
58e jaargang no 8 dinsdag 21 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 t eenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

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 deze week:

magere Varkens
fricandeau

500 gr

KIPFILET

500 gr

T" T" T1 T" T\4rl

SPECIAL
PAMPASCHIJF
100 gr

GEBRADEN GEHAKT

150 gr

En natuurlijk onze nieuwe Krokusburger
Het nieuwe Keurslagerprodukt van dit voorjaar.
Een verrassend gekruide burger, heerlijk zacht van binnen,
feestelijk bekroond met een sierlijk kruiden-rozet.

Ter introduktie: 4 halen, 3 betalen! n^ . ^

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

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

DEZE WEEK ec
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per stuk -van 0.90 voor 0.75
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Aan ons bedrijf zijn uitsluitend bij de

A.N.V.C. aangesloten contactlens-

specialisten verbonden.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374

Het adres voor:
- ijzerwaren
- gereedschappen
- gaas- en puntdraad
- tuinartikelen
- hang- en sluitwerk
- motorkettingzagen
- motor zeisen
- grasmaaimachines
- sleutelspecialist
- sleutels klaar

terwijl u wacht
- ladders en trappen
- messen en scharen
- rolluiken en zonwering

HARMSEN
IJZERWAREN
Banninkstraat 4
7255 AW Hengelo Gld

Tel.: 05753 - 1220

rffisteTÏQkker
Telup Jfengelo

AANBIEDINGEN van uw

Echte Bakker

Afd. Brood:

Friese SUIKER BOL
plm 450 gram l •

Afd. Banket:

BOTERKOEK
(100% roomboter)

per stuk

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

?

Klein Westland
(v/h WUnbergen)

GROENTE EN FRUIT

Kerkstraat 6 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1054

25 Maroc SALUSTIANA'S 5.95
zoet en sappig

2 zware kroppen SLA 1.50

10 KIWI'S 5.95
Rauwkost

Hongaarse salade 250 gr 1.95

Verkoop
Bloemenkas
Deze week in onze verkoop bloemenkas:

2.95

Fa.lWijnbergen
Kerkstraat 6a Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

RUNDER RIBSTUK
500 gr
HAMBURGERS

per stuk

100 gram

PAARDEROOKVLEES

100 gram

7.98

1.00

1.28

2.18

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

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

assurantie- en makelaarskantoor o.g. «

^^ gerrits + lammers bv

Al meer dan 35 jaar zekerheid

1989 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

Voor al uw assurantiën, hypotheken, financie-

ringen, aan- en verkoop van onroerende

goederen, taxaties en juridische adviezen.

+ *

M
LidNVM

Lid N.V.A.

geldig van 22 februari t.e.m. " maart

SLIJTERIJ

Raadhuisstraat 36

Hengelo Gld

Telefoon 05753-1461

Weer eens
wat anders.

cfezeif
elke dag
zijn vos
BROOD

^ baki

EN LEKKER:

* APPEL-WIJN KWARKSNITT

van 1.20 nu "| „QQ

Naar origineel Duits recept

NIEUW:

* PINACOLADA SNITT

van 8.95 nu 7.50

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

BAKKERIJ KREUNEN
HENGELO GLD - TEL. 05753-1474

De zaak voor mensen met smaak!

Voor PIANO-, ORGEL- en
KEYBOARDLES

is HANS SCHEERDER
het beste adres
ONDERRICHT in alle stijlen:

— modern

— klassiek

— improvisatie

— top 40

Inlichtingen: MUZIEKSCHOOL

H A N S S C H E E R D E R
de Heurne 45 - 7255 CK Hengelo G.

Tel. 05753-2974

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpsrtiènten,
die met vragen zitten,||jjng070.614ei4

bellen de infolijn voor"
telefonische informatie



OPENBARE VERKOOP
Op zaterdag 25 februari 1989 om 14.00 uur
zullen op verzoek van de heer M. G. BOSMAN
te Hengelo Gld enige inboedelgoederen in het
openbaar worden verkocht t.w.:

serviesgoed, kasten, commode, dressoir, olielamp
gereedschappen, kachel, electromotoren, aan-
recht, platenspeler en div. andere huishoude-
lijke en meubilaire goederen.

De verkoop zal plaatsvinden ten overstaan van
Mr. A. SCHELLENBACH, notaris te Hengelo
Gld op het adres Hogenkampweg 36 te 7255 JZ
Hengelo Gld om 14.00 uur.
De goederen zijn te bezichtigen op bovenver-
melde dag van 12.00 tot 14.00 uur.

Voor inbreng van inboedelgoederen bestaat ge-
legenheid op woensdag 22 februari van 14.00
tot 16.00 uur op voormeld adres bij de heer
H. LUBBERS (tel. 1625).

Verzilvering van schildersbonnen

en rechten R.B.S.

voor de a.s. feestdagen

op woensdag 22 februari
van 19.00 tot 21.00 uur bij

H. OOMS, Vordenseweg 24
te Hengelo Gld

Bestuur

Hout- en Bouwbond CNV
afd. Hengelo Gld

Met spoed gevraagd nog een

kunstharsverwerker
of iemand die daarvoor wil worden opgeleid.

