
58e jaargang no 7 dinsdag 14 februari 1989 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo (Gld.)

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), S teenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

FLEXA GEEFT EEN RONDJE KLEUR
Kleuren kiezen is een kunst. De Flexa- winkelier helpt u daarbij.

Zijn kleurenmengmachine maakt honderden kleuren,
modern en klassiek. Zo zijn er altijd kleuren die perfect in uw

interieur passen.

Flexa Hoogglans en Zijdeglans
- verkrijgbaar in honderden kleuren;
- gemakkelijk verwerkbaar;
- blijvend elastisch;
- goed hechtend en dekkend.

Flexa muurverven
Het is fraai combineren in kleur met
- Flexa Acryllatex, de beste muurverf voor

binnen en buiten die er is;
- Flexa Vinyllatex, een muurverf die ook

geschikt is voor keuken en badkamer;
- Flexa Schuurwerk, en Flexa Wandfaser

voor structuur op de muur.

FLEXA VERDER IN KLEUR

Drogisterij en Verf centrum lenselink
Kerkstraat l - Hengelo Gld - Tel. 05753-1300
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Doe mee aan onze voorjaarsprijsvraag en

Win een Keurslager
Krokus-schotel!

Ter introduktie van onze nieuwe Krokusburger is er 5 weken lang een
voorjaarsaktie met elke week kans op een schitterend opgemaakte

Krokus-schotel met vers voorjaarsvlees, waaronder onze nieuwe Krokusburger.
Haal het deelnameformulier bij ons in de winkel. Doe mee en... win!

Onze aanbiedingen van <teze week:

Runder verse
worst

500 gr AQ K

Gepanneerde
SNITZELS

100 gr 100

T—r T^ T^ » ̂ e

SPECIAL
PAMPASCHIJF
100 gr 185

BOTERHAMWORST

ISO gr

100
En natuurlijk onze nieuwe Krokusburger
Het nieuwe Keurslagerprodukt van dit voorjaar.
Een verrassend gekruide burger, heerlijk zacht van binnen ^J C f\
feestelijk bekroond met een sierlijk kruiden-rozet. | O w

Ter introduktie: 4 halen, 3 betalen! Per stukf( II
MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG
500 gr gehakt + kruiden
500 gr verse worst (fijn of grof)

DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG
500 gr schouderkarbonade
500 gr malse varkenslappen

3.95
3.95

3.95
3.95

P. VAN BURK
Raadhuisstr. 7, Hengelo G.

Tel. 05753-1269

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

tffisteWilvT
Spalnmaii.Teluyo Jlaigelo

DEZE WEEK:

ROZIJNEN- of
KOFFIEKOEK 3.00

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

J O Z E F S C H A B B I N K
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1250

Bromfietsrijders opgelet!!
Ook voor uw BROMFIETSVERZEKERING kunt u beter terecht bij

atturantie- en makelaarskantoor o.g.

^^ gerrits + lammers bv

1939 NEDERLAND

Jaarpremie
voor automaten

v.a. f 94.»

met versnelling

v.a. f 269.--

Genoemde premie's zijn inclusief

kosten en ass.belasting

Voor informatie:

SPALSTRAAT 26 7255 AC HENGELO GLD TEL. 05753-3000

BOLIESTRAAT 40 7001 BD DOETINCHEM TEL. 08340-34025
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Voor al uw assurantiën, hypotheken, financie-

ringen, aan- en verkoop van onroerende

goederen, taxaties en juridische adviezen.
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LidNVM

Lid N.V.A.

EET U

MET
MALSOVIT
1 TOT 3 KILO
PER WEEK

Nu bij uw eigen

warme bakker:

• Malsovit brood

• Malsovit Knackc

~ Malsovit Maal-

tijdkockcn

• Malsovit Koffie-

koekjes

• Malsovit Slank-

sprcad

WORD OOK EEN
MEISJE-MOEDER

SCHOUDERKARBONADE
500 gram 3.78
ROLLADESCHIJVEN

per stuk

MOSTERDSPEK

100 gram

1.00

1.58

0.89

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

MALSOVIT

bakkerij

HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35

Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1200

ii

DISCO-DANCING „DE PAERDESTAL
TE ZELHEM

OPENINGSTIJDEN:

Zaterdag 18 februari disco vanaf 20.00 uur

Zondagmiddag 19 februari disco vanaf 14.30 uur

Zondagavond 19 februari, aanvang 20.30 uur

live muziek met orkest THE SPITFIRES

Haarverzorging voor Heren en Dames
TOLDIJK Z.E.-weg6 Tel. 05755-2220

Heren: Knippen zonder afspraak.

