
60e jaargang no 4 dinsdag 22 januari 1991 *ITGAVK:
DRUKKERIJ WOLTERS
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Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keljenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

KEURS1AGER

PAMPA,
DE SAMBA
ONDERDE
SPECIALS

Magere
speklappen
500 gram éL<

Slagersham
150 gram

1.95

Gelderse
Gekookte worst
250 gram 1.95

SPECIAL

PAMPA-
SCHIJVEN
100 GRAM

195i
Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
(max. 2 kg per klant) 500 gram

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram

3.95

3.95

2.95

3.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Dames en Heren kapsalon
Heren knippen ook zonder afspraak

TELEFOON 05755-2555
Dorpsstraat 25, Steenderen, de koffie staat klaar

Kerkstraat 6

35 CLEMENTINES
MANDARIJNEN 6,95
zonder pit, lekker zoet

4 kg GOLDEN DELICIOUS 3.95
lekkere handappel

2 grote krop KASSLA 2.50
Uit onze rauwkostkeuken:

500 gr ZOETZUUR SALADE 3.95

500 gr BLEEKSELDERIJ-KAAS

SALADE 3.95

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAK

l
O
mBakkerij Bruggink

RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Ambachtelijk «lager
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Jan Stapelbroek
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DE WINKELOVEN:

HAM-KAAS
CROISSANTS
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Rib- en haas
KARBONADE

500 gram

50d gram

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

1/2 jaar garantie op onderdelen

Eigengemaakte
BOTERHAMWORST

150 gram

4.50

4.50

1.10
HummeJoMweg 3 - Hengelo OW - Tel. 1258 j
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EXTRA GROTE

OPRUIMING
BREIWOL
per bol vanaf

Wolboetiek Dïny d« Vrught
Velswijkweg 22Te|-00344-1315
VELSWIJK

per stuk
HAMLAPPEN

500 gram

CORNED BEEF
100 gram

GEBRADEN GEHAKT
100 gram

2.15

6.10

1.65

1.40

BINGO
t.b.v. majorettever. E.M.M.

/op vrijdag 25 januari a.s.

zaal WOLBRINK, Bleekstraat 3, Hengelo Gld

Aanvang 10.30 uur

HOOFDPRIJS f 200.—
Verder o.a. geld- en andere prijzen

SLAGERIJ

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

biedt u een keuze uit

21 radio- en TV-cursussen

D»ze informatiekrant «s gratis
Verkrijgbaar bij de boekhandel

Cursusboeken leverbaar door:

WOLTERS
BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

HENGELO GELDERLAND

Kerkstraat 17 - Tel. 05753-1253

JOHANNES 23
Scholengemeenschap voor meisjes en jongens
die een vak willen leren.

Rooms
Katholieke |

Protestante
Christelijke
school voor
LTO | I.HNO |
IUO|

Meer dan
100
beroepen
voor het
uitzoeken!
Zaterdag 26 januari 1991
van 10.00-13.00 uur

Zaagmolenpad 26 l 7008 AJ Doetinchem l Telefoon 08340 - 2 34 26

Zomervakantie?
Begin met een bezoek

aan de Rabobank

Plannen voor de zomervakantie? Begin met een
bezoek aan de Rabobank. Daar liggen de zomer-
reisprogramma's voor u klaar. Gratis, net als de
nieuwe Rabobank ZomerVakantieWijzer.
Onze reisadviseur maakt uw keuze gemakkelijk.
Boek daarom nu uw vakantie bij de Rabobank.

Hengelo Gld. - Raadhuisstraat 21
Tel. 05753-2022

Keijenborg • St. Janstraat 44

Tel. 05753-1336

Rabobank
Meer bank voor je geld



5 kg BILDSTAR 2.98

1 zak gesn. RODE KOOL 0.98

1 kg WITLOF 1.98
20 Maroc
MANDARIJNEN 5.98

1 bos CHRYSANTEN 4.95

Bloemen-, groente- en f ruithuis

Joop Kuipers
TEL. 05753-1227 HENGELO GLD

Let op de reclame in de winkel

Deze week
bij uw Echte Bakker

TARWE ROZIJNEN
BOL
plm 450 gram £i£v

HAZELNOOT
KOEKEN

5.655 stuks

Jozef Schabbink
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1250

Magere RIBLAPPEN 500 gr
7.95

GRILLWORST 100 gr 1.20

GEBR. GEHAKT 100 gr 1.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

TeL 05753-1329

Te koop
STEENDEREN, Prins Bernhardlaan 84.

Goed onderhouden royaal halfvrijstaande

woning met een mooie tuin.

Totale grondoppervlakte 330 m2. Bouwj. 1980

Indeling: ha-l, toilet, Z-vormige woonkamer met

open haard halfopen keuken, bijkeuken.