Leeftijd 17 - 22 jaar.

Opleiding LTS-ni'veau

Inlichingen:

Flex-o-therm
Zelhemseweg 36 - Hengelo G - Tel. 05753-3833

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

HINDERWET

Kennisgeving bekendmaking beschikkingen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken, ingevolge artikel 31 van Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat
door hen onder de gebruikelijke voorwaarden
om gevaar, schade of hinder buiten de inrich-
ting te voorkomen of te beperken, op 14 febr.
1989 vergunning is verleend ingevolge de
Hinderwet aan:
de heer G. J. Toonk, Groenendaalseweg 6 te
Hengelo Gld., voor het uitbreiden en wijzigen
van een rundvee-, pluimvee- en schapen-
houderij met mestopslag op het perceel kadas-
traal bekend gemeente Hengelo Gld., sectie E,
nummer 1330, plaatselijk gemerkt Groenendaal
seweg 6;
de heer G. J. Jacobs, Zelhemseweg 36 te Hen-
gelo Gld., voor het uitbreiden en wijzigen van
een inrichting voor de fabricage van technische
kunststofartikelen op het perceel kadastraal
bekend gemeente Hengelo Gld., sectie F, num-
mer 2431, plaatselijk gemerkt Zelhemseweg 36;

de heer J. W. Woerts, Varsselseweg 10 te Hen-
gelo Gld., voor het oprichten en in werking
hebben van een rundvee- en konijnenhouderij
met mestopslag op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Hengelo Gld., sectie E, nummer
1544, plaatselijk gemerkt Varsselseweg 10.

De beschikkingen en alle ter zake zijnde stuk-
ken liggen op de gemeentesecretarie, afdeling
bestuurszaken, ter inzage op werkdagen van
8.00 tot 12.00 uur en Van 14.00 tot 16.00 uur en
bovendien elke vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur
in sporthal „de Kamp".

BEROEP tegen deze beschikking kan worden
ingesteld door:
a de aanvrager;
b de betrokken adviseurs;
c degenen die tegen de aanvraag tijdig be-
zwaren hebben ingediend;
d enige andere belanghebbende die aantoont
dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de
Afdeling 'voor de geschillen van bestuur van
de Raad van State en in tweevoud worden in-
gediend binnen een maand na de dagtekening
van deze kennisgeving bij de Afdeling, post-
bus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig
artikel 60a van de Wet op de Raad van State
een verzoek doen om schorsing van de be-
schikking dan wel tot het treffen van een voor-
lopige voorziening. Dit verzoek moet binnen
bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van genoemde Afdeling.
Een niet terstond van kracht verklaarde be-
schikking wordt niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden
tot de gemeentesecretarie van Hengelo, af-
deling bestuurszaken, telefoon 05753-1541,
toestel 24.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen, burgemeester

K. Verhoeff, secretaris

Hengelo, 21 februari 1989.

Te koop:

Peugeot 205 GE

Peugeot 205 GTI

Peugeot 205 GE Accent

Peugeot 205 XE Accent

Peugeot 205 XE

Peugeot 205 Junior

Peugeot 205 Junior

Peugeot 205 XE Accent

Peugeot 205 XE Accent

Peugeot 205 Junior

Peugeot 305 GLD

Peugeot 305 SR

Peugeot 305 Sedan

Peugeot 305 GL gas

Peugeot 305 SR

Peugeot 305 GLS

Peugeot 309 GR

Peugeot 309 GTI 130 PK

Peugeot 309 XL Profil

Peugeot 309 GL profil

Peugeot 505 GL gas

Peugeot 505 GLD

Mazda 323

'YfV AUTOMOBIELBEDRIJF

jJVtoberhof

1984

1985

1985

1985

1986

1986

1987

1987

1987

1987

1984

1983

1983

1983

1982

1981

1986

1987

1987

1988

1986

1984

1983

BLEEKSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TEL. 1947

Hengelosestraat49,7256 AB Keiienborg
Telefoon 05753-3357

VOOR:

* Onderhoudsvrije Brügmann kunststof ramen en

deuren (van authentiek tot modern)

* kunststof dakkapellen

* kunststof gevelbekleding

* rolluiken, zonwering

SPA presenteert op

zaterdag 25 februari
de fenomenale

HARRY MUSKEE
+ MUSKEE BAND

Roemruchte CUBY + BLIZZARDS-tijden herleven op

dit 25-jarig MUSKEE jubileumconcert

Kaarten in voorverkoop bij:

jeugdsoos „Flophouse" - Toldijk

café „de Engel" - Steenderen

café „de Herberg" - Vorden

AANVANG 21.00 UUR

JEUGDSOOS „FLOPHOUSE" - TOLDIJK
VOL = VOL

Met de Pasen

voor de deur

DEZE WEEK

^IND/VIOLENMKKERS

PAASKRANSJES
250 gram van 4.75 voor 4.50

VRIJDAG EN ZATERDAG:

SAUCIJZEBROODJES 1.25

WINDMOLENBAKKER

H E K K E L M A N
RAADHUISSTRAAT 35 — HENGELO (Gld.)