Behandeling als permanent of coupe soleil

uitsluitend volgens afspraak.

Dames: Alleen volgens afspraak.

Geopend:

dinsdag t/m vrijdag: 8.30 - 12.00 en 13.30-17.30 uur.1

zaterdag 8.00 - 15.00 uur

Zutphen, Nieuwstad 12 Tel. 05750-18356

k i Zutphen werken wij alleen volgens afspraak

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358
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DEZE WEEK

ROOMBOTERCAKE
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van 5.75 voor 4.95 x

5 KRENTEBOLLEN halen,

4 betalen i
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UW Hengelo Gld

UITNODIGING
voor het bijwonen van een interessante middag

over BLOEMEN en BIJEN in een warmer jaar-

getijde.

Gepresenteerd door mevr. J. Jansen uit Didam.

te 14.00 uur in zaal Concordia

op woensdag 22 f eb r. a.s.
Wie afgehaald wil worden kan bellen: mevr.

Kramer, tel. 1408.

CBTB afd. Steenderen - Toldijk

TONEELAVOND
op vrijdag 17 f eb r. a.s.

Toneelver. C.O.C, uit Holten speelt voor u

de klucht:

,EEN HUIS VOL VERRASSINGEN'

Iedereen is welkom

Aanvang 20.00 uur Toegang gratis

Zaal „Den Bremer" - Toldijk

UITSLAG Mukey verloting 1989

Hoofdprijs no. 489

Overige prijzen zijn gevallen op lotnummer:

135 - 170 - 204 - 205 - 266 - 427 - 479

573 - 607 - 741 - 921 - 950 - 980 - 985

1017-1045-1267.1357-1364

Prijzen kunnen worden afgehaald bij café

Hilderink.

Het Mukey-comité bedankt een ieder voor het

welslagen van deze verloting.

Het comité

Help de natuur
een pootje.

Pandabroodje
Bakkerij Hekkelman
Bakkerij Bruggink
Bakkerij Kreunen
Bakkerij Schabbink

NOG VOLOP

heerlijke APPELS
Jona Gold

Golden Delicious en

Lombarts

te koop

Prinsenmaatweg l, Rha-Steenderen, 05755-1243

TRENDSETTER
Bruin café

Flitsende discotheek
Grieks-Romeins terras
NET EFFE GEZELLIGER
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VOORKOMEN IS BETER DAN BREKEN

Nieuw produkt van Nutricia: Kalcy

De laatste tijd kunt u steeds meer lezen over
osteoporose, botontkalking. De laatste tijd staat het
verschijnsel botontkalking zeer in de belangstelling:
in steeds meer kranten en tijdschriften kunt u het
lezen of wordt er op de TV of radio aandacht aan
besteed. Wat is botontkalking nu precies?

Botontkalking is een proces dat gekenmerkt wordt
door het poreus worden van de botten. Dit speelt
voornamelijk bij vrouwen na de overgang (meno-
pauze), omdat dan de positieve invloed, die de
vrouwelijke geslachtshormonen (oestrogenen) op de

botmassa hebben, wegvalt. Bij het proces van bot-
ontkalking verliezen de botten hun oorspronkelijke
stevigheid en worden daardoor poreuzer. Uiteindelijk
worden de botten zo dun en poreus dat ze heel ge-
makkelijk kunnen breken. Wanneer dit het geval
is, dan spreekt men van osteoporose.

Gelukkig zijn er allerlei maatregelen mogelijk die
het ontstaan van botontkalking zoveel mogelijk kun-
nen voorkomen: voldoende lichaamsbeweging, veel in
de buitenlucht komen en een gevarieerde, uitgeba-
lanceerde voeding. Voorwaarde Voor een gunstig
effekt van bovenstaande maatregelen is een vol-
doende grote calcium (kalk)-opname met de voeding
Calcium is namelijk een belangrijk bestanddeel van

het bot.