1e verd.: overloop, 3 slaapkamers, badkamer

met lig b ad, aparte douche, 2e toilet.
2e verd.: met vaste trap bereikbare bergzolder

mogelijkheid van 4e slaapkamer.

Deze woning is voorzien van c.v.-aardgas,
spouw-, dak-, vloerisolatie en gedeeltelijk van

dubbele beglazing.

STEENDEREN:

Gelegen aan de rand van het dorp aan de Tol-

dijkseweg een perceeltje weiland met enkele
fruitbomen, groot 0.30.47 ha.

Inlichtingen via uw eigen NVM-makelaar of via
ons kantoor.

uimes
Wichmondseweg 16
7255 KZ Hengelo (Gld.)
tel. 05753-2359

W
NVM!

Groot is het wonder,

jij bent zo klein>,

dankbaar zijn wij,

dat jij ons kindje mag zijn.

Wij zijn heel gelukkig met de geboorte van

onze dochter

ESTHER

Esther is geboren op 15 januari 1991.

ZIJ is 50,5 cm lang en weegt 3990 gram.

Henk en Gerrie Luesink

Rijnweg 23,

7255 NW Hengelo Gld.

CDA
Het CDA Hengelo Gld houdt een vergadering

op 31 januari a.s.

Als spreker komt

de heer R. Seegers
uit Hattem

De heer Seegers is vice-voorzltter van de

CDA-Statenfractie

Het onderwerp van deze avond is:

„Hel CDA en het platteland"
(buitengebied)

Aanvang 20.30 uur

Hotel Leem rei s - Spal straat 40 - Hengelo Gld

U heeft al veel goede wensen gekregen

Ook wij wensen U veel Heil en Zegen

Het CDA staat voor U klaar

Nog ruim elf maanden van dit jaar.

Zijn plaats is leeg

zijn stem is stil

wij zwijgen Heer

het was uw wil.

Dankbaar dat langer lijden hem bespaard is ge-

bleven, bedroefd, maar met een onuitwisbare

herinnering aan zijn leven, geven wij u kennis

dat van ons is heengegaan

ALBERT TJOONK

„Oom Albert"

Geboren 17 februari 1902

overleden 16 januari 1991

Zelhem, Henk Elsman
Alie Elsman-Adelerhof

Twello, Henk en Mariël

Zelhem, Albert en Üanne

Hengelo Gld, Beukenlaan 37.
Verzorgingscentrum ,,De Blejjke".

De begrafenis heeft maandag 21 januari plaats

gehad op de Algemene Begraafplaats te

Hengelo Gld.

Correspondentie-adres:

fam. H. Elsman, Asterstraat 15, 7021 ZE Zelhem

De vele blijken van belangstelling tijdens de

ziekte en na het overlijcten van oroze lieve
moeder

M. A. HORSTINK-WIENDELS

was ons een grote steun.

Hiervoor onze oprechte dank.

Hengelo Gld, januari 1991.

fam. Horstin k

Voor uw blijken van medeleven, die wij moch-

ten ontvangen na het overlijden van onze vader

en opa

HENDRIKUS THEODORUS JACOBUS

KLOOKEN

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Familie Klooken

Keijenborg, januari 1991.

Wij gaan trouwen!

Op donderdag 31 januari 1991 om 11.00 uur

in het Gemeentehuis kasteel ,,Huize Ruurlo"

te Ruurlo.

Alle familieleden, vrienden en bekenden

kunnen ons feliciteren in „De Herberg",

Dorpsstraat 10 te Vorden.

U bent van 14.00-15.30 uur van harte welkom

op onze receptie.

ARNOLD DERKSEN & LISELORE GEURTS

Akkerwinde 7, 7255 WN Hengelo Gld

Basketbalver. TOPSCORE
ZOEKT

NIEUWE LEDEN
DAMES EN HEREN

Gratis trainen tot eind lopend seizoen

Inlichtingen:

G. Meenink, tel. 05753-3652 of

H. van Haaren, tel. 05753-1986

Gevr. huish. hulp voor 1 of

2 halve dagen per week

in centrum dorp. Brieven

onder no. 4 bureau van

de Reclame

Te koop brandstof tanks

voor boven grondse op- .

slag, plm 2000 tot 12.000

liter. Hissink, Slotsteeg 9

Hengelo Gld, 05753-1439

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld
Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

Raadsvergadering

De eerstvolgende raadsvergadering zal
worden gehouden op dinsdag 5 februari
1991, des avonds om 8 uur in de raadszaal
van het gemeentehuis.
De agenda voor die vergadering zal te
zijner tijd in dit blad worden gepubliceerd.

Het spreekuur van burgemeester en
wethouders opdonderdag24 januari 1991
zal worden gehouden tussen 19.00 en
19.30 uur in plaats van tot 20.00 uur.