Wist U ,dat wij naast onze grote voorraad
meubelen, ook de grootste voorraad-

houdende TAPIJTZAAK
uit de omtrek zijn?

Naast de geweldige keuze stalenmateriaal
van alle bekende merken zoals Parade -
Desso - Louis de Poortere - Bonaparte -
Interfloor en Bergoss, nog H0ro^
kamerbreed tapijt uit voorraad leverbaar
Gratis gemeten en zeer vakkundig gelegd

Veel couponnen tapijt voor half geld
Dat allemaal in de gezellige winkel waar
U zich thuis voelt.

PHNNEVDEEL
MEUBEL- EN TAFüTENHUIS.

Hengelo(gld) ruurloseweg.2-^Q?

HENGELOSE HENGELSPORT VERENIGING

JAARVERGADERING
van de HENGELOSE HENGELSPORTVER. te

Hengelo Gld

op maandag 6 maart 1989
in de kleine zaal van café-restaurant

„Concordia", Raadhuisstraat 36.

Aanvang 20.00 uur

AGENDA:

1 Opening door de voorzitter en mededelingen.
2 Ingekomen stukken.
3 Notulen van de vergadering van 14 november

1988.

4 Verslag penningmeester.
5 Verslag kascommissie.
6 Benoeming lid kascommissie.
7 Bestuursverkiezing.

Periodiek aftredend zijn J. W. Vruggink, secr
J. Wijnbergen, lid en T. Hofman, lid.
Allen herkiesbaar. Tegenkandidaten voor de
bestuurs'verkiezing worden schriftelijk inge-
wacht voor de vergadering, bij de secretaris.

8 Rondvraag.
9 Sluiting.

Het bestuur

VOOR ONZE JUNIOREN:

De vergunningen voor 1989 liggen klaar bij

Hengelsporthuis Hulstijn, Raadhuisstraat 16,
Hengelo Gld.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Aangifte
t.b.v. hondenbelasting 1989

1 Iedere die over 1988 géén aanslagbiljet ont-
ving en toch houder is van een hond, dient dit
Vóór 4 maart a.s. schriftelijk te onzer kennis
te brengen.

2 / i j , die in 1988 wel een aangiftebiljet ontvin-
nc-n, maar per 1-1-1989 geen houder van een
hond meer zijn en hiervan nog geen bericht
hebben gedaan, worden tot 4 maart in de ge-
legenheid gesteld hiervan opgave te doen onder
vermelding van de redenen waarom men geen
houder meer is.
Wanneer vóór deze datum geen afmelding is
ontvangen, wordt voor 1989 een aanslag op-
gelegd.

.'< /ij, die in 1988 in de hondenbelasting werden
aangeslagen en thans nog houder zijn van een
hond, behoeven geen aangifte te doen, zij ont-
vangen automatisch hun aanslagbiljet 1989.
Zodra men in de loop van het belastingjaar
houder van een hond wordt of geen houder
meer is, dient hiervan binnen veertien dagen
een kennisgeving te worden gedaan.

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld.
Gemeentesecretarie,

afdeling financiën.

Ik betaal f 2000.00 tot f 4000.00 voor

CEBOGEN KABINETTEN
ook vuren

B. SMEITINK
Wichmondseweg 29a. Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2524

120.- terug
voor uw oude pan!!
Tijdelijk, tot 4 maart
krijgt u bij aankoop van:
een BK KOOK- of HAPJESPAN f 20.— terug
een BK FLUITKETEL f 15.— terug
een BK STEELPAN f 10.— terug

BESSELINK
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

DEZE WEEK

eigen bakkerij
\NlND/VIOLENB/KK[RS

1 cake plm 450 gr v. 3.55 v. 2.98

Uit onze supermarkt:

Grolsch bier 0,3 liter

krat 24 flesjes voor 15.75

Slagers leverworst 350 gr v. 1.75

Super snelkookrijst

pak 400 gr voor 1.19

SERVICE SUPER en
BROOD- en BANKETBAKKERIJ

FA. WILLEMSEN
TOLDIJKSEWEG 13 STEENDEREN

TEL. 05755-1259

Voor familie- en handelsdrukwerk

Drukkerij Wolters, Tel. 05753-1455



RABOPOLIS
Bromfietsverzekering
Haal vóór l maart uw nieuwe verzekering bij de
Rabobank.

U krijgt het plaatje direkt mee,

NEDERLAi

Rabobank
geld en goede raad

Hengelo Gld, Kastanjelaan 11

Spalstraat 23

Keijenborg, St. Janstraat 44

Tel. 05753-2022

Tel. 05753-1601

Tel. 05753-1336

Nilfisk
de Noorman

NILFISK GS 90
TIJDELIJK

Dit mag u niet missen: tijdelijk de befaamde
Nilfisk GS 90 huishoudstofzuiger in een
speciale uitvoering voor een speciale prijs.
Mét alle unieke Nilfisk voordelen:

• ongeëvenaarde zuigkracht
• langste levensduur
• schoonste uitblaaslucht
• optimaal bedieningsgemak

Haast u naar uw winkelier, want de voor-
raad is beperkt!

