen van de bijkomende
complicaties als hart- en vaatz iekten , nier- en zenuw-
aandoeningen of oogaandoeningen. Het DFN krijgt geen
subsidies en is a fhanke l i j k van giften en donaties.

A L < ; K M K N K INFORMATIE OVER DIAKETES
Diabetes is een aandoening aan de alvleesklier waardoor
het lichaam geen of te weinig insul ine produceert. Die
i n s u l i n e is nodig om voedsel om te zetten in warmte en
energie, bijvoorbeeld om te bewegen en om te groeien. Met
andere woorden de motor van ons l ichaam is ontregelt) .
Met medic i jnen en een j u i s t dieet is de aandoening wel
beheersbaar maar niet te genezen. In Nederland hebben
400.000 mensen diabetes. Een aantal dat volgens deskun-
digen in de komende jaren snel gaat stijgen naar een half
mil joen.
Ondanks de medicijnen (het slikken van tabletten of het
spuiten van insu l ine ) en het houden aan een dieet kunnen
toch complicaties optreden als gevolg van diabetes.
Gevreesde complicat ies zijn hart- en vaa tz iek ten , nier- en
zenuwaandoeningen of oogaandoeningen.
Een vrij onbekend gevolg van een complicatie is de
diabetische voet. De kle ine bloedvaten in de handen en
voeten slibben dicht waardoor de bloeddoorstroming
verminderd wordt. Daarnaast kunnen ook de zenuwen
aangetast worden (neuropath ie) , wat onverklaarbare
pijnscheuten in handen en voeten veroorzaakt. Door de
ontstane gevoelloosheid kunnen wondjes aan de voeten
onopgemerkt blijven en uitgroeien tot een fikse ontsteking.
Dit kan de hele voet bedreigen waardoor in het uiterste
geval amputa t i e nodig is.
Het risico van het k r i jgen van een diabetische voet is voor
diabeten maar l iefs t 2.V/V. Ongeveer éénderde van de
opgenomen diabetespatiënten moest amputat ie van een
teen of een groter gedeelte van de voet p laa t sv inden .
Een diabetische voet kan zeer ingrijpende gevolgen hebben
voor de diabcet zelf maar ook voor de directe omgeving.
Door goede controle van de voeten op wondjes door de
diabeet en de behandelend arts als ook een vroegtijdige en
goede behandeling van wondjes kunnen de zeer ernstige
gevolgen van een diabetische voet a a n z i e n l i j k worden
verminderd.
Om de z iek te diabetes en de complicaties te k u n n e n
bes t r i jden is onderzoek noodzakelijk. Het DFN f inanc ie r t
H.V/r van het wetenschappel i jk onderzoek rond diabetes in
Nederland. Het Diabetes Fonds Nederland k r i j g t geen
subsidies en is a fhanke l i j k van g i f t en en donaties.

WONEN IN EEN AANLEUNWONING IN KEUEN-

BORG
Er komen nogal eens vragen over het wonen in een
aanleunwoning.
- Wat voor voordelen kan het bieden?
- Woon je dan al in het verzorgingshuis? (zo heet

tegenwoordig een bejaardenhuis)
- Heb je dan privacy?
- Kun je op hulp rekenen van het verzorgingshuis Maria