COLLECTEN

In de maand januari zijn er geen collectes
volgens het collectenrooster 1991.

AKTIVITEITEN-
KALENDER1991

Het is wederom de bedoeling om in 1991
een aktiviteitenkalender met alle plaat-
selijke aktiviteiten erop samen te stellen.
In principe gaat het om publiektrekkende
aktiviteiten, zoals tentoonstellingen, sport-
en culturele evenementen.
Het doel is om doublures te voorkomen,
eventuele lacunes op te sporen en zo
mogelijk op te vullen.
De opgegeven aktiviteiten zullen onder
deze rubriek periodiek worden gepubli-
ceerd.
Voor opgaven dient men zich te wenden
tot de afdeling sociale zaken en welzijn,
de heer G. van Aken.

COMMISSIE-
VERGADERINGEN

De raadscommissie ruimtelijke ordening/
openbare werken vergadert op dinsdag
22 januari en woensdag 23 januari 1991
in het gemeentehuis.
Beide vergaderingen beginnen om 19.00
uur.
Tijdens deze vergaderingen worden zij,
die een bezwaarschrift hebben ingediend
tegen het ontwerpbestemmingsplan
Golfbaan " 't Zelle" 1990 en te kennen
hebben gegeven van de hoorzitting ge-
bruik te willen maken, in de gelegenheid
gesteld hun bezwaren mondeling toe te
lichten.

De raadscommissie ruimtelijke ordening/
openbare werken houdt op woensdag 6
februari 1991 een openbare vergadering
in het gemeentehuis.
De vergadering begint om 19.30 uur.
Vanaf 19.30 uur bestaat gedurende 15
minuten voor niet-commissieleden de
gelegenheid gebruik te maken van het
spreekrecht.
Wie van het spreekrecht gebruik wenst te
maken dient daarvan te voren kennis te
geven aan de voorzitter en het spreekrecht
is beperkt tot onderwerpen, welke op de
agenda voorkomen.

De agenda van deze vergadering luidt als
volgt:
1. Opening.
2. Besluitenlijst van de vergadering van
18 december 1990.
3. Hoorzitting naar aanleiding van een
bezwaarschrift ingediend tegen het ont-
werp-bestemmingsplan Hengelo-Kom
1990, nr. 2.
4. Plaats van een hondentoilet in het dorp
Keijenborg.
5. Mededelingen.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.

AKTfVITEITEN-
KALENDER

Januari
25 finales stratenvolleybal in "de Kamp",
19.30 uur.
26 Gymwedstrijden "de Kamp" vanuit het
Rayon Hanzestreek, 13.00 uur.
28 Opening stratenschiettournooi
schietacc. "Willem Teil", 19.30 uur.
29-30 Wedstrijden stratenschieten.

Februari
4-5-6-18-19 Wedstrijden stratenschieten.
10 Karnaval in Keidarp, optocht 13.30
uur.
16 Uitvoering "Looft Den Heer" in "Ons
Huis".
17 Böh Foi Toch" org. akt. commissie
Maria Postel bij "de Smid".
20 Finales stratenschiettournooi.
22-23 Toneeluitvoering supporters-
vereniging "Crescendo" in "Ons Huis".
23 Uitvoering Gymver. "de Veldhoek".

Maart
2 Uitvoering jeugdvereniging Varssel in
de Varsselse school.
9 Concertuitvoering "Crescendo" in "de
Kamp".
10 Concert "lesselkapel" bij "de Smid"
org. akt. commissie Maria Postel.
16 Gymuitvoering door Gymver "Achilles"
in "de Kamp", 14.00 en 19.30 uur.

Aantal inwoners per 1 januari 1990

Geboren 108 (102)
Overleden 82 ( 98)
Geboorte/overlijden overschot

Ingekomen 228 (211)
Vertrokken 253 (220)
Vestiging/Vertrek overschot
Aantal inwoners per 31 december 1990
(voorlopig)

Binnenverhuizingen 345 (345)
Huwelijken 43 ( 38)
Ingeschreven echtscheidingen 4 ( 6)

De tussen haakjes geplaatste getallen hebben betrekking op het jaar 1989.

8274

+ 26
8300

25
8275

(8278)

PÜBUKATIES WET AROB

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 1 januari t/m 15 januari
1991 waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden
ingediend.

Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen,
aan: ten behoeve van:

G. H. Luesink, Rijnweg 23,
Hengelo Gld

H. Wiendels, Ruurloseweg 50,
Hengelo Gld

A. Beeftink, Ottenkampweg 3,
Keijenborg

het vergroten van een ligboxenstal

de verbouw van de showroom tot
woning

het vergroten van een aangebouwd
bijgebouw

het bouwen van een schuurJ. Beunk, Hogenkampweg 38,
Hengelo Gld

Een bezwaarschrift moet binnen 30 dagen, na deze bekendmaking, worden ingediend
bij het bestuurscollege dat de beslissing heeft genomen.
Terzake kunnen nadere inlichtingen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afde-
ling grondgebiedszaken.

