
60e jaargang no 8 dinsdag 19 februari 1991
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Old.

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olborgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

KEURSIAGER

Runder gehakt Borstlappen
1kg 9.95 1kg 9.95

Cornedbeef
100 gram

1.95

SPECIAL
PAMPA-

SCHIJVEN
100 GRAM

1
• -

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 GId.
Tel. 05753-1269

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Met ingang van l maart 1991 start

Schildersbedrijf René Holterman
in samenwerking met

Schildersbedrijf M. Uiterweerd

Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk. $

decoratie, enkele- of dubbele beglazing, £

wandafwerking: *•

schildersbedrijf

wekmonr

Pastoor Bouwhuisstraat 2O

7223 U BAAK

Telefoon:

O5754 -1213

05754 - 1979 (18.00 - 20.00 uur)

Vraag vrijblijvend
offerte of advies!

Kerkstraat 6

Voor een leuke

f ruitschaal of f ruitmand
moet U bij Klein Westland zijn

NIEUW IN HENGELO (GLD)

antiekhandel

Boudewijn Smeitink

* Grenen meubeien
* Decoratie artikelen

Ruurloseweg 43, Hengelo (GId), tel. 05753-1073

Opening

vrijdag 1 maart
Vanaf 16.00 uur bent u van harta welkom.

HALVE PRIJZEN HALVE PRIJZEN HALVE PRIJZEN
BIJ

TACX SCHOENMODE

Tot en met ZATERDAG 2 MAART 1991
betaalt u voor bijna alle AFGEPRIJSDE
schoenen

DE HELFT VAN DE AFGEPRIJSDE PRIJS

Deze schoenen zijn te herkennen aan de
witte plakker met rode opdruk waarop staat
HALVE PRIJS.

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo GId - t.o. gemeentehuis

Raadhuisstraat 27 - Tel.05753-2547
'S MAANDAGS GESLOTEN

5.25

DEZE WEEK:

KERSENFLAPPEN
(gebakken waar u bij staat)

5 STUKS

BAKKERIJ

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

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

*,

Magere SPEKLAPPEN
500 gram

Magere RIBLAPPEN
500 gram

GEBRADEN GEHAKT
100 gram

Eigengemaakte
LEVERWORST

100 gram

4.25

8.45

1.35

0.98

Dames en Heren kapsalon
Heren knippen ook zonder afspraak

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

DEZE WEEK:

OBERLaNDER
plm 800 gram 2.30
BAKKERIJ

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

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAK
LU -

= 5
CC

l

LU Bakkerij Bruggink m

CD

l Hummeloseweg 3 - Hengelo GId - Tel. 1258 ï

z RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

> «~ i
DEZE WEEK

CC

| r^ >ï/BOLUSSEN

l 8 stuks
<

van 6.00 voor 5.25

UU
5 KRENTEBOLLEN HALEN O

m

" •• ••• • l"l l • •

ii zijn tijdelijk verhuisd
naar het pand van de

FAM. HORSTINK
(NAAST BOEKHANDEL WOLTERS)

DOOR ALLE OVERLAST

nu nog veel meer koopjes
Op alle restanten
CONFECTIE - ONDERGOED - HANDDOEKEN

MAJO'S ;- PANTY'S - SOKKEN - KLEINVAK

WOL - B.H.'S

2 halen, 1 BETALEN
STOFFEN
2 m halen, l m BETALEN

3 coupons voor de prijs van
l coupon

Schröder
tijdelijk bij de fam. Horstink, Kerkstraat 15

OPENINGSTIJDEN BLIJVEN ONGEWIJZIGD

DE HELE WEEK:

Witfebollen en krentebollen
6 halen, 5 BETALEN
DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG:

Krentenbrood v. 5.- v. 4.-
Rozijnenbrood v. 5.- v. 4.-
VRIJDAG EN ZATERDAG:

Hazelnoot-crème taart
v. 17.50 v. 15.-

Raadhuisstraat 35 - Hengelo GId - 05753-1200

° 4 krentebollen BETALEN
21
>iva

33

30 NVA - U3NW8 3KIUVM 3d NVA

Petroleum
NODIG VOOR HAARD, KACHEL OF «ETE-

LUCHT KANON?

Even bellen naar:

v.d.Mond
TEL 05753-1392

en wij komen het u thuis bezorgen

Wij bezorgen ook in Vierakker,
Leesten, Warnsveld en
omgeving

VLEESRIBBEN
500 gram 4.15
ONGEPANEERDE SNITSELS
100 gram

FIJNE LEVERWORST
100 gram

ONTBIJTSPEK
100 gram

1.98

O.89

1.40

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (GId)

Tel. 05753-1301



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

onze zoon en mijn broertje

RICHARD

Diny, Henk en Martijn Remmelink

10 februari 1991.