Om met minder melk toch voldoende calcium op te
kunnen nemen heeft Nutricia een calciumrijke melk-
drank ontwikkeld: Kalcy.

Kalcy bevat 60% meer calcium dan gewone melk.
Dit betekent dat er dagelijks slechts 3 a 4 glazen
(0,5 liter) Kalcy gedronken hoeven te worden om
toch aan de 1000 mg calcium via melk te kunnen
komen.

Voor familie- en handelsdrukwerk

Drukkerij Wolters, Tel. 05753-1456

presenteert op zondag 19 febr.

de rock and roll-pianist

Jan Giro en z'n saxofonist
Een te gek duo - aanvang 21.30 uur

Zondag 26 febr. in onze discotheek

Grote nationale DISC JOCKEY
TALENTENJACHT 1989
met deelnemers uit de regio, o.a. M. Goos-

sens, Keijenborg, K. v. Bommel, Vorden en M.

Schaufelie, Apeldoorn.

Aanvang 21.00 uur

OPENBARE VERGADERING

De raadscommissie voor de ruimtelijke ordening
houdt op dinsdag 21 februari 1989 om 14.00 uur een
openbare vergadering in het gemeentehuis.
De agenda luidt als volgt:
1 opening.
2 besluitenlijst van de vergadering van 10 jan. 1989.
3 Voortgang bestemmingsplan Keijenborg-Noord in
relatie met de bijstelling van het uitvoeringspro-
gramma streekplan Oost-Gelderland.
4 mededelingen.
5 rondvraag.
6 sluiting.

IK MET
MZOMKR?

MAAK EEN DEAL
ALS JE HOC MOET RUDEN

SLIJTERIJ

T HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

Geldig t.e.m. 28 februari 1989

l liter 3-STERREN V/D EELAART
JENEVER 18.25

l liter KUIJPER VIEUX ~ 18775

l liter HENKES CITR.BRANDEWIJN
13.75

l liter FLORIJN BESSENJENEVER 13.95

l liter SIEBRAND PIKEURTJE 3.95

l fles LAMBRUSCO 3.75

l flesje BUCKLER alcoholvrij bier 0.95
per 6 stuks 5.40

Uw bestelling wordt ook in 1989 steeds

gratis thuisbezorgd.

ATOMICA ATOMICA

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

BOUWPAKKET BROEIKASTEN
Afmeting 3x2.70x2 meter

Exclusief hout 375.--

Inclusief hout 650.--

U kunt het voorbeeld vrijblijvend komen zien

Ook voorradig

BROEIRAMENPAKKET 22.50

BROEIKASTENFOLIE
per m2 vanaf 2.50

Ook losse onderdelen verkrijgbaar

DIT ALLES BIJ

„ATOMICA"
Steenderenseweg 11 - Hengelo Gld - 05753-2139

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING

RAAD HENGELO GLD, 7 febr. 1989

In zijn openbare vergadering van 7 februari 1989

heeft de raad van de gemeente Hengelo:
1 vastgesteld de notulen van de openbare vergade-
ringen van 24 november, 6 en 22 december 1988.
2 besloten tot wijziging van de Samenwerkings-
regeling Oost-Gelderland (S.O.G.)
3 besloten tot aanpassing van de gemeenschappelijke

regeling Rekreatieschap „De Graafschap".
4 vastgesteld het bestemmingsplan Winkelskamp 1988
5 vastgesteld het bestemmingsplan Hengelo Kom 1988
nr. 1.
6 besloten tot inzameling van klein chemisch afval.
7 een Organisatieverordening t.b.v. de brandweer
vastgesteld.
8 een rechtspositie- en vergoedingsregeling t.b.v. de

vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer vast-
gesteld.
9 besloten tot uittreding uit de Gemeenschappelijke
Regeling automatiseringscentrum Oost-Nederland.
10 besloten tot wijziging van de I.Z.A.-regeling Gel-

derland.
11 de 29e wijziging vastgesteld van het Algemeen
Ambtenarenreglement.
12 de 2e wijziging vastegesteld van de Tijdelijke
Verordening W.W.V.-vervangende uitkering.

