
60e jaargang no 10 dinsdag 5 maart 1991
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

Verschijnt dinsdags In:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelbem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rhm,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

KEURSIAGER

Magere Champignon of
Speklappen Kerriegehakt
500 gram ^.^7O 500 gram O.c/O

Boterhamworst
250 gram

1.00

SPECIAL
STEAK

CALIFORNIË
100 GRAM

2 3*5• ̂ 9%^

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

Populair zijn de verkiezingen voor de
PROVINCIALE STATEN niet, dat is bekend.
Daarom zult U op uw stembiljet bekende namen als
WIM KOK of HANS ALDERS niet tegenkomen, als
U

LIJST 2

PARTIJ VAN DE ARBEID
wilt stemmen.

Toch doen onze mensen daar in Arnhem goed
werk voor ons allen.
Ze doen hun best voor o.a.
Ouderen,
het milieu,
de werkgelegenheid,
het natuurbehoud en
meer belangrijke zaken.

Daarom ga stemmen
woensdag!

Stem lijst 2

STICHTING
|i \II\N SiMAt

PRESENTEERT

to ZONDAG 10 MRT.AAN VANG 11.30 uur
4 0 0 i n c l u s i e f k a p k o f f i e .

DESMIO"

LOONBEDRIJF

ENZERINK
Injecteren en zodebemesten met

de Veenhuis

3-wieler
Dus geen insporing en optimale

benutting van uw mest

Inlichtingen:

H. ENZERINK • Tel. 05753-7474

Hengelo Gld

CHR MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD.
CRESCENDO

houdt haar

Voorjaarsuitvoering
op zaterdag 9 maart a. s. in

Sporthal "De Kamp", te Hengelo Gld.

Harmonie, tamboer-lyrakorps en

leerlingengroep bieden u een

gevarieerd programma.

Medewerking wordt verleend door het

"Huisvrouwenorkest" uit V orden.

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Entree f 5,00.

CRESCENDO
HENGELO GLD.

GEHAKT CORDON BLUE
per stuk
VARKENSPOULET
500 gram

BOERENLEVERWORST
100 gram

KATENSPEK
100 gram

2.15

5.30

1.05

1.80

SLAGERIJ

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

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

CBTB afd. Steenderen - Toldijk

GEACHTE LEDEN EN BELANGSTELLENDEN,

Op vrijdag 8 maart 1991

hopen wij onze jaarlijkse toneelavond te houden
in zaal „Den Bremer" te Toldijk.

Om 19.30 uur ontvangst met koffie en opening
door de voorzitter.

Hierna zal toneelvereniging „'t Buurtschap" uil
Sinderen een toneelstuk opvoeren met als titel

MOEDER GEERTE
In de pauze is er een verloting!
Wij willen u en uw familie, vrienden en beken-
den hierbij uitnodigen.

Aanvang 19.30 uur

Steenderen, maart 1991.

Toegang gratis

Het bestuur

RUNDERWORST
500 gram

PAMPASCHIJVEN
100 gram

PAARDEROOKVLEES
100 gram

Eigengemaakte
BOTERHAMWORST

100 gram

6.98

1.85

2.25

1.10

HENGELO GLD
tel. 1054

Kerkstraat 6

heerlijke zoete BLAUWE
DRUIVEN 500 gram 2.95
GRANNY handappel 3 kg 6.95

Uit onze rauwkostkeuken:

VOORJAARS SALADE
500 gram 3.95

WORTEL PREI SALADE
500 gram 2.95

: Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258 .
VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAK

KWALITEIT EN SERVICE

TERRASSCHERMEN v.a. ƒ 830,00 - ~4

ROLLUIKEN v.a. ƒ 247,00 UITVALSCHERMEN v.a. ƒ 271,00

* 3 jaar garantie
* op maat gemaakt / opmeten gratis
* ook screens markiezen horren en alle binnen-zonwering
* nieuw nieuw velux kantelraam zonwering nieuw nieuw
* showroom open op afspraak