Memehnkdijk 8a,

7255 LJ Hengelo Gïd.

Hallo, mag i'k even storen, allemaal heel harte-

lijk bedamkt voor de vele kaartjes, bloemen,

Weertjes en vele andere kado's bij mijn ge-

boorte.

Ook namens mijn broer, papa en mama.

SÖREN, NIELS, JAN EN INEKE BOSMAN

„'t öl'deröhuus".

Ken/eliseweg 23,

7255 BE Hengelo GW.

Lastig die TOCHT . . . .
en koud hè!
Handig, dat wij daar een
perfecte oplossing voor
hebben . . . .
Werkelijk alle soorten
TOCHTPROFIELEN . . . .
en TOCHTSTRIPPEN . . .
Bij wie?

HARMSEN IJZERWAREN
Banninkstraat 4, Hengelo
Gld. Tel. 05753-1220.

Te koop een Niemeijer
ploeg, 2-schaar, 1 diep-
woeler, 1-poot, 1 sproei-
boom, 10 meter, 1 diesel-
olie tank, 1200 Hter.
Horstink, Prinsenmaat-
weg 1, Steenderen
Tel. 05755-1243

Met wie kan ik meerijden
van Hengelo Gld naar
Arnhem, stage Akzo van
maart tot juni. Tel. 05736-
1481, Bert Scheffer.

Denkt u aan de

TONEELOPVOERINGEN
van de supporters van Crescendo

vrijdag 22 en
zaterdag 23 febr.
in „Ons Huis" te Hengelo Gld

Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur muziek

van de boerenkapel

Vraag het aan de
Hartstichting
Hartpatiënten, die met
vragen zitten, bellen de
infolijn voor telefonische
informatie

lijn 070-614614
\J/ vrienden v;tn et• h. irtslicMng

filllIIH111111111111111 II 11111111111111 IIP

Gelegenheid tot VERZILVEREN
van schilidersbonnen
voor de a.s. feestdagen

op maandagavond 25 febr.
van 19.00 tot 20.00 uur

Gelegenheid tot VERZILVEREN
van R.B.S.

op maandagavond 4 maart
van 19.00 tot 20.00 uur

bij mevr. F. R. OOMS-LUBBERS
Vordenseweg 24 - Hengelo Gld

Het bestuur

Hout- en Bouwbond CNV

afd. Hengelo Gld.

"Ik wil er best
eens over praten
maar met wie?"

Het Integraal Kankercentrum
weel raad bij vragrn van p.im nu-ti,

hun familie en vrienden

NIJMK.I N (W JM 'W -,0

DE SLACHTOFFERS
VAN DE GOLFOORLOG

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS,
UNICEF NEDERLAND,

STICHTING VLUCHTELING,
ARTSEN ZONDER GRENZEN

GIRO 800800
DEN HAAG

Deze aktie wordt gevoerd in samenwerking met:

Memisa, Mensen in Nood, Novib/Gast aanTafel,
de Stichting Oecumenische Hulp, Tear Fund en Terre des Hommes.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

Volgens het collectenrooster 1991 worden de komende periode de volgende collectes
gehouden:
van 17 t/m 23 februari - de Stichting Vluchteling.
van 24 februari t/m 9 maart - Leger des Heils.
van 10 t/m 23 maart - Nationaal Reumafonds.

Op 18 december 1990 heeft de gemeenteraad verordeningen vastgesteld met
betrekking tot bijstelling van de ambtelijke organisatie.
Een van de uitgangspunten voor deze bijstelling is het optimaliseren van de
dienstverlening aan de burgers.
Hieronder volgt een overzicht van de nieuwe afdelingen, met vermelding van de
afdelingshoofden en de aktiviteiten welke onder die afdeling vallen:
1 Dienstverlening (de heer K. Verhoeff, tevens gemeentesecretaris), - burgerzaken,
- interne zaken, - huishoudelijke dienst, - automatisering, - informatievoorziening, -
voorlichting.
2 Financiën (mevr. Mr. E.M. Stapelbroek), - comptabiliteit, - onderwijs, - personeels-
zaken, - belastingen, - grondbedrijf, - financieel beleid.
3 Sociale zaken en welzijn (de heer Th. Kiers), - sociale zaken, - welzijn en sport. -
volksgezondheid.
4 Grondgebiedszaken (de heer ing. G.J.Oosterhuis).-openbare werken.-ruimtelijke
ordening, volkshuisvesting, bouw- en woningtoezicht, - milieu, - grondzaken, -
economische zaken, - verordeningen en vergunningen (niet betrekking hebbend op
de taken van een andere afdeling), - intergemeentelijke samenwerking, - juridische
zaken.