BESCHIKKING INGEVOLGE DE HINDERWET

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo maken, ingevolge artikel 31
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat door hen onder de
gebruikelijke voorwaarden om gevaar, schade of hinder buiten de inrichting te voorko-
men of te beperken, op 11 respectievelijk 18 januari 1991 vergunning is verleend
ingevolge de Hinderwet aan:

- de Stichting Proefbedrijf Melkveehouderij en Milieu, Runderweg 6 te Lelystad, voor het
oprichten en in werking hebben van een proefboerderij op het perceel kadastraal
bekend gemeente Hengelo Gld., sectie E, nr. 988 en 1148, gelegen aan de Roessinkweg
2;
- de maatschap Rondeel, Roessinkweg 2 te Hengelo Gld., voor het oprichten en in
werking hebben van een veehouderijbedrijf met mestopslag op het perceel Kadastraal
bekend gemeente Hengelo Gld., sectie D, nummers 2131 en 1164, gelegen aan de
Venneweg;
- de heer R. A. Dijkman, Bleuminkweg 3 te Hengelo Gld., voor het oprichten en in
werking hebben van een veehouderijbedrijf met mestopslag op het perceel kadastraal
bekend gemeente Hengelo Gld., sectie D, nummer 2457, plaatselijk gemerkt Bleumink-
weg 3;
- de heer G. H. Luesink, Rijnweg 23 te Hengelo Gld., voor het wijzigen van een
veehouderijbedrijf met mestopslag op het perceel kadastraal bekend gemeente
Hengelo Gld., sectie D, nummer 2648, plaatselijk gemerkt Rijnweg 23;
- de maatschap Groot Roessink, Winkelsweg 3 te Hengelo Gld., voor het wijzigen van
een veehouderijbedrijf met mestopslag op her perceel kadastraal bekend gemeente
Hengelo Gld., sectie F, nummer 2011, plaatselijk gemerkt Winkelsweg 3;
- de heer E. Maalderink, Bruinderinkweg 1 te Hengelo Gld., voor het wijzigen van een
varkenshouderijbedrijf met mestopslag op het perceel kadastraal bekend gemeente
Hengelo Gld., sectie L, nummers 379 en 380, plaatselijk gemerkt Bruinderinkweg 1;
- de heer G. A. Groot Roessink, Mokkinkdijk 3 te Hengelo Gld., voor het wijzigen van
een veehouderijbedrijf met mestopslag op het perceel kadastraal bekend gemeente
Hengelo Gld., sectie K, nummer 2051, plaatselijk gemerkt Mokkinkdijk 3;
- de heer K. H. J. van Leijden, Vierblokkenweg 3 te Hengelo Gld., voor het oprichten en
in werking hebben van een rundveehouderijbedrijf annex kampeerboerderij op het
perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sectie D, nummer 2560, plaatselijk
gemerkt Vierblokkenweg 3.

De beschikkingen en alle ter zake zijnde stukken liggen op de gemeentesecretarie,
afdeling Grondgebiedszaken, vanaf 24 januari 1991 tot 24 februari 1991 ter inzage op
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en bovendien elke vrijdag
van 17.00 tot 20.00 uur in de bibliotheek, Sterreweg 14, alhier.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren 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 ingediend binnen een maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij deze Afdeling, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 107 van de Wet op de Raad van
State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van
een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden
gericht aan de voorzitter van genoemde Afdeling.
De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de gemeentesecretarie van Hengelo,
afdeling Grondgebiedszaken, telefoon 05753-1541, toestel 26.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen, burgemeester.
K. Verhoeff, secretaris.

Hengelo, 18 januari 1991.

INSPRAAK OVER AFVALSTOFFENPLAN

Voorkomen en hergebruiken van afval, een betere registratie van afvalstromen en
gescheiden inzameling van afval, dat zijn de belangrijkste wegen voor het provinciaal
afvalstoffenbeleid voor de jaren 1993-1997. Op 11 december 1990 heeft het College
van Gedeputeerde Staten van Gelderland - het dagelijks bestuur van de provincie - de
startnotitie voor het derde Provinciaal Afvalstoffenplan (PAP) vastgesteld. Hierin staan
de hoofdlijnen van het afvalstoffenbeleid. Volgens Gedeputeerde Staten kan dit beleid
alleen succes hebben als huishoudens, bedrijven, gemeenten, de provincie zelf en veel
anderen er energie in steken. Na de inspraak wordt het Milieu-effect-rapport opgesteld.
De concrete uitwerking van het beleid volgt in 1992 in het derde PAP.