13 subsidie verleend in de kosten van dagopvang van
ouderen in het bejaardencentrum „De Bleijke".
14 een voorbereidingsbesluit genomen t.b.v. een par-
tiële herziening van het bestemmingsplan Hengelo
Kom 1983.

Voor alle DRUKWERKEN zoals

FAMILIEDRUKWERK

geboorte- en trouwkaarten

jubileum- en gelegenheids-

kaarten

rouwcirculaires en bid-

prentjes

visitekaarten enz.

HANDELSDRUKWERK

rekeningen, briefpapier,

enveloppen, sets, brief-

Kaarten, circulaires, fol-

ders, prijslijsten enz.

is in Steenderen UW ADRES:

J. B. EPPINK
Dorpsstraat 37 STEENDEREN

Tel. 05755-1862

TECHNISCH DE BESTE!
1 Lintgeleider inge-

werkt: geen wrijving

meer!

2 Afgeschumde kast:
mooier, minder licht-
verlies.

3 Inlooptrechter:
speciale vorm, minder
lawaai en wrijving

4 Kleur opwinder en
lint zijn gelijk: mooier
aan binnenzijde.

5 Stopsysteem in onder

lat.

6 Alu en pvc lamellen
in dezelfde kleur:
beiden kunnen aan
één woning gebruikt
worden.

7 Kastdlkte: l en 1,2 mm
stevig, geen golvingen

in kast

8 Dichting in onderlat:
goede afsluiting tegen
tocht, minder lawaai
bij neerlaten.

Bel mi voor informatie!

05753-1210
(ook 's avonds en in het weekeind)

BERKENLAAN 56 - HENGELO GLD

EUGELiiMK ZONWERING

Perfekt in Rolluiken & Zonwering

Onze nieuwe ZOMERCOLLECTIE

is binnen!

Diverse patronen
om zelf uw trui samen te stellen

Modieuse zomertinten
voor TRUIEN

Bent u modebewust,

dan koopt u bij

WOLSHOPREGELINK
Raadhuisstraat 5 - Hengelo Gld - 05753-2266

GROTE NATIONALE DISC JOCKEY TALENTEN-

JACHT IN DISCOTHEEK „DE ZWAAN"

TE HENGELO GLD

Zonder het in onze Nederlandse nuchterheid te ver-
moeden, gaat onder onze bevolking veel kreatief
talent schuil. Verscheidene radio- en televisie-
programma's zijn er de tastbare bewijzen van. En
dat er talent is, geldt zeker voor de deejay's in
Nederland. Veel platendraaiers die nu succes hebben
bij de omroepen, zijn ooit dankzij een talentjacht
ontdekt. Dat is ook de reden waarom in 1989 een
groots opgezette disc-jockey talentenjacht wordt ge-

houden.
Zondag 26 februari a.s. zal in discotheek „De Zwaan"
te Hengelo Gld een voorronde worden gehouden van
dit nationale spektakel.
Het prijzenpakket voor de finale ziet er uiterst aan-
trekkelijk uit. Alle deenemers ontvangen trouwens
een fraaie attentie.
De deelnemers maken gebruik van een professionele
drive in installatie.
Een deskundige jury zal de deelnemers beoordelen
en uiteraard is een dergelijk spektakel voor het
publiek een boeiend en spannend gebeuren.
De aanvang van de avond in discotheek „De Zwaan"
is 21.00 uur.

Uw trouwdag begint
bij uw trouwkaart
Gezellig hè, dat uitzoeken
van zoveel dingen... Een huwelijkskaart bijvoorbeeld.
Da s best moeilijk. Want Mercard heeft zo'n grandioze
kollektie, dat u ze allemaal wel zult willen kiezen.
Bekijkt u ze bij uw drukker. Vraagt u naar Mercard!
Van harte gelukgewenst... óók met Mercard!

DRUKKERI) WOLTERS
Regellnfcitraat 16 - Hengelo Gld

DRUKKERIJ WOLTERS
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DEZE WEEK

NNIND/MOLEN BAKKERS

KRENTEWEGGE met spijs
van 7.50 voor D.UU

VRIJDAG EN ZATERDAG:

BOLUSSEN
van 6.50 voor D.UU

WINDMOLENBAKKER

HEKKELMAN
RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

Te koop schuur, geschikt Te koop gevraagd Hohner

voor garage, berging.