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING

In zijn vergadering van 5 februari 1991 heeft de gemeenteraad:

1. de notulen van zijn vergaderingen van 29 november en 18 december 1990
vastgesteld.
2. besloten tot verkoop van een perceel bedrijfsterrein aan A. H. C. Staltechniek,
alhier.
3. besloten tot verkoop van een perceel bedrijfsterrein aan A. H. Wissels, alhier.
4. besloten tot uitbreiden van de bliksembeveiligingsinstallatie van de toren van de
N.H. kerk.
5. vastgesteld de wijzigingen van de navolgende rechtspositieregelingen voor het
gemeentepersoneel, te weten:
a. 31 e wijziging Algemeen Ambtenarenreglement;
b. 8e wijziging Arbeidsovereenkomstenverordening;
c. 4e wijziging Arbeidsovereenkomstenbesluit niet-I.Z.A.-deelnemers;
d. 9e wijziging Wachtgeldverordening;
e. 12e wijziging Uitkeringsverordening;
f. 1e wijziging Verordening betaald ouderschapsverlof;
g. 1e wijziging Verordening tegemoetkoming premie A.O.W./A.W.W. werkgevers-
aandeel premie I.Z.A. aan rechthebbenden op een uitkering c.q. pensioen;
h. 4e wijziging Tijdelijke verordening W.W.V./vervangende uitkering.
6. besloten tot herinrichting/renovatie van een gedeelte van de algemene begraaf-
plaats.
7. een krediet gevoteerd voor het sluiten van een onderhoudscontract ten behoeve
van de drukriolering.
8. besloten subsidie toe te kennen aan een tweetal stichtingen/verenigingen en het
verzoek om subsidie van het bureau slachtofferhulp Oost-Gelderland eerst om advies
voor te leggen aan de commissie voor welzijn en sociale zaken.
9. besloten tot aankoop van kantoormeubilair als uitvloeisel van de bijstelling van de
gemeentelijke organisatie.

RAADSVERGADERING

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

COMMISSIEVERGADERING

De raadscommissie welzijn/sociale zaken houdt op woensdag 13 maart 1991 een
openbare vergadering in het gemeentehuis.
De vergadering begint om 20.00 uur.
De agenda voor deze vergadering zal ter zijner tijd in dit blad worden gepubliceerd.

GRONDWATERWET
Gemeenten Hengelo en Zelhem Provincie Gelderland

BEKENDMAKING GRONDWATERWET

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Hengelo en Zelhem
maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 19 van de Grondwaterwet bekend,
dat met ingang van 28 februari 1991 tot en met 28 maart 1991, voor een ieder ter
inzage liggen, de aanvraag om vergunning met bijlagen van het Zuiveringsschap
Oostelijk Gelderland, gevestigd te Doetinchem, voor het onttrekken van maximaal
420.000 m3 grondwater gedurende de maanden mei en juni 1991, ten behoeve van
de aanleg van een persleiding van Hengelo Gld. naar Keijenborg.

De stukken liggen ter inzage ter gemeentesecretarie van: a. Hengelo, afdeling
grondgebiedszaken; b. Zelhem, bureau ruimtelijke ordening en milieu.

Een ieder kan bezwaar maken tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Dit
kan op twee manieren:
SCHRIFTELIJK: uw bezwaarschrift moet dan uiterlijk 28 maart 1991 zijn ingediend
bij burgemeester en wethouders van de gemeente, binnen welke het onroerend goed
waarop de bezwaren betrekking hebben, is gelegen;
MONDELING: dit kan tijdens de openbare zitting die gehouden wordt over de
aanvraag; als u hiervan gebruik wenst te maken wilt u dat dan tevoren melden.

De openbare zitting wordt gehouden op 10 april 1991, om 10.00 uur, in het
gemeentehuis van Hengelo. Tijdens deze zitting kunt u de bezwaren toelichten. Ook
zij die geen bezwaren hebben kunnen van hun gevoelen omtrent de aanvraag doen
blijken.

Voor het inwinnen van nader informatie kunt u in contact treden met de provincie,
dienst Milieu en Water (mevrouw A. Hager), telefoon 085-598819.

Hengelo/Zelhem, 19 februari 1991.

Burgemeester en wethouders van de gemeenten Hengelo en Zelhem.

HONDENBELASTING 1991

AANGIFTE T.B.V. HONDENBELASTING 1991

1. leder die over 1990 géén aanslagbiljet ontving en toch houder is van een hond,
dient dit vóór 9 maart a.s. schriftelijk te onzer kennis te brengen.

2. Zij, die in 1990 wel een aanslagbiljet ontvingen, maar per 01 -01 -1991 geen houder
van een hond meer zijn en hiervan nog geen bericht hebben gedaan, worden tot 9
maart in de gelegenheid 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 1991 een
aanslag opgelegd.

3. Zij, die in 1990 in de hondenbelasting werden aangeslagen en thans nog houder
zijn van een hond, behoeven geen aangifte te doen, zij ontvangen automatisch hun
aanslagbiljet 1991.
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 woroen gedaan.

PUBLIKATIES WET RUIMTELIJKE ORDENING

BESTEMMIGSPLAN BUITENGEBIED 1990, NR. 3 (ROESSINKWEG)

De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt ingevolge het bepaalde in artikel 23 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 21 februari 1991, gedurende één mdand,
ter gemeentesecretarie (afdeling grondgebiedszaken) voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-
bestemmingsplan buitengebied 1990, nr. 3 (Roessinkweg).