NILFISK
Wie nu 'n Nilfisk koopt, kan de rest van

deze eeuw rustig van de vloer eten!

%

/

/nstaffatfebedri/f

ORDELMAN- DIJKMAN
Spalstraat M, 7255 AC Hengelo (G/d.l

Tef. 1285

van:

REGELINK'S SCHILDERSBEDRIJF

VERKOOP VAN GLAS, VERF, BEHANG EN

KREATIEVE BENODIGDHEDEN

DE SPECIAALZAAK

Tel. 05753 -1655 - Raadhuisstraat 40 - 7255 BN Hengelo (Gld.)

Reparatie wasautomaten,

koelkasten en diepvriezers

Bel UIT DE WEERD
HENGELO Gld.

Zonnestraal 13 - Telefoon 05753-1806

NU OOK REPARATIE VAN

MJHN-HTJISH. ARTIKELEN

GARANTD2 OP ONDERDELEN

VLEES VOOR FIJNPROEVERS
RIB- EN HAASKARBONADE

500 gr 4.45

ROLPENS 100 gr 1.30

CASSELLERRIB 100 gr 1.90

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thulsstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

ALLEEN DEZE WEEK

TAGX SCHOENMODE

Bij aankoop van 2 paar AFGEPRIJSDE schoenen

betaalt u voor het tweede afgeprijsde paar (het

goedkoopste) de HELFT van de AFGEPRIJSDE

prijs

Deze schoenen zijn voorzien van witte plakkers

met rode opdruk

Deze aktie loopt t.e.m. zaterdag 25 febr. 1989

Tot ziens bij

TAGX SCHOENMODE
Raadhuisstraat 27 - HENGELO GLD-Tel. 05753-2547

's Maandags gesloten

Presenteert:

ZONDAG
£2* 26 FEBRUARI

discotheek

Graag tot ziens bij:

DISCOTHEEK

INVENTION-CONCORDIA
Raadhuisstraat 36
HENGELO (G) - Tel. 05753-1461

VERONICA'S TOP 40
DRIVE-IN SHOW

in de grofe zcraf van discotheek

INVENT/ON - CONCORDM

D/f groofse spektakel begint

om 27.00 uur

VRIJDAG 21.00-1.00
ZATERDAG 21.00-1.30

ZONDAG 15.00-1.00

CampUS' super Gnpper
r

KOGELPEN

M

w
KLEUREW

WOLTERS BOEKHANDEL

HENGELO GLD

Kerkstraat 17

Tel.05753 - 1253

Z E E R

G E W I L D

BIJ DE JEUGD

BASKETBALVER.

TOPSCORE
Hengelo Gld

ZOEKT NIEUWE LEDEN
Kom gratis de rest van het seizoen meetrainen
Training iedere woensdag in sporthal de Kamp

Jeugd van 19.00-20.30 uur
Dames (senioren) van 19.00-20.30 uur
Heren (senioren) van 20.30-21.45 uur

Graag tot ziens

Eventuele inlichtingen:

H. van Haaren, tel. 05753-1986
G. Meenink, tel. 05753-1260

EDAH
GEVRAAGD

MEISJE OF JONGEN
Leeftijd plm 17 jaar - voor kassabediening
40-urige werkweek

Aanmelden:

EDAH
Raadhuisstraat 53 - Hengelo Gld - 05753-2000



Voor BEHANG naar
LENSELINK

* De nieuwe behangcollectie is binnen

* Totaal vernieuwde behangafdeling
met overzichtelijke presentatie

* Ruim 200 soorten behang in voorraad

* Prijzen vanaf f 7.95 per rol

* Restanten vanaf f 3.00 per rol

DA DROGISTERIJ - VERF - GLAS - BEHANG

KERKSTRAAT l - HENGELO GLD - TELEFOON 05753-1300

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

VOORBEREIDINGSBESLUIT
De burgemeester van Hengelo maakt ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 22 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat
de raad van Hengelo in zijn vergadering van
7 februari 1989 heeft besloten te verklaren,
dat een (gedeeltelijke) herziening van de be-
stemmingsplannen Hengelo Kom 1983 wordt
voorbereid voor het terrein van de voormalige
kleuterschool „De Eerste Stap" aan de St.
Michielsstraat te Hengelo en betrekking heeft
op de percelen, kadastraal bekend gemeente
Hengelo, sectie K, nrs. 2879 en 2880 (ged.j.

Dit raadsbesluit treedt op 23 februari 1989 in
werking en ligt met de bijbehorende tekening
vanaf 23 februari 1989 voor een ieder ter ge-
meentesecretarie (sectie bestuurszaken) ter
inzage.

De burgemeester voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

Hengelo, 21 februari 1989.

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE

diepte reiniger
Verbluffend resultaat
Huur slechts f l o.— p. dag

DKOGISTERIJ

LENSELINK
Kerkstraat l, Hengelo Gld

Dit laatje
niet schieten.