Hydrofoon-installatie op

lichtnet. Bevragen G. C.

Harmsen, Bakermarkse-

dijk 19, Baak

accordeon, 120 bassen. Aan

geboden radiomeubel met

platenspeler, salontafel

(eiken), 50x120 cm.

Tel. 05753-1372

Weer eens
wat anders.

ëfkedag
zijn vérs
BROOD
; bakt

EN LEKKER:

* APPEL-WIJN KWARKSNITT

van 1.20 nu "J .QQ

Naar origineel Duits recept

NIEUW:

* PINACOLADA SNITT

van 8.95 nu 7i50

Ca. 8-10 personen, met ananas, Jamaica rum

en cocosmelk

BAKKERIJ KREUNEN
HENGELO GLD - TEL. 05753-1474

De zaak voor mensen met smaak!

Hierbij willen wij iedereen bedanken die in

welke vorm dan ook, ons 25-jarig huwelijks-

feest tot een onvergetelijk feest hebben

gemaakt.

Henk en Fien Biezeman

Hengelo (Gld.), februari 1989.

Vordenseweg 60.

GOEDE VOORNEMENS VOORBIJ?

Veel mensen hadden goede voornemens aan het be-

gin van het jaar. Sommigen zijn al weer gestopt of

helemaal niet begonnen.

De „lijners" hebben nu een goede reden om toch te

beginnen, omdat de lentemode al gauw komt en een

maatje kleiner veel leuker staat.

Onder de slankprodukten neemt MalsoVit al 8 jaar

een belangrijke plaats in, omdat het goed werkt, ge-

zond is en gemakkelijk vol te houden.

VLEES VOOR FIJNPROEVERS

VERSE WORST

HAMBURGERS

GEBR. GEHAKT

GEK. WORST

500 gr 4.25

per stuk 0.80

100 gr 1.20

100 gr 1.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thulsstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Klein Westland
(v/h WUnbergen)

GROENTE EN FRUIT

Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 06753-1054

3 kg Brederode STOOFPEREN

Echte Roodstover öiUU

3 kg KARMIJN 5.00
Lekker fris zuur

Kg extra mooi WITLOF 1.95
Rauwkost

Chinese kool SALADE 250 gr 1.95

- l Deze week in onze verkoop bloemenkas:

CHAMAEDOREA PALM 2.25

PRIMULA ACAULIS

nu 3 stuks 3.95

Verder een ruime sortering in

bloeiende en groene PLANTEN

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

VOGEL EN KLEINVEE MARKT

geopend, zondag 19 febr. van 9.30 tot 12.30 uur.

dorpshuis „DE HORST", Keijenborg.

H.H. Landbouwers

Voor het

VAKKUNDIG INJECTEREN
van al uw mengmest
is het nu de juiste tijd.

Inlichtingen:

Loonbedrijf H. Enzerink
HENGELO GLD - Tel. 05753-7474

SCHRÖDERSTOFFEN

Wij hebben een rek vol AFGEPRIJSDE

T-shirts • sweaters

rokken - joggingpakken
ALLES wat op dat rek hangt nu

twee halen,
EEN betalen

SCHRöDER bj de kerk

Ruurloseweg1-HengeloC!d. Telefoon 05753-1232

hflion
Binnen- en Buitenzonwering

Hummeloseweg 7a Hengelo (Gld). Tel 05753-1048

Showroom geopend
Vrijdagavond 19.00-21.00 uur
Zaterdagmorgen 9.00-12 00 uur
Verder op afspraak

BILJARTVERENIGING KOT WICHMOND

Hierbij willen wij allen die hebben meegespeeld en

alle sponsors en medewerkers van het biljarttoernooi

hartelijk danken voor de sportiviteit en inzet, het

was fantastisch. Ook willen wij aldegene danken

die de receptie van ons 50-jarig bestaan tot een

onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Allen nogmaals hartelijk dank.

Biljartvereniging KOT

Wichmond

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO

Week 31 januari t.e.m. 6 februari 1989

Onderzoek ingesteld n.a.v. verduistering en heling

van een suede jas. Twee personen werden terzake

aangehouden.

Tijdens een snelheidscontrole werden ongeveer 150

voertuigen gecontroleerd. 23 daarvan reden binnen

de bebouwde kom (Ruurloseweg en Aaltenseweg) te

hard. De topper haalde 94 km per uur.