Dit ontwerp dient het planologisch kader te scheppen voor de vestiging van een proefbedrijf
melkveehouderij en milieu alsmede voor de verplaatsing van een agrarisch bedrij».

Tevens liggen ter inzage de voorschriften van het geldende bestemmingsplan buitengebied 1984,
welke mede van toepassing zijn op het ontwerp-bestemmingsplan buitengebied 1990, nr. 3
(Roessinkweg).

Gedurende de bovenvermelde termijn van één maand kan een ieder tegen dit ontwerp-bestem-
mingsplan schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeenteraad.

Hengelo, 19 februari 1991.

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

PUBLIKATIES WET AROB

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 30 januari t/m12 februari 1991
waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend

Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen,

aan: ten behoeve van:

G.J. Wentink, Asterstraat 8, Hengelo Gld

H. Heermk, Kapelweg 2, Hengelo Gld

H.W.A. Roes, Beatrixlaan 3, Hengelo Gld

H.G. Eskes, Ellenkampdijk 1, Hengelo Gld

de verbouw van de woning Hummeloseweg 9

het oprichten van een woning aan de Kapel-
weg 5

het oprichten van een carport

veranderen van een schuur in berging annex
werktuigenberging alsmede voor het oprichten
van een broeikas

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, afdeling
grondgebiedszaken.

BRANDPREVENTIE

VORST EN TOCHT KOSTEN GELD ALS WATER

VOORKOM KOSTEN EN NARIGHEID

In de winter is het altijd even uitkijken met uw waterleiding. De watermeter en de waterleiding kunnen
bevriezen. Dat bezorgt u (geheel onnodig) veel narigheid en kosten. Bevriezing van de waterleiding
en de watermeter is namelijk te voorkomen. Neem daarom de volgende maatregelen.

1. Controleer in de herfst de hoofdkraan.
De hoofdkraan is zo belangrijk, omdat hiermee de toevoer kan worden afgesloten bij een defect aan
de waterleiding. Zonder hoofdkraan kan bij een gesprongen of kapot gevroren waterleiding veel
waterschade ontstaan.

2. Bestrijdt tocht.
De grootste vijand van de waterleiding is tocht. Bij strenge vorst en harde wind dringt de ijskoude
lucht door alle kieren en gaten. Zorg daarom dat het niet tocht in de ruimte waarin zich watermeter,
hoofdkraan en leidingen bevinden.

3. Vakantie.
Verwarm uw woning op een laag pitje. Om bevriezing van uw verwarming te voorkomen, is het
gewenst dat deze niet wordt uitgeschakeld. Bedenk dat veelal door het uitschakelen van de
electriciteit de centrale verwarming ook niet meer werkt. Het is verstandig alle radiatoren open te
draaien en er voor te zorgen dat de c.v.-pomp blijft draaien. Om hiervan verzekerd te zijn, moet de
kamerthermostaat niet verder worden teruggedraaid dan tot minimaal 10 graden C. Ook de
ketelwatertemperatuur moet niet lager worden ingesteld dan 40 è 50 graden. Er wordt dan warm
water door de gehele installatie gepompt. De kans op bevroren radiatoren en/of leidingen is dan
uiterst klein. Uw gehele huis is zo 3p een vorstvrije temperatuur gebracht en ook uw waterleidingen
kunnen niet meer bevriezen. Zijn er ieidinggedeelten in uw huis waarvan u weet dat die gemakkelijk
bevriezen, sluit dan de watertoevoer en laat de leidingen leeglopen.

4. Kachels.
Plaats kachels en haarden op een onbrandbare vloer. Houd kachels verwijderd van gordijnen,
meubels en wasgoed. Droog nooit kleren bij kachels. Niet alleen aanraking van het wasgoed met
de brandende kachel levert brandgevaar op, maar ook het te dicht in de buurt hangen is gevaarlijk.
Verwarm alle vorstgevoelige vertrekken, laat deuren op een kier staan op plaatsen waar geen
verwarming aanwezig is.

5. Verplaatsbare kachels.
Het gebruik van verplaatsbare olie- en gaskachels en electrische straalkachels moet worden
afgeraden, vooral in bedrijfsruimten. Is er geen andere oplossing mogelijk dan een ruime afstand
houden tot gordijnen, meubels en wanden. Het bijvullen van verplaatsbare oliekachels mag alleen
plaatsvinden indien ze gedoofd en afgekoeld zijn. Bij gebruik van luchtverhitters en heteluchtkanonnen
rekening houden met de volgende punten: - mogen niet in ruimten gebruikt worden waar hooi, stro
of ander lichtbrandbaar materiaal ligt opgeslagen; - bij plaatsing advies bij uw verzekeringsmaat-
schappij vragen.