Hollandse

Golden Delicious

kg

Pracht

bloemkool p.stuk

99

175
Achterham

100 gr

AH dubbelvla

van.-aardb. of
choc.-van. liter

199

198

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Bestemmingsplan Winkelskamp

1988

De burgemeester van Hengelo maakt ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 26 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat
met ingang van 23 februari 1989, gedurende
één maand, ter gemeentesecretarie (sectie be-
stuurszaken) voor een ieder ter inzage ligt het
door de gemeenteraad in zijn vergadering van
7 februari 1989 vastgestelde bestemmingsplan
Winkelskamp 1988, met bijbehorende beschei-
den.

Aangezien tegen het ontwerp van het bestem-
mingsplan geen bezwaren bij de gemeente-
raad zijn ingebracht en het vastgestelde plan
niet afwijkt van het ter visie gelegde ontwerp-
plan, kunnen bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland geen bezwaren tegen het vastge-
stelde plan worden ingediend.

De burgemeester van Hengelo

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

Hengelo, 21 februari 1989.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

De burgemeester van Hengelo brengt ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 28, lid ö,
en artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening ter openbare kennis, dat Gedepu-
teerde Staten van Gelderland bij besluit van
25 januari 1989 nr. RO88.38554-ROV/G5208,
goedkeuring hebben verleend aan het bestem-
mingsplan Veldhoek 1988, nr. l, vastgesteld bij
raadsbesluit van 6 december 1988, nr. 93-1-1.
Ingevolge het bepaalde in artikel 29, lid l, van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening is het be-
sluit tot goedkeuring voor het gehele plan on-
herroepelijk.

Het besluit van Gedeputeerde Staten én het
genoemde bestemmingsplan liggen met ingang
van 23 februari 1989 gedurende één maand
'voor een ieder ter gemeentesecretarie (sectie
bestuurszaken) ter inzage.

Niemand is gerechtigd om tegen voormeld
goedkeuringsbesluit beroep in te stellen bij de
Kroon.

De burgemeester voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

Hengelo, 21 februari 1989.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

„ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

ACCOUNTANTSKANTOOR

TH. J. SLOOT B.V.
Tramstraat 4 - 7255 XB Hengelo Gld

Tel. 05753-1391

Problemen bij het invullen van uw

belastingaangifte 1988?

U kunt hiervoor bij ons terecht op de volgende

zittings (dinsdag) avonden

28 febr., 7, 14, 21 en 28 maart

Ons kantoor is geopend van 18.00 tot 20.00 uur

Vergeet niet al uw gegevens mee te nemen!

SPAREN
MET DE

HOOGSTE
RENTE

VRIJHEID.

NMS Extra Plus Sparen

Goed nieuws voor iedereen die wil sparen en toch

niet gebonden wil zijn aan opzegtermijnen en

boeteclausules.

Uw spaargeld is dagelijks opvraagbaar,

(tot ƒ 50.000,— per jaar)

Rente momenteel 0)3 /O

Aan iedere nieuwe spaarder geven wij

het hele jaar door een openingspremie van

ƒ7,50

Nieuwsgierig geworden?

Informeer vrijblijvend naar deze spaarvorm of

naar onze vele andere spaarvormen.

assurantie- en makelaarskantoor o.g.

gerrits + lammers bv
7255 AC Hengelo Gld.
Spalstraat 26 Tel. 05753 - 3000

M SPAARBANK

WAARDEBON

VERSE KIPPEBOUTEN

398
Zaterdagvoordeel:

Kipfilet

500 gr 548
Ma. en di. 27 en 28 febr.:

Schouder-

karbonade

kg 498

Boerenwit of

bruin

gratis gesneden

Onze bekende

krentewegge

1100 gr

184

498
Har te velt jonge

jenever liter

Florijn vieux

liter

1775

1795
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag a.s

bij Albert Heijn, Hengelo Gld

's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. oh
GEMEENTE HENGELO

Provincie Gelderland

Bestemmingsplan Hengelo Kom

1988, nr. l

De burgemeester van Hengelo maakt ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 26 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat
met ingang van 23 februari 1989 gedurende één
maand, ter gemeentesecretarie (sectie bestuurs-
zaken) voor een ieder ter inzageliggen het door
de gemeente raad in zijn vergadering van 7
februari 1989 - overeenkomstig het ontwerp -
vastgestelde bestemmingsplan Hengelo Kom
1988, nr, l, en de voorschriften van het gel-
dende bestemmingsplan Hengelo Kom 1983,
welke mede van toepassing zijn op het be-
stemmingplan Hengelo Kom 1988, nr. 1.

Zij die zich tijdig met bezwaren tot de ge-
meenteraad hebben gewend kunnen gedurende
de termijn van terinzageligging bij Gedepu-
teerde Staten van Gelderland, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem, bezwaren tegen het vastge-
stelde bestemmingsplan indienen.

De burgemeester van Hengelo,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen

Hengelo, 21 februari 1989.