inspraak tot en met 10 maart

Over de startnotitie wordt van 21 januari tot en met 10 maart 1991 inspraak georgani-
seerd. Vanaf 21 januari kunt u de notitie inzien bij de gemeente en de provinciale
bibliotheek in het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem. U kunt de startnotitie (ƒ 15,00)
en de gratis inspraakkrant "Afvalkrant" ook aanvragen bij de provincie. Het adres is:
provincie Gelderland, afdeling voorlichting en inspraak, antwoordnummer 411, 6800
WC Arnhem. Een postzegel is niet nodig.
Begin februari zijn er drie inspraakbijeenkomsten:
- maandag 4 februari, om 20.00 uur, Zalencentrum De Luifel, Dorpsstraat 11, Ruurlo
- woensdag 6 februari, om 20.00 uur, Café Van de Heuvel, Nieuwe Markt 23, Barneveld
- donderdag 7 februari, om 20.00 uur, Hotel Café Restaurant De Vereniging, Dorps-
straat 23, Eist.
Tijdens deze bijeenkomsten zijn milieu-gedeputeerde Mw. C. Stigter en medewerkers
van de provinciale dienst Milieu en Water aanwezig om in te gaan op uw vragen,
suggesties en mening.

Tot en met 10 maart kunnen schriftelijke reacties gestuurd worden naar:
Provincie Gelderland, afdeling Voorlichting en Inspraak, Postbus 9090, 6800 GX
Arnhem.



Service en kwaliteit
zijn bij ons elke dag
in de aanbieding.

U kent ons natuurlijk van ons smakelijke en uitge-
breide assortiment. Van onze
prijzen.En van onze

plezierige lage
extra goedkope

weekaanbie-
dingen. Naar

we hopen
kent u ons

echter ook
van onze kwa-

liteit. En van onze
behulpzaamheid.

' Die dingen hebben
we elke dag in de

aanbieding. Want ze
horen er gewoon bij,
vinden we.En we zijn

er bijna zeker van
dat u dat met
ons eens bent.

Aanbiedingen van

AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

Cervelaat extra

100 gram 1.75
AH Goudse licht belegen

kg 9.90

Rambol crème nootmix

100 gram L™

AH vanillevla
liter

AH magere yoghurt
met vruchten
4 smaken liter 1.99

Slijterij „De Zon"
Florijn jonge jenever

18.25liter

Bootz rum

fles 16.95

Magere varkenslappen

500 gr 3.98 kg U.9O

VANAF DONDERDAG

AH kersen kruimelvlaai

51501000 gram

AH bruin brood

800 gram

AH frikandellen

4 stuks

1.79

1.49

Jona Gold

kg 1.99

Woensdag 23-1-'91

Karnemelk

liter 0.&9

Donderdag 24-1-'91

Kippebouten

3.49

Vrijdag 25-K91

Kiwi fruit

500 gram 1.59

Zaterdag 26-1-'91

Varkensfilet

100 gram 1.39

Maandag 28-1-'91

Erwtensoeppakket

500 gram l.lïf

Dinsdag 29-1-'91

Dikke vleesribbetjes

kg 3.98

Let ook op de AH adv.
in de landelijke

dagbladen

Totale leegverkoop van onze winterkollektie
DAMESMODE
Truien en sweatshirts
Rokken en pantalons
Japonnen
Blouses

Kinder sweatshirts
Spijker- en ribbroeken
Kleuterpakjes t.e.m. 122

van 39.-- tot 69.-
van 49.» tot 79.--

van 59.- tot 159.-
van 24.50 tot 79.--

van19.-tot39.--
van 25.- tot 39.--

vanaf 59.--

HERENMODE
Truien en sweatshirts van 39.- tot
Spijkerbroeken en pantalons vanaf 49
Kolberts 149
Jacks vanaf 98

Op alle niet afgeprijsde artikelen

10 pet korting
Kom profiteren in de grandioze opruiming bij

GEBBING MODES - STEENDEREN

12V2JAAR

m
rn

TRENDSETTER
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende discotheek
NET EFFE GEZELLIGER

12'/2JAAR

Maandag 21 januari

bestond onze discotheek 12Vz jaar

Wij willen dit met onze clientèle vieren

op vrijdag 25 januari a.s.
Deze avond bieden wij een ieder enkele con-

sumpties aan.

Tevens huldigen wij dan onze medewerker

van het eerste uur D.J. EDDY DE GIER

die dan !21/2 jaar de muzikale leiding in onze

discotheek in handen heeft.

De directie

Uit, goed voor U en tot ziens op deze avond

12'/2 JAAR

< ; Zondag 27 januari

j GROTE BINGO
met vele geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

„D'n Olde Kriel"
l Wichmond, Tel. 05754-1285

Handige 60-plusser zoekt

klusjeswerk, 2 a 3 dagen

Reacties onder no 4A

bureau van de Reclame

Te koop Bergman aard-

appel bunkerrooier.