6. Bevroren leidingen.
- Probeer de leidingen in deze ruimte langzaam te ontdooien d.m.v. normale verwarming.
- Ontdooien door gebruik te maken van een electrisch verwarmingslint, met een thermostaat.
- Waarschuw uw installateur indien de leidingen alsnog bevroren blijven.
- Gebruik nooit open vuur (gasbranders en dergelijke). Meestal is dicht bij de leiding wel brandbaar
materiaal aanwezig waardoor deze materialen snel vlam varten. Dit is een veel voorkomende
brandoorzaak.

7. Wat te doen bij brand?
Honderd procent zekerheid dat er bij u geen brand uitbreekt kan nooit worden bereikt. Daarom als
dat onverhoopt toch gebeurt deze punten opvolgen.
- Tracht de beginbrand met de beschikbare blusmiddelen te blussen en laat gelijktijdig huisgenoten
of buren de brandweer waarschuwen; zorg daarom dat het nummer van de brandweer altijd bij het
telefoontoestel aanwezig is. 06-11.
- Breng huisgenoten en levende have in veiligheid.
- Sluit zo mogelijk de hoofdkraan van gas en electriciteit af en sluit ook ramen en deuren bij het
verlaten van het pand.

8. Blustips.
a. Bij brandende electrische apparaten: - stekker uit stopcontact; - brandweer waarschuwen; -
blussen met B.C.F, of poeder. Gebruik nooit water, voordat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
Dat is levensgevaarlijk.
b. Bij brandende vloeistoffen zoals olie, benzine, verf, teer, lak: - brandweer waarschuwen; - blussen
met B.C.F, of poeder. Een plas brandende olie kan ook worden beblust door de olie te bedekken
met zand of een wollen deken. Spuit nooit water op of in een brandende vloeistof.
c. Bij brandende vaste stoffen zoals hout, papier, textiel, stro, hooi: - brandweer waarschuwen; -
blussen met water of A.B.C.-poeder.
d. Bij gasbranden: - gastoevoer afsluiten; - brandweer waarschuwen; - blussen met B.C.F, of
poeder
Als de toevoer niet kan worden afgesloten: - brandweer waarschuwen; - het gas niet blussen
(explosiegevaar); - omgeving blussen of nat houden; - de poeder of B.C.F.-blusser richten,
spuitduur is slechts 10 tot 20 seconden

9 VOORKOMEN IS BETER DAN BLUSSEN.

ANBO-NIEUWS HENGELO GLD

Provinciale Staten grote onbekende, heeft onlangs
en enquête van de GPD-bladen uitgewezen.

De landelijke opiniepeiling toont een geweld'ig ge-
brek aan kennis en belangstelling onder de bevol-
kiing voor de werkzaamheden van het provinciaal
bestuur. Slechts 13 procent weet dat de verkiezing
voor de nieuwe Staten op 6 maart a.s. plaatsvindt.

Om meer inzicnt te geven in het werk van Prov.
Staten heeft ANBO Hengelo Gld de heer A. v.d.
Velde (CDA) bereid gevonden op woensdag 20 febr.
om 14.00 umr in de kleine zaal van sporthal ,,de
Kamp" iets te vertellen over de a.s. verkiezingen.

Na afloop bingo.

Op woensdag 27 febr. a.s. zal de heer Th. Kiers,
ohef sociale zaken van de gemeente Hengeilo Gfd een
lezing houden over het welzijnswerk in deze ge-

meente, hierbij zal de nadruk liggen op de 55-plüs-
sers Na de pauze zaH de dialect voordrachtkunstenaar
Gradius Geurtsen optreden.

Aanvang 14.00 uur in de kleine zaal van sporthal ,,de
Kamp" te Hengelo Gld.

Iedereen is welkom op deze interessante en gezellige
mi'ddagen. De toegang is gratis

GROEPSTENTOONSTELLING VAN KERAMIEK
IN „DE BLEIJKE"
Van 22 februari tot 15 maart is er weer een nieuwe
expositie in de recreatiezaal van het verzorgings-
centrum ,,de Bleijke" te Hengelo G)d.

Barbara Siedsma, bekend van atelier 't Wemeitje,
en de dames Besselïnk, Bos, Hoek, Lebbink, van
Lennep, Lijftogt en Vermeulen, die één avond per

week onder leiding van Barbara werken, willen ge-

zamenlijk naar buiten toe laten zien dat er met klei
talloze mogelijkheden zijn.

Aanvankelijk begonnen genoemde dames met lessen
in handvormemi, waarbij de aandacht vooral op de
techniek gelegd werd.

Er werden hoofdzakelijk potten en vazen gemaakt.

Belangstelling voor de draaischijf was niet zo aan-
wezig. Later werd met boetseren begonnen en wer-
den mens- en dierfiguren gemaakt, alsook vrije
vormen.