Postel?
Waarom zou je die stap doen?
y.o'n stap doe je nie t zomaar, dat is logisch. Toch is het de
moeite waard, wanneer de omstandigheden ge le ide l i jk aan
beginnen te veranderen, hier over na te (.leuken. Bij het
ouder worden kunnen bepaalde werkzaamheden teveel
worden. Het gezin wordt kleiner , men woont alleen of met
z'n tweeen in een, voor die omstandigheden te groot huis .
Een t u i n die onderhouden moet worden. Om voor dit a l les
goed te kunnen b l i jven zorgen, kan met het ouder worden
dit a l l emaa l te veel worden.
Het komt in die omstandigheden ook wel eens voordat men
er over gaat denken zich in te laten schrijven in een
verzorgingshuis. Maar om op een wach t l i j s t te worden
geplaatst vooreen verzorgingshuis is niet zo gemakkel i jk .
Vroeger, wanneer je 65 jaar werd, gebeurde het nogal eens
dat men zich in liet schrijven om in een bejaardenhuis te
gaan wonen. En dan kon dat snel worden geregeld.
Tegenwoordig gaat dat via een indicatiecommissie en moet
er toch wel een en ander aan de hand zijn met de aanvrager
voordat men op de wachtlijst geplaatst kan worden.
Daarom kan een "tussenvoorziening", zoals de aanleun-
woningen bedoeld zijn, een goede oplossing bieden voor
mensen die hun huis te groot en te veel vinden. Dan woon
je zelfstandig in een appartement, met je eigen voordeuren
dus privacy. Ook biedt het enige bescherming vanwege de
alarmering die is aangebracht, zodat er een beroep op het
verzorgingshuis gedaan kan worden. In een aan leun woning
heb je meer ruimte dan iemand die in het verzorgingshuis
woont, maar minder dan in een vorige woonsituat ie .
Er wordt een huurcontract afgesloten waarna maandelijks
huur betaald wordt. Dat is uiteraard anders dan wanneer
men in een verzorgingshuis woont.
Wanneer men meer informatie wil kan men a l t i j d contact
opnemen met de direktie van Maria Postel.

L E Z I N G OVER " A L Z H E I M E R " : VERGEET-
ACHTIG? OF DEMENT?

Op woensdagmiddag 16 november a.s. om 15.00 uur zal
door de ANBO (Algemene Bond voor Ouderen) afdeling
HengeloGld in zaal Wolbrink een lezing worden gehouden
over de z iekte van Alzheimer . Wanneer is er sprake van
vergeetachtigheid en wanneer van dementie, zgn. geeste-
lijke achteruitgang?
Dit thema zal worden besproken en via videopresentatie
worden behandeld door medewerkers van de Stichting
Alzheimer uit Winterswijk en Dr. D. J. van Doorn, ver-
pleeghuisarts in de "Ooiman" te Doetinchem.
Deze middag is voor iedere geïnteresseerde gra t i s toe-
gankel i jk . Vooral van 14.00 tot 15.(K) uur vindt de na-
jaarsvergadering voor de leden van de ANBO plaats.

Ktf
HENGELOSE TONEEL VERENIGING

TONEELOPVOERINGEN
OP ZATERDAG 26 NOVEMBER en 3 DECEMBER

in zaal Langeler, Spalstraat 5, Hengelo Gld.

Opgevoerd wordt:

„DM DEN OLDEN BEERNSCHOT'
Geschreven door Herman van Velzen

De rolverdeling is als volgt:

Vrouw Rengerink
Mina
Harm Rengerink
Ome Gert

Grootvader Rengerink
Da l bei g
Greta Bouwmeister
Gert Rengerink
Vreemdeling (Edward)
Jaspers
Spiritus-Gait
Solie

Vrouw Da l berg
Xuster van vrouw Dalberg
Bouwmeister

Regie
Souffleuse
Grime
Toneelmeester

Boerin van de Olden Berenschot
haar dochter
boer van de Olden Herenschot
broer van Rengerink

molenaar
buurmeisje
zoon
pseudo-fotograaf
Amerikaan
landloper
verloofde van Gert

Riky van ( 'ainpen
Fvc l i en Takkenkamp
Henk Woerts
Wim Eenink
Harry Weverink
Leo Sueters
Diny van Campen
Rob Veenink
(Jerben ( iuss inklo
Wim Jansen
Gert Kets
Irene te Bogt
Alice Veenink
Leona Sueters
Berend Koning

Jan Knoet

Annie Takkenkamp
Betsy Wentink en Diny Duitshof
W i l l e m Elsman

Aanvang 20.00 uur - zaal open 19.15 uur

Kaarten zijn in de voorverkoop bij Boekhandel Wolters, zaal Langeler, tel .