H. Besselink, M ichel straat

16, VelswIJk

Te koop koel-vries-comb.

z.g.a.n., een stef karre-

wielen, 4 duims. Boer-

kamp, Lankhorsterstraat

17, Hengelo Gld,

Tel. 05753-1635

WINTERWANDELTOCHT HAMOVE

leder jaar komen er meer wandelaars naar Hengelo Gld om deel te nemen aan de

jaarlijkse winterse wandeling van Hamove op en nabij het fraaie landgoed 't Zand

De tocht die van 6, 12 of 25 km naar keuze is, wordt in 1991 gehouden op zondag

3 febr. Noteer deze datum vast in uw agenda. Meerdere informatie volgt volgende

week in de Reclame

VOEDSELAKTIE ROEMENIë GESLAAGD

Zaterdag 22 december 1990 werd in de gemeente Hengelo Gld een aktie gehou-

den voor voedsel en geld voor medicijnen voor Roemenië.

Met een 8-tal busjes en zo'n 35 vrijwilligers is er op die dag voedsel ingezameld,

terwijl er in het buitengebied inzamelpunten waren. Het i's fijn te merken hoe

meelevend de bevolking is. Toen aan het eind van de dag de ba/lans werd opge-

maakt, kwamen uit op 7 m3 voedsel en een bedrag van f 5500,—. Klasse!'"

De levensmiddelen zijn intussen met een vracrrtauto in het plaatsje Singeorghiu

de Mures in Roemenië aangekomen en onder de meest arme bevolkingsgroep

verdeeld. Met het ge^d wordt o.a. voor een 3-tal Roemeense huisartsen een huïs-

apotheek verzorgd. Deze medicamenten gaan half januari naar Roemenië toe.

Het is jammer genoeg nog steeds nodig voor Roemenië om op deze mamier hulp

te bieden. We weten ook dat het een druppel op een gloeiende plaat is, maar zo-

lang die druppel mensenlevens kost, is elke druppel bittere noodlzaak.

Hierbij willen wij een ieder die op welke wijze dan ook een steentje heeft bijge-

dragen aan het slagen van de aktie, heel hartelijk danken.

Commissie Oost-Europa Hengelo Gld

fam. Disbergen - fam. Koers



WARMTE
hoeft niet duur te zijn

HEATERS
* Petrolium
*Gas
*Electrisch

met of zonder thermostaat

Ook voor verhuur

Land- en Tuinbouwmechanisatie

Toldijkseweg 9 - Steenderen - Tel. 05755-2005

Taxibedrijf

BERTLAMMERS
HUMMELOSEWEG 12 - 7255 AH HENGELO G.

TEL 05753-30O5

taxivervoer

ziekenvervoer voor alle fondsen

busjes (8 personen)

rolstoelvervoer

rouw- en trouwritten

Ritten op maandag t.e.m. donderdag
op werkdagen, na 17.00 uur,
op afspraak

SFEERVOLLE NIEUWJAARSBIJEENKOMST UW

Maandag 14 januari 1991, op deze middag richtte
mevr. van Dijke haar welkomswoord tot een overvolle
zaal ouderen in „Ons Huis".

Een ieder die zich op een of andere manier bij de
UW betrokken voelt, heette zij van harte welkom,
daarna wenste zij een ieder alle goeds toe in het
nieuwe jaar. We weten wat ons te wachten staat,
maar namens de UW wens ik u allen veel vreugde
en vrede in 1991, aldus de voorzitter.

Enkele nieuwe UW-sters werden voorgesteld en
hierna werd het driepijlenl'ied gezongen. Een koortje
van enkele UW-sters bracht oude, bekende liedjes
ten gehore met pianobegeleiding.

Het jaarverslag werd op rijm uitgebracht door de
secretaris mevr. Verhoeff. Hieruit bleek dat er in 1990
veel aktiviteiten hebben plaatsgevonden en er was
dan ook een aandachtig gehoor.

Tijdens de pauze waarin men kon genieten van verse
eigengebakken oliebollen en wafels, werd uitleg ge-
geven door de voorzitter over de middagen bij de
UW. Men behoeft geen lid te zijn, ook geen contri-
butie te betal'en. De onkosten worden bestreden door
een verloting te houden. Een ieder vanaf 60 jaar is
van harte welkom op de bijeenkomsten.

De tweede pauze werd gevuld met harmonioakl'anken
van de spöHemannen van de klepperklumpkes.
Jong van hart trad op onder leiding van de heer
Starink. De koorleden zongen met veel plezier enige
liederen, waaronder het clubl/ied van UW.

De dames Maaldenink en Wentink en de heer
Meenink verrasten de aanwezigen met voordrachten
in dialect.