BOEKEN-TIPS

Enkele punten uit het boekennieuws

• LEO DERKSEN

De Telegraaf-columnist schreef:
„Even de hond uitlaten"

• TOON HERMANS
„Overdrijvende wolkenvelden"

• BILL COSBY
De bekende „vader" op TV
„Vaderschap"

• JOS VAN MANEN
schreef haar 25e boek
„de verrekijker"

De emeritus-predikant Bouman uit Laag
Keppel liet verschijnen
„Ademloos" - „Hemelsleutel"

• HANS KEUPER
de onderwijzer-zanger-liedjesschrijver
„Volksrijmen"

WOLTERS
BOEKEN

TIJDSCHRIFTEN

STRIPBOEKEN

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

VOOR AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenihoüaan 29 Hengelo Gld

Telefoon 05753-1845

Peugeot 205

Onbetwist is
uw groenspecialist

Telefoon 057.-)» 2619

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 26 FEBRUARI

Hervormde Kerk (Remigiuskerk)

10.00 uur ds. Verhaere (Heilig Avondmaal)

Goede Herder Kapel

10.15 uur hr v.d. Ben, jeugddienst

Vrijz. Herv. Kerk

Geen dienst

R.K. Kerk Hengelo (Gld.)

Zaterdag 25 febr. 19.00 uur H. Mis m.m.v. het
kerkkoor

Zondag 26 febr. 10.00 uur Woord en Communiedienst
Dinsdag 28 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 20 t.e.m. 26 februari

Th. J. Hanrath, Kastanjelaan 7, tel. 1277.

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

H. Eil, tel. 1420.

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.



CHARLES BURGER

en

IRMA EHRINGFELD

Wij geven hierbij kennis van ons
huwelijk op vrijdag 3 maart 1989 om
9.30 uur in het gemeentehuis te Hen-
gelo Gld.

Het huwelijk zal voltrokken worden
door pastoor van der Sman om 10.45
uur in de St Martinuskerk te Wehl'.

Hierbij nodigen wij u uit op onze
receptie van 14.00 tot 16.00 uur.

Dagadres: zaal „Olde Beth",
Nieuwestraat 10 te Wehl.

Tijdelijk adres:

Kloosterweg 5, 7255 NZ Hengelo Gld.

TOON SESINK

en

HANNY JANSEN

willen elkaar het ja-woord geven op
'vrijdag 3 maart 1989 om 10.15 uur in
het gemeentehuis te Steenderen.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.00 uur in de Sint Willibrordus-
kerk te Steenderen.

Wij houden receptie van 14.30 tot 15.30
uur bij café-restaurant „de Engel",
Dr. A. Ariënsstraat l te Steenderen.

Ons adres wordt:
Neuzendijk 8, 7021 LS Velswijk.

Verrast door de vele reakties bij gelegenheid
van ons zilveren huwelijksfeest, danken we U
heel hartelijk voor uw felicitaties, bloemen en
attenties.

TH. NIESINK
R. NIESINK-SCHENNINK

7256 AD Keijenborg, februari 1989.

Molenstraat 19.

WELFARE RODE KRUIS

Dinsdag 14 februari, Valentijnsdag, kwamen de deel-
nemers van de Welfare afd. Hengelo Gld weer bijeen
in „Ons Huis" voor een gezellige middag.
De opening werd verzorgd door mevr. van Hengel,
die iedereen van harte welkom heette.
Onder het genot van een kopje koffie of thee werd
er gezellig bijgepraat. Daarna werd er bingo gespeeld
waaraan een iedere naar hartelust meedeed.
Enkele dames droegen een gedicht voor en met het
zingen van enkele oude melodietjes kwam er een
einde aan deze gezellige middag.

BASKETBALVER.

TOPSCORE
Hengelo Gld

zoekt TRAINER-COACH
voor een team, spelend op kern-niveau

Inlichtingen:

H. van Haaren, tel. 05753-1986
G. Meenink, tel. 05753-1260

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

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spatetraat 13, Hengelo Gld

Doe-het-

zelvers

Alle HOUTWAREN
en PLAAT-
MATERIAAL bij

,Spannevoger
P.S. Parkeerplaats

achter

Te koop van sloop:

5 kapspanten, plm 6 meter
breed + gordingen en
regelwerk.
Doe-het-zelf centrum
„DE SPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2, Hengelo G
Tel. 05753-1484
P.S. Parkeerplaats achter
de winkel

ZONDAG 26 FEBR

GROTE BINGO
Aanvang 20.00 uur

Zaal open 19.30 uur

KEIJENBORG

Org.: B.V. 't Centrum

Het adres voor
voordelige

CD's
is

PLATENBAR

,Spannevogel'

Bedevaart Lourdes per bus
trein of vliegtuig. Inf.:
de Rusthoek 2, Hengelo G
tel. 05753-1819

J-ongenshulp gevraagd
voor zaterdags.
Tel. 05753-1733

Wenskaarten - Nan Yu
afslankthee. Als steeds uw
drogist GOOSSENS
Tel. 05753-1297

ZAAGSEL op bestelling

voor in de stallen.
Klompenfabriek Gebr.