De te gebruiken klei, decoratietechnieken en gla-
zuren werden zorgvuldig uitgezocht en het eind-
resultaat was telkens een verrassing.

Er wordt met veel enthousiasme gewerkt en zo lang-
zamerhand is er een hechte band ontstaan.

De expositie Is dagelijks geopend van 14.00 tot
17.00 uur.

Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel

Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leven?
Praat mee. Word lid.

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

Voor alle informatie:
(030) 52.35.78. Of EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ
schrijf naar: postbus 9587, 3506 GN Utrecht



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
kentu 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

Rauwe boerenham

100 gram

Goudsalami

100 gram

Zwan bakbacon

100 gram

1.99

1.59

AH volle yoghurt
liter 1.49

Maaslander kaas
kg 13.90

Slijterij „De Zon"

Florijn jonge jenever

liter 18.95

Pisang Ambon

fles 15.45

Schouderkarbonade

6.98

VANAF DONDERDAG:

AH volkoren bruin

800 gram

Weense snijder

800 gram

AH brunchbroodjes

8 stuks

1.89

2.19

3.29

Woensdag 20-2-'91

AH karnemelk

0.89

Donderdag 21-2-'91

Verse kippebouten

3.49

Vrijdag 22-2-'91

Champignons

250 gram 1.49

Zaterdag 23-2-'91

Kipfilet

100 gram 1.19

Maandag 25-2-'91

Zuurkool

500 gram 0.49

Dinsdag 26-2-'91

Verse braadworst

500 gr 3.98 kg U." U

Let ook op de AH adv.

in de landelijke

daqbladen

Jeugdvolleybal-tournooi
D.V.O.
Meisjes en jongens in de gemeente

Hengelo G/d OPGELET.'

Op 2e Paasdag l april a.s.
organiseert de volleybah/ereniging D.V.O. een
TOURNOOI in sporthal „de Kamp" voor de
jeugd van de gemeente Hengelo Gld
in de categorie van:

groep 7 en 8 van de basisschool
1(V, 11 en 12 jaar) 's morgens

voortgezet onderwijs ( 13, 14 en 15 jaar)
's middags

Dit mogen zijn:

stratenteams - teams van vriender>-vriiendin-
nen - schoolteams

Per team mogen er 3 competitie'Spelers mee-
doen

Mixteams zijn toegestaan

De teams moeten minimaal uit 7 personen be-
staan

Deelname gratis

Opgave t.e.m. maandag 11 maart
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«MARIA POSTEL»

ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN

KOI DF WFIWFG 1 1. 7256 AV KEIJENBORG l '• 1315

Met ingang van 1 maart 1991 verlaat

de heer J. W. M. DELSINK

als direkteur „Maria Postel"

De heer Delsink heeft elders een betrekking

aanvaard.

In verband hiermee wordt hem een receptie

aangeboden op zaterdag 2 maart 1991,

van 14.30 tot 16.30 uur, in ons zorgcentrum

voor ouderen „Maria Postel", Kokleweiweg 11

te Keijenborg.

Inmiddels is in zijn opvolging voorzien door de

benoeming van de heer H. J. Koster uit Braamt.

Tijdens genoemde receptie wordt tevens ge-
legenheid geboden met de heer Koster kennis

te maken.

U wordt hierbij uitgenodigd.

Bestuur „Maria Postel"

Keijenborg, februari 1991.

Deze week is de winkel gesloten

Maar . . . mochten er vragen of klachten zijn

met uw lenzen of bril, neem dan op 21, 22 of

23 februari contact op met Hans en Jacqueline

in Twello.

Tel. 05712-72011 of 05700-33254

Stationsstraat 9.

A.GROOTKORMELINK
optiek horlogerie goud & zilver
HengeloG. Spalstraat 27 Twello Stationsstraat 9
Telefoon 05753-1771 Telefoon 05712-72011

GEDIPLOMEERDE VAKMENSEN

's MAANDAGS GESLOTEN

SNITSELS 100 gr 1.50
GEGR. ACHTERHAM

100 gr 1.95
BOTERHAMWORST

150 gr 1.25

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat t

KEIJENBORG

TeL 05753-132»

De Stichting

GDGD
D

«MARIA POSTEL»

ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN

M . 7 2 5 6 A V KEIJENBORG l l

wil haar pool voor Invaï-medewerkenden uit-
breiden, met rtame voor de nachtdienst.

Daarom zijn wij op zoek naar:

gediplomeerde

ziekenverzorgende
Wij vragen-: iemand met ervaring en een grote
mate van zelfstandigheid.

Wij bieden: een prettige werkkring en salarië-
ring conform de CAO-bejaardentehuizen.

Schriftelijke sollicitaties vóór 1 maart a.s. te
richten aan bovengenoemde Stichting.