Tot slot zorgden de Klepperklumpkes voor een prach-
tige finale., onder le'iding van mevr. Maalderink die
tevens een verslag op rijm in dialect uitbracht over
de optredens in het afgelopen jaar.

Voor AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 HENGELO GLD

Telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

5e jaargang no 2

Week van 8 t.e.m. 14 januari 1991

Op 8 januari 1991 is ter zake rijden onder invloed
een automobilist bekeurd.

Op 8 en 9 januari vonden er twee aanrijdüngen plaats
met dieren. Bij het Zelle keek een ree roet goed uit
en op de Kruisbergseweg werd een hond aangereden
Beide dieren zijn aan de gevolgen van de aanrijding
ter plaatse overleden.

Van de week is er door ons drie maal bemiddelend
opgetreden. Eenmaal bij een huwelijksprobleem en
tweemaal bij een buurtprobleem.

En natuurlijk zijn er van de week weer twee vernie-
lingen gepleegd. Aan de Kervelseweg is een ruit
ingegooid en aan de Zonnestraal is een autovoorruit
ingeslagen.

Op de Remmelinkdijk is op 11 januari 1991 een oude
zwarte herenfiets aangetroffen. Aangezien de fiets
niet was voorzien van een postcode, hebben wij de
fiets nog niet bij de eigenaar terug kunnen brengen.

Op 11 januari is door ons op de Ruurloseweg en
Aal'tenseweg een snelheidscontrole gehouden. In
totaal 110 auto's gecontroleerd. Hiervan reden er 16
te hard. De hoogst gemeten snelheid was 92 km per
uur. Beide controles zijn binnen de bebouwde kom
gehouden.

Op zaterdag 12 januari is er op de Veemarktstraat
een fiets gestolen. De fiets stond wel op slot. De
dader heeft het slot verbroken.

J. H. HdWand

EXPOSITIE MUZIEKINSTRUMENTEN IN DE BLEIJKE
Vanaf woensdag 16 januari tot woensdag 13 februari
zijn in de recreatiezaal van het verzorgingscentrum
de Bleijke in Hengelo Gld zelfgemaakte muziekinstru-
menten te bewonderen, gemaakt door Piet Baars uit
Zelhem.

Het is bijna acht jaar geleden dat de Bleijke van deze
zelfde instrumentenbouwer een expositie in huis
had. Er was toen een overweldigende belangstelling
voor het werk van Piet Baars.

Piet Baars maakt prachtige instrumenten zoals bijv.
luit, viool, xylofoon, maar ook van een oude klomp
weet hij een heel mooi instrument te maken, waar
natuurlijk nog op gespeeld kan worden ook.

Het liefst werkt hij met materiaal dat voor handen
is, betaalbaar is en bovendien een minimum aan teen
niek vraagt

Van een stofzuigerbuis weet hij nog een instrument
te maken.

Het maken van voorwerpen waar klank uit komt was
van jongs af aan zijn favoriete hobby.

De hobby is gebleven en is de laatste jaren tot een
beroep geworden. Begonnen als handwerkleraar, nu
is hij hele dagen bezig met zijn instrumenten; hij
geeft les aan groepen, geeft demonstraties, organi-
seert workshops, repareert oude instrumenten. Voor
advies kan men altijd bij hem terecht.

De expositie is dagelijks geopend van 14.00 tot 17.00
uur in de Bleijke.

BIJLEREN, BIJBLIJVEN VOOR OUDEREN

Studiehuis, stichting voor basiseducatie in Oost-
Gelderland organiseert in samenwerking met de
stichting welzijn ouderen in Steenderen een cursus
Engels voor beginners.

De cursus is bedoeld voor ouderen, die vroeger roet
de kans hebben gehad om door te leren. Voor deel-
name aan de cursus is het niet nodig, dat men ooit
een cursus Engels heeft gevolgd.

Er wordt op beginnersniveau gestart en de bege-
leidster mevr. R. Giesen is gespecialiseerd in het
werken met ouderen.

In de cursus wordt gewerkt aan:
— zichzelf verstaanbaar maken in het Engels;
— een eenvoudSg gesprek in het Engels kunnen vol-
gen;
—verhogen van de luistervaardigheid;
— een eenvoudige tekst in het Engels leren schrij-
ven.
Er wordt in kleine groepen gewerkt van plm 9 deel-
nemers, max. 15.

De cursusduur is 12 weken en de lessen worden op
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.15 uur gegeven in
„De Bongerd", Dr. A. Ariënsstraat te Steenderen.

De kosten zijn f 12.50

Voor opgave en informatie kunt u terecht bij mevr.
Giesen, tel. 05755-1273 of studie huis, 08340-42343.