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

Het Emergin

Markets Fund van

de Robeco Groep.

Dr Robcco Ciroc-p intro

diuvert c 'c-n nieuw aandelen-

fonds: bet Hmerginu Markets

Fund. Daarmee belegt u

wereldwijd in

opkomende

markten die aan

bet b c - i n staan

Fonds voor

durvers.
\ a n ren perio-

de van snelle

ontwikkeling. Landen als

Maleisië, Thailand, Brazilië,

Mexico, Polen en India bie-

den niet hun hoge groei forse

rendementskansen. Maar ook

dr nodige risico's. Hen fonds

voor durvers dus.

Wilt u meer informatie'?

C ia dan even langs bij dr

Rabobank.

Dan i^aat er een

wereld open

voor beleggers

die durven te

investeren in

opkomende markten. Tot 25

november '94, 15.00 uur bc

taalt u cJt'-én aankoopkosten.

Uw eerste winst is daar-

mee al binnen! Rabobank 12

Aardappelen-, groente- en fruitboerderi]

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7

7227 DA Toldijk

Telefoon 05755-1361

Stoof peren 3 kilo 2.25

Mandarijnen Clementines

30 voor 4.95

Boerenkool kilo 0.45

Winterpeen kilo 0.45

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

9.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
/atvrdag: 9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur

GEPAN. SNITSELS

100 gram 1.65
HAMLAPPEN

500 gram 6.45

BOTERHAMWORST

100 gram 1.2O

TONGEWORST

lOOgram 1.4O

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

WIJNBERGEN
BLOEMEN
VERKOOPKAS

Bloem Stukje in rietenmandje met

o.a. orchidee, peer, besjes, enz.

van 21.95 voor 13.95

Kamer conifeer 4.95

Bloembollen in rietenmand, op

kleur, 11 5 st. van 1 9.95 voor 1 5i95

Wi jnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Slijterij

Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG MAAND NOVEMBER

Itr . 3-sterren jenever 20.95

Itr. Florijn jenever 19.95

Itr. de Kuyper jonge jenever

Itr. Bols vieux

Itr. 't Hoekje Berenburg

Itr. 't Hoekje citroenbrandewijn

Itr . 't Hoekje bessenjenever

Hes Kingston rum wit en bruin

lies Theachers whisky

fles Whisky vat 69

21.95

20.95

19.95

14.95

14.95

17.95

24.95

20.95

tel. 05753-1252

De Chinese Muur
Raadhuisstraat 1 - Hengelo Gld - tel. 05753-3722

Afhaal - wekenaanbieding

Babi Pangang
Koe Loe Yuk

Kip Kerry

met nasi, bami of witte rijst

voor 2 personen

ƒ 20,75
Geldig van 15 t/m 30 nov. (niet op zondag)

Rib en haaskarbonade
500 gram 4.95

Rauwe ham 100 gram 2,40
Ontbijtspek 100 gram 1.40

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Rabobank. Aangenaam.