In verband met deze controle moest op de hoek

Berkenlaan-Aaltenseweg eerst het nog te betegelen

gedeelte poepvrij worden gemaakt, omdat daar geen

normale voetgangersbewegingen meer gemaakt kon-

den worden. Kennelijk slagen een deel van de honden

bezitters er niet in met hun hond een wat grotere

afstand te overbruggen en het dier in het buitenge-

bied zijn behoefte te laten doen.

Deze mentaliteit is helaas in Hengelo op diverse

plaatsen „weer te vinden" in de meest letterlijke

betekenis. Zelfs op speelterreinen en grasveldjes bij

basisscholen mogen de honden hun behoefte nog doen

(gemakzucht?) Een wat socialere opstelling zou hier-

aan een eind kunnen maken.

Bij kindervisite of jubi-

leums een krentebrood

van een of drie meter soms

Wij bakken het fijnste

krentebrood voor u. De

zaak voor mensen met

smaak! Bakkerij Kreunen

Tel. 05753-1474

Te koop 2 diepvrieskisten

200 en 350 liter. Singel l,

Hengelo Gld, Tel. 3143

Te koop:

antiek grenen hangkast,

7 gestoffeerde fauteuils (te

combineren tot 2- of 3-zits

bank), 3 manou barkruk-

ken, manou spiegel (rond),

manou dekenkist.

M. Teunissen-F. Hofman,

Raadhuisstraat 67, Hengelo

Tel. 05753-3336

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spatetraat 13, Hengelo Gld

VEELZIJDIGE PERFEKTIE

ZONWERING
ROLLUIKEN
BEDTEXTIEL
TEXTIEL
NACHTKLEDING
BABYMODE
BABYMEUBELTJES

een pracht kollektie, ook in karpetten

een keuze zonder eind

van gezellig modern tot warm klassiek

smyrna en handweef

bijv. Citin tapijt- en granolreiniger

lamellenreiniger

van modieus binnen tot praktisch buiten

diverse uitvoeringen, altijd voordelig

heei uitgebreid en bij de tijd

o.a. handdoeken, theedoeken, ondergoed

voor kinderen, dames en heren

de nieuwste mode, eindeloos combineren

van box tot complete uitzet

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

RUURLOSEWEG 17 - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1425

Bemiddelend opgetreden terzaken een burenprobleem

Een gevelde eik viel gedeeltelijk in de tuin van de

buurman. Tevens vonden er problemen plaats tussen

samenwonenden. Deze konden worden opgelost.

Een persoon werd geverbaliseerd omdat hij een auto

bestuurde onder invloed van alcoholhoudende drank.

Deze week geen aanrijdingen.

Franke

Voor familie- en handelsdrukwerk

Drukkerij Wolters, Tel. 05753-1455

OUDERENBOND ANBO

Aangezien er in Hengelo Gld geen afdeling is geves-

tigd van de ouderenbond ANBO, wordt er regelmatig

vanuit Ruurlo en nu ook vanuit Vorden aandacht

gevraagd van de oudere inwoners van Hengelo Gld

en omgeving.

De Anbo Vorden belegt iedere woensdagmiddag een

z.g. „soos" in het dorpscentrum aan de Raadhuis-

straat te Vorden, met mogelijkheden tot meerdere

kaartspelen. Andere denksporten zoals schaken,

dammen enz. worden ook niet vergeten. De toegang

is gratis. Jeu de Boules wordt ook regelmatig be-

oefend. Als het weer meewerkt bestaan er plan-

nen om op donderdag 23 februari een fietstocht te

houden door de fraaie omgeving van Vorden. Deel-

nemers dienen zich die middag om 2 uur te ver-

zamelen op het Marktplein.