ALS TOYOTA DEALER voor

Hengelo Gld e.o. hebben wij voor u

speciale service faciliteiten

Informeer vrijblijvend bij: S. BISSELING

TOYOTAIDOE ÏNCHEM
Keppelseweg 18-26 - 08340-22611

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN
TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK
«& geboorte- en huwelijkskaarten
KT jubileum- en gelegenheidskaarten
Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,
huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen
om thuis uw kaart uit te zoeken.

KT visitekaarten
**v rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
« rekeningen, briefpapier
* circulaires, folders, prijslijsten
* enveloppen, briefkaarten, sets
<&- kettingformulieren enz. enz.

Advertenties voor het weekblad
"DE RECLAME" kunt u hier ook opgeven.

DAMNIEUWS
Het 2e team speelde zijn 6e bondswedstrijd thuis
tegen Brummen 2.

Wederom was R. Klein Bramel zeer goed op dreef
en bracht Hengelo op voorsprong. H. Hu'lshof, G.
Kreunen en J. Heijink wonnen ook hun partij, terwijl
B. Harkink en W. Eijkelkamp remise speelden.

Door deze 10-2 overwinning staat DCH 2 gedeeltelijk
2e met 1 punt achterstand op Vorden.

Uitslagen onderlinge competitie:
H. Vos-Groeneveld 2-0, G. Halfman-D. Walgemoet
0-2, J. Vos-J. Luiten 2-0, H. Luimes-A. Hoebink 0-2,
H. Zornnenberg-G. Botterman 1-1, W. Engbers-J. Wen-
tmk 1-1, A. Versteege-B. Goorman 0-2, G. Wentink-
H. Dijkman 0-2.

Stand in groep 1:
1 H. Vos 11-20, 2 H. Luimes 12-18, 3 J. Vos 11-17.

Stand groep 2: 1 H. Zonnenberg 10-14, 2 H. Dijkman
11-12, 3 G. Botterman 12-12.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

info (s
lijn 5 070-614 614

Voor gezellige privé-, club
of bijlessen Engels, kunt u
thans weer bellen instituut
Brittainmia, tel. 08342-3754

Tapijt vuil?
Haal dan de
TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag,
verbluffend resultaat

GLAS-VEHF-BEHANG

SPORT GOED

met SPORTGOED

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

Grote collectie haarwerk
"PRUIKEN-TOUPETS"

in onze haarboetiek te zutphen

Nieuwstad 12 - Tel. 05750-18356
In Zutphen werken wij alleen volgens afspraak

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

,ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

van

Roozegaarde Sport
Sialstraat 13, Henjelo GW

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 27 JANUARI

Remigiuskerk

10.00 uur ds P. F. de Vries, H. Avondmaal

Goede Herder Kapel

10.15 uur Mw. ds. Da Costa (Jeugdd'ienst)

Vrijz. Herv. Kerk

10.30 uur ds. W. A. Hage, Neede

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 26 januari 19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het kerkkoor

Zondag 27 januari 10.00 uur Woord en Comm.dienst

Dinsdag 29 januari 19.00 uur Eucharistieviering

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.

Weekenddienst doktoren

van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

26 -4 27 januari

J. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr Eijkelkamp, tel. 2262
Dinsdag: dr Hanrath, tel. 1277
Woensdag: dr Eijck, tel. 3160
Donderdag: dr Koning, tel. 1266

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 openngstijden om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

H. Eli, tel. 1420.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06-11

Verpleegburo Nederland

Voor aanvullende thuiszorg. 05753-3325, tijdens kan-
tooruren

Kruisvereniging Hengelo Gld

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
Keijenborg: Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: maandag t.e.m. vrijdag 13.00-14.00 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst (24 uur per dag
bereikbaar) onder telefoonnummer 05753-3846

STICHTING WELZIJN OUDEREN HENGELO GLD.

Bereikbaar voor informatie: kantoor Hengelo Gld.,
Kerkekamp 23a, tel. 3690, iedere dinsdag van 9.00
tot 11.00 uur.
Keijenborg in „de Horst", iedere laatste dinsdag van
de maand van 15.45 tot 16.45 uur.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65,
7255 ZH Hengelo Gld.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld
tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zel'hem: „Dennenlust", Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur geziims- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van
8.30 tot 9.30 uur.

Alpha-huïpverlenmg di. en do. van 8.30-10.00 uur, teJ.
05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting „De
Graafschap", t.a.v. afd. alpha-tuilpverlening, postbus
65, 7255 ZH Hengelo Gld. Bezoekadres: Kastanje-
laan 15, Hengelo Gld.

Diabetes Vereniging Nederland

Telefoni'sche hulpdienst: 033-725083

Anonieme alcoholisten

Problemen? Bel dan 08355-1549

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

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

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene be-
langenbehartiging in de gezondheidszorg. Voor vra-
gen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel (dage-
lijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-21025, 08340-
41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.