Braun Supervolume

• Brengt snel volume in steil haar

• Geschikt voor kort en middellang
haar

BRflUH

1600 W 84.--

Winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1280

DAMMEN week 44

Jeugddammen:
Bij het sneldammen was Arnoud de Greef, Geert Menkveld
te slim al en was Ralph Beening /.eer verrassend Stefan
Hoebink te snel at. Stand: 1. Arjan Meulenbrugge 2-4;
2. Arnoud de Greet 3-3.
Stand dampuzzelcompetitie:
1. Arnoud de Greet 30 pnt; 2. Stefan Hoebink en Arjan
Meulenbrugge 23 pnt; 4. Geert Menkveld 17 pnt; 5. Ralph
Beening l 5 pnt.
Onderlinge competitie:
Groep A: H. Luimes-Y. Schotanus 2-0; J. Vos-W.
Eijkelkamp 2-0; G. Kreunen-B. Harkink 0-2.
d roep B: A. Blom-H. Vos 1-1 ; J. Heijink-J. Luiten 2-0.
Groep C: H. Dijkman-E. Berendsen 0-2; B. Goorman-A.
Versteege 2-0.
(iroep D: J. Sehabbink-E. Brummelman 0-2; E. Hoebink-
H. van Haaien 2-0.
Finale part i jen: (J. Halfman-H. Zonnenberg0-2; H. Groene-
veld-M. Derksen 2-0; G. Botterman-J. Wentink 1-1.
Standen:
(iroep A: l . H. Luimes 7-12; 2. J. Vos 7-9; 3. H. Zonnen-
berg 6-8.
(iroep B: l .
6-6.

(iroep C. l

H. Vos 7-1 l ; 2. J. Heijink 5-7; 3. G. Halfman

M. Derksen 7-1 1; 2. H. Dijkman 7-10; 3. E.
Berendsen 7-9;
Groep D: 1. E. Hoebink 7-12; 2. L. Koldenhof 6-1 1; 3. J.
Schabbink 8-8.

KINDERGEDACHTEN EN KINDERDROMEN

Kinderen hebben v a a k een ruime fantas ie en weten daar
soms ook goed mee om te gaan. De vriendjes Bram Hulshoff,
Th ij s Bremer. Dik Ormel, Lennart Homan, Rob Seesink,
allen 8 jaar. hebben een idee opge/et om een oorlogs-
museum in het k le in in te r ichten.
In de t u i n van oudeis ( J e r r i t en Monique Hulshoff aan de
Ruurloseweg mocht dat gaan gebeuren. Allerhande mate-
riaal is er ver/ameld. wat met oorlog te maken heeft, /onder
\ \apengevaar l i jk tuig. Misschien geïnspireerd door de her-
denking van 50 jaar bevrijding / i jn /e op een bepaald
moment aan de slag gegaan.
( ) n l a n g s was er de of f ic ië le opening en daarvoor was de
heer J. Hulshoff (grootvader van i n i t i a t i e f n e m e r ) uitgeno-
digd. In b i j / i j n van f ami l i e en enige kenissen werd de "/aak
vooi geopend verklaard" . Hen goed en groot voorbeeld is
/.eker ook het veelomvattende oorlogsmuseum van Jean
Kreunen.
De jongens hebben in elk geval een /involle vrije t i jds-
besteding.



X - T R A L I T E
l let aan ta l X-tra's is haast niet te tellen hij de

(ia/elle Cienève.
Uit de race-stal van C ia/elle komt de/e volbloed

met /'n 21-bak, het extra lichte trappen, het extra
esthetische u i t e r l i j k en de ideale frame-geometrie voor 'n
comfortabele / i t .

GAZELLE FIETSEN RIJDEN OP VREDESTEIN BANDEN.

RIJWIELEN - BROMFIETSEN

REPARATIE INRICHTING
ACCESSOIRES

HENGELO GLD

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

Voor de voordeligste
hypotheek ga j e

rechtstreeks naar de
Rabobank

Voor bouwplannen op de Oosterwijkse Vloed
of Keijenborg Noord

Kcnlc vanaf

6,2%c
H t f c c t i c v e rente (O'<

perjaar

Wilt u voordat u naar de informatiebijeenkomst van gemeente Hengelo Gld.
gaat uw financiële plan opstellen? Wij staan voor u klaar.
Bel voor een afspraak 05753-8400 en vraag naar Beppie Harmsen of
Paul Mokkink.

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
Rabobank

HENGELO-KEIJENBORG B.A.