Inlichtingen: mevr. H. Eykefkamp-Wfnkelman,
(Hoofd verzorging) - Tel. 05753-1315

HENGELOSE TONEEL VERENIGING

De HTV is weer bezig met het instuderen van

een nieuw stuk, geheten:

De datums van de opvoering zijn:

zaterdag 16 maart en
zaterdag 23 maart

DAMNIEUWS

B. Harkink, die jaren in het 2e team speelde doet 'n

poging om weer in het 1e te komen. In de finale-
groep van 12 spelers blijven er 8 over voor het 1e.

Hij wist een punt af te snoepen vani G. Halfman, dit
was zijn 5e remise. J. Heijink drukte al gauw 'n stem-

pel op zijn partij tegen J. Luiten, zodat hij in het kiel-
zog blijft van H. Vos die won van H. Hulshof, die het
erg gemakkelijk maakte door er drie weg te geven,

wat hij voor een afruil aanzag. J. Wentmk lachte daar
om maar maakte drie tel later dezelfde fout tegen

G. Kreunen.

J. Sohabbink speelde een hele goede positie partij
tegen G. Botterman en won zodoende.

Andere partijen: H. Luimes-W. Eijkel'kakmp 2-0,
W. Engbers-H. Zowienberg 0-<2, T. van Manen-E.
Berendsen 2-0. H. Dijkman-H. Obbink 2-0, G. Kreu-

nen-B. Goorman 2-0.

Standen:

Groep A-. 1 H. Vos 13-24, 2 H. Luimes 14-22, 3 J.
Heijink 11-20, J. Vos 13-19, 5 A. Hoebink 12-17.

Groep B: 1 H. Dijkman 14-19, 2 H. Zonnenberg 12-18

3 G. Kreunen 12-17, 4 G. Botterman 14-14, 5 J.

Sohaböink 14-12.

ERKEND GLASLEASE

Erkend Glaslease is een nieuwe financiering svorm
voor verbeteringen aan het huis. De erkend glaszetter

kan nu inspelen op de behoefte van de consument

om zorgenvrij te kopen.

De wens van de eigen woningbezitter het comfort

van zijn huis te vergroten is voor de Vereniging
Erkenningsregeling voor het Glaszetbedrijf reden ge-

weest tezamen met de Alcredisbank dit unietke pro-

dukt te ontwikkelen.

De Erkend Glazetter kan nu exclusief partïkuJiere
afnemers Erkend Glaslease aanbieden.

In een glashelder kontrakt worden de glaslease-
voorwaarden opgenomen. De consument ontvangt

een duidelijke omschrijving van de leasing, waarin
is begrepen het te plaatsen dubbel glas, eventuele

kozijnen en of puien, een verzekering tegen breuk
gedurende tien jaar, technisch onderhoud door de

Erkend Glaszetter en een tienjarige garantie. Deze
garantie omvat naast de gebruikelijke fabrieksgaran-

tie ook een garantie op juiste plaatsing door de
Erkend Glaszetter; een logische zaak, want hij staat

voor zijn vak.

Samenwerking tusen Alcrectos Bank en de Erkend
Glaszetters maakt het mogelijk scherpe leasetarie-

ven te hanteren; het rentegedeelte in het maande-
lijkse leasebedrag behoort tot het laagste in het land
Bovendtien is hierin een overilijdensrisioo-verzekering

begrepen.

De Erkenningsregeling voor het Glaszetbedrijf is in

1987 in het leven geroepen en kent thans een kleine
200 over het hele land verspreide deelnemers.. Deze

Erkend Glaszetters onderwerpen zich vrijwillig aan
een groot aantal eisen, die aan hun bedrijf worden
gesteld. Als zij hieraan voldoen, krijgen zij telkens
een jaar het recht het .predikaat Erkend Glaszetter te

voeren. Voor de consument betekent dat een extra

zekerheid dat er een goed produkt onder goede
voorwaarden geleverd wordt.

Schildersbedrijf Regeli;nk aan de Raadhuisstraat te

Hengelo Gld is een Erkend Glaszetter, die graag

nadere informatie over Erkend Glaslease verstrekt.

EEN PIJNLIJK

TABOE
Over obstipatie. diarree en misselijkheid praten

we niet graag. Daar is ook geen reden voor als

we gewoon gezond zijn.

DAGELIJKS KLACHTEN

Mensen met een prikkelbare darm of chronische

obstipatie hebben wel problemen met dit taboe.

En wat dacht u van patiënten met een maagzweer,

ieveraandoening, ontsteking aan de alvleesklier,

galstenen, ziekte van de dunne of dikke darm?

Het maakt dat mensen maar al te vaak geïsoleerd

raken of gehandicapt door het leven gaan.

WIJ MAKEN HET BESPREEKBAAR

Al bijna 10 jaar zetten wij ons in op drie belangrijke

fronten:

1. Medisch wetenschappelijk onderzoek naar de

oorzaken van ziekten en het spijsverteringsstel-

sel.

2. Voorlichting over deze ziekten.

3. Steun aan patiënten, hun omgeving en aan

patiëntenverenigingen.