Sueters, tel. 05753-3030
Tevens uw adres voor
klompen en klompschoenen

Weer eens wat anders
geven? Een taart is altijd
feest. Daarom maken wij
er ook altijd wat moois
van . . . . en lekker, dat
spreekt vanzelf. Bakkerij
Kreunen, tel. 05753-1474
De zaak voor mensen met
smaak!

Wilt u voor uw bedrijf
een REKLAMEDIA bij de
Hamovefilm „Miami Vice
in de Hengelose mais
Dan is dit uw laatste kans
Bel vóór l maart met Jean
Kreunen, tel. 05753-1474

Installatiebdrijf

J . H . A R E N D S E N B V
Vordenseweg 10 7255 BW Hengelo Gld Telefoon 05753-2511

VOOR AL UW

• Loodgieters werkzaamheden

• Gas - water

• Centrale verwarming

• Elektra

• Dakwerk

STAAN WIJ VOOR U KLAAR

BANNEUX IN TREK BIJ BEDEVAARTGANGERS

Dit jaar wordt voor de 45e keer achtereen de jaarlijk-
se bedevaart naar Banneux, vanuit Hengelo Gld
en omgeving verzorgd.
Als tijd is hiervoor gekozen het weekeinde van 20 en
21 mei. De reis wordt gemaakt per luxe touringcar
en leidt o.a. door het Limburgse land.
Degene die er voor voelt de tocht mee te maken kan
zich wenden tot Theo Gerrits, Korenbloemstraat 3 te
Hengelo Gld, telefonisch te bereiken onder nr. 2263

GEBROEDERS BROUWER KOMEN NAAR

HENGELO GLD

Na enig overleg is de concertcommissie van de Remi-
giuskerk te Hengelo Gld er in geslaagd om de gebr.
Brouwer, die als trompettisten grote faam hebben
opgebouwd, voor een concert naar Hengelo te halen.
Zij verzorgen een concert op zaterdag 13 mei, waarbij
het Proper-orgel van de Remigiuskerk bespeeld zal
worden door Wim van der Panne. De aanvang is
20.00 uur.
Verder in het seizoen is een tweede concert vast-
gesteld op zaterdag 30 sept. a.s. Organist Peter Eilan
der uit Apeldoorn heeft hiervoor zijn medewerking
toegezegd.

JUBILEUMCONCERT HARRY MUSKEE BIJ
„FLOPHOUSE" IN TOLDIJK

Een van de aartsvaders van de Nederlandse popmu-
ziek is ongetwijfeld Harry Muskee.
Dit jaar viert hij zijn 25-jarig jubileum als pop-
muzikant. Gedurende deze 25 jaar stond voor vele
later groot geworden popmuzikanten o.a. Herman
Brood, de wieg bij Muskee.

Wie herinnert zich niet de roemruchte jaren van
Cuby and the Blizzards, waarmee Muskee tournees
maakte door Polen, Duitsland, Italië, Zweden en
Engeland, waarbij in 4 landen TV-opnamen werden
gemaakt.

19 elpee's staan op zijn conto en voor Desolation
werd hem in 1968 een internationale Edison uit-
gereikt.

Gelegenheid tot verzilveren van

schildersbonnen en rechten RBS

voor de a.s. feestdagen

op vrijdagavond 24 februari

van 19.00 tot 21.00 uur bij

A. HULSTIJN, Vordenseweg 27
te Hengelo Gld

Het bestuur

Hout- en Bouwbond FNV

afd. Hengelo Gld

Harry Muskee schreef tijdens de periode van Cuby
and the Blizzards ruim de helft van het materiaal dat
de band op de plaat zette.
In zijn lange carrière heeft hij vele ontwikkelingen
doorgemaakt, was steeds weer op zoek naar nieuwe
mogelijkheden, zonder echter zijn roots uit het oog
te verliezen.
Door de jaren heen werkte hij o.m. met Van Mor-
rison. Hij verleende medewerking aan het programma
Rauhfaser van de KRO en aan de TV-documentaire
de legende van de Vara.
En deze legende van de Nederlandse popmuziek
komt op zaterdag 25 februari in jeugdsoos Flophouse
in Toldijk. De mensen van SPA en de jeugdsoos
zijn blij dat Muskee in dit juibleumjaar gecon-
tracteerd kon worden.
Ter gelegenheid van dit jubileum komt er een boek
uit over de carrière van Harry Muskee en wordt
er gewerkt aan een nieuwe elpee-cd met veel eigen
werk.
Muskee is ook de naam van de band waarmee het
jubileum gevierd wordt en welke is uitgegroeid tot
een moderne Rootsband.
Het concert op zaterdag 25 februari begint om
21.00 uur.



lang
zullen we

leven?

nationale hartweek 3 t/m 9 april

Dit jaar bestaat de Nederlandse Hartstichting 25 jaar.
'n Kwart eeuw strijd tegen volksvijand nummer 1: hart- en
vaatziekten. Die strijd moet doorgaan. Nog steeds worden
jaarlijks 60.000 mensen het slachtoffer van een hartinfarct
of een beroerte. In ons jubileumjaar willen we daarom meer
dan ooit een beroep op u doen.