PE OREEF

ACCOUNTANTSKANTOOR
Lid Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten

Wilhelminalaan 9 - 7255 DC Hengelo Gld

Voor dienstverlening op het Wij werken voor:

gebied van:

* Samenstellen jaarrekeningen

* Belastingaangiften

* Bijwerken administraties

* Loonadministraties

* Kredietaanvragen

* Accountantsverklaringen

* Advies en begeleiding

* Produktiebedrijven

* Bouwbedrijven

* Middenstand

* Agrarische bedrijven

* Verzorgingstehuizen

* Starters

* Particulieren

Bel voor nadere informatie of een geheel vrijblijvende

afspraak 05753-2216 (ook 's avonds bereikbaar).

HALFMAN B,V,
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo (ild.

Tel. 05753-1424

Brillen
waarmee je
gezien mag

worden

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

Voor reparatie van uw

wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Tel. 05753-2619

GESLAAGD
Na een 2-jarige opleiding hij de Organisatie van Paranor-
male Gene/ers NFPN is mevr. G. H. Ch. Suselheek-
Hüsken uit Velswi jk (gein. /.elhem) geslaagd voor het
diploma Vorming en Training, waarbij naast theorie en
prak t i j k paranormaal gene/en/magnetisereno.a. de vakken
psychologie, para-psychologie, anatomie, fysiologie, enige
kennis van pathologie, de meest voorkomende al ternat ieve
geneeswij/.en en de gezondheidszorg gedoceerd werden.

THUIS BEST
BEZUINIGINGEN SUBSIDIES VOLKSHUISVESTING

De hel f t van de be /u in ig ingen op het te r re in van de volks-
huisvesting wordt gevonden in de afschaff ing van een
groot aantal subsidies voor woningbouw. Komend jaar
geeft het R i j k nog een bescheiden bedrag uit om de bouw
van goedkope koopwoningen te bevorderen, l let jaar daarna
is voor geen enkele koopwoning meer overheidsgeld be-
schikbaar, ook al /al dat vanaf 1995 veel minder / i j n dan
tevoren. De/e subsidies komen echter niet beschikbaar
voor Hengelo. Vorden en /.elhem maar specifiek bestemd
voor de vinex-lokaties . waar grote aantal len woningen
/.uilen worden gebouwd, (in ( ie lder land het knooppunt
Amhem-N i jmegen).
Jarenlang hebben vele organisat ies , waaronder Thuis Best
erop aangedrongen dat er j u i s t meer goedkope huur-
woningen gebouwd moeten worden. Ook al worden de
subsidies minder of verdwijnen /e. toch /.al er meer ge-
bouwd moeten worden, v i n d t ook de regering. Tot 2005
moeten er op / i jn minst 50.(KM) woningen (en m a x i m a a l
140.000) meer worden gebouwd dan het vorige kabinet
wilde. Dat lijkt goed nieuws, maar ook daar gaat het
overgrote deel naar de v i n e x - l o k a t i e s . Bovendien is het
maar de vraag of al die woningen er inderdaad /u i l en
komen. Wanneer de rente sti jgt, wordt bouwen duurder. En
de overheid vangt rentesti jgingen niet langer op met extra
geld. En opdrachtgevers, /oals Thuis Best /u i len wein ig
trek hebben om woningen te bouwen die met een h u u r p r i j s
van ƒ 1075.-- per maand onbetaalbaar /ijn.
Woningstichting Thuis Best wil /ich de komende jaren
opwerpen als een projectontwikkelaar, / i j is ervan o \ e r
tu igd . dat a l leen op die wij /e de volkshuisves t ing voor de
primaire doelgroep opt imaal kan worden behartigd. Daar
bij wordt overwogen de moge l i j khe id open te s tel len be-
paalde bestaande woningen te verkopen en de boekwinst te
gebruiken om nieuwbouwprojecten te realiseren met een
aanvaardbare h u u r p r i j s voor de doelgroep (ƒ M M ) . — tot
ƒ675,--). Als u i tgangspun t /al hierbij gelden dat tenminste
het /elfde aan ta l woningen dient te worden teruggebouwd.
Afhankel i jk van de n ieuwbouwmoge l i jkheden /al er nader
onder/ocht gaan worden welke woningen voor verkoop in
aanmerking komen. Daarbij moet bedacht worden dat het
slechts om geringe aan ta l l en gaat.