Belangrijk werk, waarbij uw hulp hard nodig is.

LEES EERST, STEUN ONS LATER

Vraag de brochure 'Spijsvertering tussen start en

finish' per briefkaart aan. Graag twee gulden bij-

plakken voor administratie- en verzendkosten.

De Nederlandse Lever Darm Stichting
Postbus 25, 3620 AA Breukelen

Giro 2737, Bank 70.70.70.538

f

JUBILEUMKOLLEKTIE
De Kennemer Jubileumkollektie, speciaal

voor die hoogtijdagen, welke om zo'n
exklusieve uitnodiging vragen.

DRUKKERIJ WO



TE KOOP:

Peugeot 605 SLI

Peugeot 405 GL

Peugeot 405 SRI

Peugeot 405 GRD

Peugeot 405 GLD

Peugeot 505 SX

Peugeot 505 GL

Peugeot 309 GL diesel

Peugeot 309 XL diesel

Peugeot 309 GL

Peugeot 309 XL Profil

Peugeot 309 XE

Peugeot 309 GL

Peugeot 205 Accent

Peugeot 205 Accent

Peugeot 205 XL

Peugeot 205 Junior

Peugeot 205 XE

Peugeot 205 Accent

Nissan Micra

Volvo 340 GL

Renault 11 GTX

Saab 900

Mitsubishi Turbo diesel

1990

1989

1988

1989

1988

1987

1986

1989

1988

1987

1987

1987

1986

1990

1989

1989

1988

1987

1986

1989

1987

1986

1985

1985

.
BLEEKSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TEL. 1947

ANDREWS HEATERS
petroleum, gas elektrisch
met of zonder thermostaat

Ook voor verhuur

MOTORZAGEN te koop
en te huur

Enkele nieuwe overjarige
STIHL MOTORZAGEN
te koop

JAN VLEEMINGH
Toldijkseweg 9,
Steende ren, 05755-2005

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
Spal straat 13, Hengelo Gld

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

verbluffend resultaat

63

GLAS-VERF-BEHANG

Haarverzorglng 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"

m onze haarboetiek te zutphen

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

TECHNISCH DE BESTE!
1 Lintgeleider

ingewerkt: geen
wrijving meer!

2 Afgeschumde Kast:
mooier, minder
lichtverlies.

3 Inlooptrechter:
speciale vorm.
minder lawaai en
wrijving

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

5 Stopsysteem in
onderlat.

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

7 Kastdikte: 1 en 1,2
mm stevig, geen
aolvingen in kast.

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

TOPKWALITEIT ROLLUIKEN
BEL NU 05753-1210

EUGELINK ZONWERING
HOFSTRAAT 21 - HENGELO GLD

Perfekt in Rolluiken & Zonwering

Bezoek showroom op afspraak.

Taxibedrijf

B E R T L A M M E R S
HUMMELOSEWEG 12 - 7255 AH HENGELO G.

TEL 05753-3005

taxivervoer

zieken vervoer 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

Voor AUTORIJLES

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

Telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

,ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

1/2 jaar garantie op onderdelen

ALS TOYOTA DEALER voor

Hengelo Gld e.o. hebben wij voor u

speciale service faciliteiten

Informeer vrijblijvend bij: S. BISSELING

TOYOTAlDOE INOHEM
Keppelaeweg 18-26 - 08340-22611

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 24 FEBRUARI

Remigiuskerk

10 uur ds Verhaere H. Doop

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds de Vries Jeugddienst

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur mevr. G. J. Rappel-van der Waal, Barchem

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 23 febr. 19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het kerkkoor

Zondag 24 febr. 10.00 uur Woord -*en Comm.dienst

Dinsdag 26 febr. 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

'23 en 24 febr.
B. A. M. Eijkelkamp, tel. 2262

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, Spal straat 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. Eil, 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 0 6 - 1 1

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.

Wegens de explosieve groei van ons pas gestarte
universeel garagebedrijf zoeken wij met spoed een:

automonteur
met ervaring in reparatie en onderhoud van
personenauto's.

Belangstellenden hiervoordienen goede contactuele

eigenschappen te hebben, volledig zelfstandig te
kunnen werken en in het bezit te zijn van het
diploma: APK II keurmeester, elektronica of stude-

rend hiervoor.

Zij die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen hun
sollicitatie richten aan:

garagebedrijf

H. WIEGGERS

-

Nijverheidsweg 13a
7221 CK Steenderen
Tel. 05755-1974

! PHILIPS

Philips phlllshave HS 820:
Oplaadbare Philishave met
het unieke dubbele scheer-
techniek. Acht uur opladen
is goed voor wekenlang
snoerloos scheren. Inklusief
fraaie cassette. Voor een
glad en snel scheerresul-
taat. Philipsprijs 279,-.
Onze aktleprijs

199r

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

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 geziirvs- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van
8.30 tot 9.30 uur.

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

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische 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.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

info |0
Iijnë070-614614