Als contactadres voor Hengelo Gld fungeert de heer

J. Holthuijzen, de Heurne 43 te Hengelo Gld.



ALS VANOUDS STAAN WIJ WEER VOOR U KLAAR

voor het komende seizoen met de levering van

TUINZADEN
van tuinderskwaliteit (geen handelszaad)

Deze soorten zijn geselecteerd en resistent tegen veel

voorkomende ziekten

BLOEMZADEN
in de meest uitgebreide collectie, plm 250 soorten

Haal GRATIS onze uitgebreide

TUINGIDS
in fraaie kleurendruk

Bij zaadbestellingen, ingeleverd vóór l maart 1989

15% korting
Dit jaar keuze uit 15 rassen

POOTAARDAPPELEN
Voorkom teleurstelling en BESTEL OP TIJD

Voederbietenzaad
tegen concurrerende prijzen

Koop uw zaden bij de vakhandel

Waamelink Zaadhandel
SINDS 1883 EEN VERTROUWD ADRES

TEL. 05753-1334 - KEIJENBORG

TOEELBU
R: FL 50.-
N PER DAG!

Tot 17 maart 1989 krijgt u winterpremie
op ons binnenwerk: f l. 50.- per man
per dag! Voor niet-particulieren is
de premie op binnenwerk f l. 35.-.
Wij maken meer van uw huis.
En dat kost u deze winter
minder.

UWWINTERSCHIIOER

REGELINK'S SCHILDERSBEDRIJF
VERKOOP VAN GLAS. VERF. BEHANG EN KREATIEVE BENODIGDHEDEN

DE SPECIAALZAAK

Raadhuisstraat 40 £nj
7255 BN Hengelo (Gld.) >\\ -
Telefoon 05753 -1655

PROVINCIE
GELDERLAND

BEKENDMAKING

WET GELUIDHINDER/WET INZAKE DE LUCHTVERONTREINIGING/
HINDERWET

Gedeputeerde Staten maken ingevolge het bepaalde in artikel 12 van
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat een aanvraag
is ingekomen van Ijzergieterij Lovink BV om nieuwe de gehele inrich-
ting omvattende vergunningen ingevolge de Wet geluidhinder, Wet in-
zake de luchtverontreiniging en Hinderwet voor een inrichting voor het
vervaardigen van produkten van gietijzer en kunststof gelegen aan de
Lovinkweg 3 te Terborg.
Zij zijn voornemens de gevraagde vergunningen te verlenen.
De huidige aanvraag is een herziening van de in juni 1987, wegens
het ontbreken van gegevens, aangehouden aanvraag.

De aanvraag, de concept-voorschriften en de overige stukken liggen
vanaf woensdag 15 februari tot en met vrijdag 17 maart 1989 ter inza-
ge in het gemeentehuis van Wisch, Kerkplein 7 in Varsseveld op elke
werkdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur, alsmede
elke maandag van 17.00 tot 20.00 uur na telefonische afspraak 08352 -
56911, toestel 672.

Tevens liggen de aanvraag, de concept-voorschriften en de overige
stukken tot het einde van de termijn waarbinnen tegen de beschikkin-
gen beroep kan worden ingesteld ter inzage in het provinciale kantoor-
gebouw Rijnstate, Markt 9 te Arnhem op elke werkdag van 09.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Desgewenst wordt aldaar een mondelinge toelichting op de stukken
gegeven. Het maken van een afspraak, telefoon 085 - 59 87 71, is ge-
wenst. Mondelinge bezwaren kunnen worden ingebracht tijdens een
openbare zitting op maandag 6 maart a.s. om 19.30 uur in Ontmoe-
tingscentrum de Kameleon, Walstraat 24 te Terborg, waarbij bovendien
gelegenheid is tot gedachtenwisseling over de aanvraag tussen alle
aanwezigen.

Schriftelijke bezwaren kunnen tot vrijdag 17 maart 1989 worden inge-
bracht bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan ver-
zoeken diens persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Tenslotte wordt de aandacht erop gevestigd, dat degenen die bezwa-
ren hebben ingebracht op bovenomschreven wijze en zij die aantonen
daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, beroep kunnen in-
stellen bij de afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad
van State, nadat op de aanvraag is beslist.

Arnhem, 13 januari 1989 — nr. MH85.1796/3-MW3109

Gedeputeerde Staten van Gelderland
M. de Bruijne - voorzitter
P. J. de LOOT - griffier

Dit laatje
niet schieten.