HlJURVKRUOCi lNGKN

Sinds 1991 /ijn de huren ieder jaar meer gestegen dan de
pri j/en. De meeste bunders bestellen een steeds groter deel
van hun inkomen aan huur. In 1991 en 1992 schreef het R i j k
een huurverhoging VOOr van 5,5 procent. Daarnaast werden
sommige woningen te goedkoop bevonden in verhouding
tot de k w a l i t e i t . Van de/.e woningen werd de h u u r verplicht
opgetrokken met 7,5 of /.el f s 9.5 procent. Daardoor lag het
gemiddeld percentage waarmee de h u u r w e r k e l i j k wen!
verhoogd /elfs nog boven de 5.5 procent.
Vanaf 1993 kregen woningcorporaties minder regels opge-

legd voor de huurverhoging. Het gemiddeld percentage
waarmee de h u u r dat jaar werd verhoogd, lag iets beneden
5.5 procent. In 1994 was het nog lager. V oor Thuis Best iets
boven de 5 procent. Ook al is thans nog niet bekend met
welk percentage de huren per l j u l i 1995 /u i l en s t i j gen ,
toch wordt verwacht dat de dalende l i j n lang/aam maar
/eker wordt door ge/et. ( )p termijn /ou het hum verhogings-
percentage weer op ?> moeten u i tkomen. En daarmede gaal
de huurverhoging dan weer ge l i j k op met de ontwikkel ing
van de pr i j / en .

C.P.B. NI KI l VVS
Op 19 oktober j . I . was mevr. Veurman uit Winterswijk de
gast. /.ij heeft verteld wat het betekent om "slechthorend"
te / i jn. Ook heel t /e verschi l lende hu lpmidde len la ten / ien .
o.a. gehoorapparaten. groot en k l e i n , versterkers in tele-
foons, stickers. De/e laatste /ijn vooral bedoeld om ande-
ren a t t en t te maken op de handicap.
Op woensdag 16 november nodigt Borculo-Eibergen alle
C.P.B.sters uit voor de ravon-kontaktavoiu l . De/e wordt
gehouden in /aal Baan. Dorpsstraat in (ieesteren, aanvang
19.45 uur .

ADVERTENTIE

PAX11 IN NIEUW TENUE

foto: Hans Temmink

Voorste rijv.l.n.r.:RichardOoms,mevr.Grootbod,dhr. Grootbod,EnvinZoethout, Wil/o van Hal,Remco Fokkink,Dick
Dijkman en l:\-ert-.lan Kremer.

Achterste rij v.l.n.r.: Herman Ooms (speler/leider). Herman Hijenhof. Johan Nijenhuis. Mike Kwint. Martin Hossen-

hroek. Reinier Masselink. AlJ'red Hissink en Jan Berre\'oets {speler/leider).

Op de foto ontbreken André Seesiny, en Henk Hilverink.

Op/ondag 23 oktober j . l . was het voor Pax l l een bij/ondere dag. Op die dag vond n a m e n l i j k de off iciële overhandiging
plaats van het nieuwe tenue. Nadat iedereen de mooie outf i t had aangetrokken, werden eerst dhr. en mevr. Groot bod
bedankt voor de sponsoring van het elfde elftal, daarna werd er een boeket bloemen overhandigd aan mevr. Grootbod.
Vol trots gingen daarna de spelers en de sponsor op de foto.