Tijdens de hartweek zullen er weer 80.000 collectanten
langs alle deuren van Nederland gaan. In uw woonplaats zoe-
ken we nog enkele vrijwilligers. Mogen we op u rekenen?

Laat uw-hart spreken en collecteer mee. Bel vandaag
nog om u aan te melden

25 jaar

nederiandse hartstichting
\ vrienden van de hartstichting

Sophialaan10.2514JR s-Gravenhage. Telefoon 070-924292

Aanmelding bij J. te Veldhuis, Anjerstraat 8, 7221

AS Steenderen, tel. 05755-1733

CHR. MUZIEKVER. CRESCENDO BEREIDT ZICH

VOOR OP HAAR VOORJAARSUITVOERING

Na de muzikale presentatie tijdens de nieuwjaarsbij-
eenkomst in „Ons Huis" en het Unicef -concert, zijn
de voorbereidingen gestart om op zaterdag 11 maart
a. s. zo goed mogelijk voor de dag te komen op de
voorjaarsuitvoering.
Een uitgebreid programma is in studie genomen door
het muziekkorps, het tamboer-lyrakorps en de leer-
lingengroep.
In de afgelopen maanden zijn zowel bij het korps als
bij de leerlingengroep meerdere leden toegetreden,
hetgeen een gunstig ontwikkeling is.
Bij het tamboer-lyrakorps is men er in geslaagd een
nieuwe tamboer-maitre aan te trekken, zodat de
vacature weer is opgevuld.
De supportersvereniging die in het verleden met een
toneelspel meewerkte, verzorgt nu eigen avonden en
wel op vrijdag 21 en zaterdag 22 april, ook in „Ons
Huis" te Hengelo Gld.
Opgevoerd wordt het blijspel „Muziek in de vroege
morgen" dat in eigen beheer uit het Duits is ver-
taald.

Uw trouwdag begint

bij uw trouwkaart
Gezellig hè, dat uitzoeken
van zoveel d ingen. . . Een huwelijkskaart bijvoorbeeld.
Da s best moeilijk. Want Mercard heeft /.o'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!

DRUKKERIJ WOLTERS

Reg«llnk»traat 16 - Hengelo Gld

GERRIT BURGERS ERELID VAN HAMOVE

FILMAVOND HAMOVE

Het filmteam van Hamove is het afgelopen jaar weer
druk in de weer geweest, niet alleen met opnamen
Van de speelfilm „Miami Vice in de Hengelose mais"
doch ook met andere evenementen van de club bijv.
de Paasraces, de wedstrijden om het Nederlands kam-
pioenschap wegrace, de cross, Wossinkbos en op-
namen van de veteranenrally enz.
Deze z.g. motorsportfilmavond was eerst gepland op
dinsdag 28 februari, is nu verplaatst naar woensdag
8 maart. Dus noteer even de datum woensdag 8 maart
De plaats van handeling is zaal Concordia en de
aanvang is 20.00 uur. Een ieder is van harte welkom
en tegen een kleine vergoeding kan men naar binnen.
Op woensdagmiddag wordt de traditionele kinder-
filmmiddag gehouden, eveneens in zaal Concordia.
Hiervoor heeft het filmteam weer een leuk program-
ma samengesteld, dat ongetwijfeld bij de jeugd in de
smaak zal vallen.
Wat betreft „Miami Vice in de Hengelose mais" kan
op dit moment nog geen tijd genoemd worden waar-
op deze film gedraaid wordt. Het filmteam is op het
moment nog druk aan het monteren maar zodra de
datum bekend is, komen wij hierop terug.
Wilt u een avondje motorsport zien van wedstrijden,
georganiseerd door Hamove, kom dan 8 maart naar
Concordia. U zult er geen spijt van hebben.

Op de foto staat voorzitter Roei Kreunen met de oorkonde van het ere-lidmaatschap en Gerrit Burgers met

de legpenning van de KNMV.

Op de jaarvergadering van de Hengelose auto- en
motorvereniging Hamove nam secretaris G. J. Bur-
gers afscheid na 34 jaar met veel accutaresse het se-
cretariaatswerk van Hamove behartigd te hebben.
Met een daverend applaus werd het voorstel van het
bestuur aan de ledenvergadering, hem tot erelid te
benoemen, onderstreept.
Henk Enzerink kwam in zijn plaats in het bestuur.
Hamove organiseert met Pasen weer de internatio-

nale wegraces met de complete wereldtop zijspannen
aan start en wedstrijden om het Nederlands kam-
pioenschap.
Zondag 11 juni a.s. wordt op circuit 't Zand een
wedstrijd om het Nederlands kampioenschap motor-
cross verreden met alle toppers als John v.d. Berk,
Dave Strijbos, Kees van der Ven, Gert Jan van Doorn
en Pedro Tragter aan het vertrek.

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
De grootste kans van slagen in:

• geboorte-aankondigingen

• huwelijks-aankondigingen

• kaarten voor jubileum

• blanco kaarten enz.

Wij helpen u graag met de tekst en leveren

ie klas drukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS

REGELINKSTRAAT16 HENGELO (GLD.)

TELEFOON 05753-1455