Bananen kg

Rauwkost

alle soorten zak

125

125
Peper achterham

100 gr

AH verse rook-

worst grof of fijn

250 gr

229

219

WAARDEBON

Magere

RUNDERRIBLAPPEN

998
Zaterdagvoordeel:

Malse bief-

lappen 100 gr

Ma. en di. 20 en 21 febr.:

Dikke vlees-

ribbetjes kg

119

Blanke vla

liter

V loerbrood

4 soorten

gratis gesneden

189

199
Florijn jonge

jenever liter

Teacher's whisky

fles

1785
1995

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s
bij Albert Heijn, Hengelo Gld

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Verwen U zelf...
met zo'n zonnebad kuur

van 7 a 10 dagen.
Ervaar zelf hoe fit u zich

voelt, al na het eerste
zonnebad. Hoe goed u 'er'
weer tegen kunt. En op de

koop toe: U wordt zo
bruin, alsof U pas met

vakantie bent geweest!
Met apparatuur van Eurof it

bruint U veiliger, dan
onder de Spaanse zon)

Zonder verbranding,

zonder uitdroging van de huid.

l

Lief voor het lichaam, heerlijk voor de huid.
Je kikkert er echt van op.

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

Felix Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

Nu nog sneller bruin op
onze nieuwe Sontegra

Rhodos 24GB
met gezichtsbruiner.

Rhodos maakt van een
zonnekuur een veilige

verwen kuur.

Eunofit

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 - Telefoon 05793-1806

NU OOK REPARATIE VAN

ULEIN-HUISH. ARTIKELEN

GARANTIE OP ONDERDELEN

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

GEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Verbluffend resultaat

Huur slechts f lu.— p. dag

DROGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

SIERHEESTERS

HEIDEPLANTEN

LAANBOMEN

CONIFEREN

ROZEN

VRUCHTBOMEN

BOSPLANTSOEN

HAAGBEPLANTING

POTGROND

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEL

COMPOST

TURFMOLM

TUINTURF

VASTE PLANTEN

TUINONTWERPEN

TUINAANLEG

TUINONDERHOUD

G. J. HALFMAN
&ZN
Hofstraat 7 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 19 FEBRUARI

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

9.00 uur ds. Hendriks

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10.00 uur ds. Hendriks (Heilige Doop)

„Ons Huis"

10.00 uur: Jeugdkerk (12 t.e.m. 15-jarigen)

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. Gerbrandy

Vrijz. Herv. Kerk

10.30 uur ds. van der Vangen

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 18 febr. 19.00 uur Gezinsviering, de

kinderen van „de Leer" zingen

Zondag 19 febr. 10.00 uur H. Mis m.m.v. het kerkkoor

Dinsdag 21 febr. 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-

mis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis

Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur

en dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Avond, nacht, en weekenddienst doktoren

Tijdens het weekend wordt spreekuur gehouden op

zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Dit is

uitsluitend voor dringende gevallen.

Van 13 t.e.m. 19 februari

B. A. M. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, tel. 2262.

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

Openingstijden:

maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 en 13.30-18.00 uur

za, zo, feestdagen: 11.00-12.00 uur.

Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het week-

end, buiten de openingstijden, om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

A. R. J. van Ingen, tel. 2002.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - 11.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo (Gld.)

Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur

Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230

Kruisvereniging

Hengelo (Gld.): Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397

Keijenborg: Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543

Spreekuur: maandag t.e.m. vrijdag 13.00 tot 14.00 uur

Weekend- en bereikbaarheidsdienst: het antwoord-

apparaat van uw wijkgebouw geeft u ten alle tijde

de nodige informatie.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst 033 - 725083

Anonieme Alcoholisten

Problemen? Bel dan 08342-3473

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16-19 uur

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centraal kantoor: correspondentie-adres postbus 65,

7255 ZH Hengelo (Gld.).

Bezoek-adres: Kastanjelaan 15, Hengelo (Gld.),

tel. 05753-2345.

Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-

straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.

Kantoor Zelhem: „Dennenlust", Stephanotisweg 4,

7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.

Spreekuur gezin- en bejaardenverzorging en alge-

meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van

8.30 tot 9.30 uur.
Alpha-hulpverlening in de gemeenten Hengelo Gld.,

Steenderen en Zelhem: Dorpsstraat 40a, 7251 BC

Vorden, tel. 05752-3246. Spreekuur: dinsdag en

donderdag van 8.30 tot 10.00 uur.