Kerk- en andere diensten
ZONDA(i 20 N O V K M B K R 1994

Remigiuskerk

10.00 uur ds. A. B. Elbert/ds. E. Noltus Hei l ig Avondmaal
Kindernevendienst

"Ons Huis"

10.00 uur Jeugdkerk voor 12 t/m 15-jarigen

(ioede Herder Kapel

10.15 uur ds. J. A. Rietberg, Zelhem

K . K . Kerk Hengelo ( , l d

/aterdag 19 november 19.00 uur Euchar is t ievier ing met /ang
van het gemengd koor
Zondag 20 november 10.00 uur Woord en Communie viering
Dinsdag 22 november 19.00 uur Avonddienst

R.K. Kerk Keijenburg

R.K. Kerk Keijenborg: /aterclags om 19.0()uurWeekendviering:
/ondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur
Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.
Huize Maria Postel: dinsdagsmorgens om 9.30 uur H. Mis;
dageli jks Ro/.enhoedje om l S.30 uur.

Weekenddienst doktoren

De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot
maandagochtend 08.00 uur en is ui ts lui tend bedoeld voor spoed-
gevallen.
Op /aterdag- en zondagochtend wordt om l 1.00 uur een vrij
spreekuur gehouden; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

18 - 21 NOVEMBER

Dr. Klein Horsman ( p r a k t i j k Dr. Koning), tel. 1266

Avond- en nachtdienst

De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende
morgen OS.00 uur en is ui ts lui tend bedoeld voor spoedgevallen.
Maandag: dr. E i jke lkamp , Koldeweiweg 2. Keijenborg. tel.
2262.
Dinsdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo ( ï l d , te l . 1266.
Woensdag: dr. Klein Horsman, tel. 4550.
Donderdag: dr. Eyck. Kastanje laan 7. Hengelo Gld, tel . 1277.

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

Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag S.00-12.30 uuren 13.30-
18.00 uur . ra., ZO., feestdagen l l .00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten k u n t u in het weekend, h u i l e n de
openingstijden om 17.30 uur inleveren.

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

A. R. J. van Ingen, H. J. Ormel, H. Salomons
Spreekuur gezelschapsdieren: maandag t/m vrijdag 13.30-14.00
uur, maandag en donderdag 19.00-19.30 uuren volgens afspraak.

Via tel. 1420 wordt u voor spoedgevallen altijd 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. Rijpkema. tel . 2439 en mevr. Lubbers, te l . 2766. In Kei jen-
horg mevr. Hak voort. tel. 2317 en mevr. van Aken, tel . 2627.

Netwerk Thuiszorg Nederland

24 uur per dag bereikbaar, ( l i e f s t bellen tussen 09.00 en 12.00
u u r ) . Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - te l . 05750-
16463.

Zorg(iroep Oost-(ielderland

Kruiswerk, ge/insver/orging en ihu is /orgwinke l . 24 uu r per dag
bereikbaar via telefoonnummer 06-8806 (20 ct/min)
- Maatschappeli jk Werk voorde gemeente Hengelo (Gld);

Zutphenseweg Ie . Vorden. te l . 05752-2129
spreekuur maandag t/m vr i jdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voorde gemeente Stcenderen:
J. F. Oltmansstraat 7. Stcenderen. tel . 05755-1659
spreekuur maandag t/m vrijdag OX.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:
Sta t ionsple in 12. Zelhem. tel . 08342-2151
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging
in de gezondheidszorg. Voor vragen, hu lp of bemiddel ing hij
problemen, bel ( d a g e l i j k s van 19.00-20.00 u u r ) t e l . 0X330-
21025.08340-41275 of (maandag t.e.m. v r i j d a g ) 08343-1 214.
Vr i jwi l l ige Thuis/org. t e l . 08340-35000. dage l i jks van 9.00-
10.00 u u r en van 18.30-19.30 uur.

Verloskundige:

R. Haggeman-Withaar. lel . 05754-1351

Pedicure

Y. Abbink, Toldijk. tel . 05755-1386
L. Evers-Jansen. t e l . 2515
H. Offenberg. tel. 3435

Diëtiste

H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Haak. t e l .
05754-1809. Voorafspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hu lpd iens t : 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

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