10 % KORTING voor doe-het-zelvers

bel nu of tot ziens bij

EUGELINK ZONWERING

Hofstraat 21, 7255 CH Hengelo Gld
Tel. 05753-1210 - Fax 05753-1000

Tapijt vuil?
Haal dan de
TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag,
verbluffend resultaat
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RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

DEZE WEEK
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van 5.25 voor 4.95 >

GLAS-VERF-BEHANG
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l
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VRUCHTENSCHELP o
m

van 5.95 voor 5.45 *

30 NVA - uaxxvg BIAIHVM aa NVA

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN
OP 6 M AART 1991

CDA
man BIJ MENSEN
Lijsttrekker CDA lijst 1

C. Voerman
uit Vorden

STEM ZEKER, STEM CDA



Marieke en Marjolein zijn blij, ze hebben wat
ze wilden, een broertje erbij.

Gerardus Maria Antonius

We noemen hem

JOOST

Hij is geboren op 19 februari 1991, weegt 4120
gram en is 53 cm lang.

Leo, Rosemarie, Marieke
en Marjolein de Jong

Het Karspel 80,

7255 CV Hengelo (Gld.).
Rosemarie en Joost rusten van 13.00-15.00 uur.

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van
onze zoon

RUTGER

Jos en Reini Roëling

20 februari 1991.

Akkermansstraat 14,

7021 LW Zel'hem.

WIJ zijn dankbaar en blij met de geboorte van
onze zoon

ROB

Gerard en Gea ten Have

26 februari 1991.

Wichmondseweg 43,
7255 KZ Hengelo (Gld.).

LEDENVERGADERING
op dinsdag 26 maart '91
in zaal Michels, Spalstraat 45

Aanvang 20.00 uur

AGENDA:

1. Opening.

2. Notulen vorige ledenvergadering.

3. Jaarverslag secretaris.

4. Jaarverslag penningmeester.

5. Rapport kas-controlecomnrtissie.

6. Benoeming kascommissie 1991.

7. Bestuursverkiezing wegens periodieke af-
treding van de heren G. B. J. Waenink,
G. W. Enzerink en J. Dinkel'man. Zij stelten
zich herkiesbaar. De heer G. J. Harmsen
treedt vanwege zijn leeftijd uit het bestuur.

In deze vacature zal niet worden voorzien.

8. Vaststelling contributie 1991.

9. Verkoop o-nafgehaafde prijzen verloting.

10. Mededelingen.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

Familieraad / St Vrienden van „De Bleijke"
organiseren

op •donderdag 7 maart een

BINGOAVOND
in de recreatiezaal van „De Bleijke".

Aanvang 20.00 uur - Zaal open 19.30 uur

Een ieder Is welkom!

HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT - CAFETARIA

LANGELER
Spalstraat 5, 7255 AA Hengelo (Gld.).

zoekt representatieve

Horeca medewerker m/v
t.e.m. 21 jaar

Funktie eisen:
* stressbestendig

* klantvriendelijk

* goede kijk op hygiëne

•Ar genegen opleiding te volgen,
1 jaar - 1 dag per week

* zelfstandig kunnende functioneren

Voor meer informatie 05753-1212, vragen naar
dhr. Langeler.

SLIJTERIJ

T HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

18.45

18.95

19.95

17.95

14.95

18.95

23.95

6.95

8.40

18.95

1 liter DRIE STERREN JENEVER

1 liter FLORIJN JENEVER

1 Nter ST. ANDRE VIEUX

1 Nter DE KUYPER C.B.

1 liter HENKES BESSEN

1 fles MUIER SCHIPPERBITTER

1 fles LONG JOHN WHISKY

1 fles WARNINCK ADVOCAAT

1 fles CAHORS RODE WIJN

1 krat BRAND BIER

Tel. 05753-1252

BLOEMKOOL
per stuk 2.45

1 '/2 kg HARDE UIEN 1.25

2 kg GRANNY SMITHS 3.98
ZATERDAG

1 kg WITLOF 1.98
VOLOP

bloeiende VIOLEN, PRIMULA'S

Bloemen-, groente- en fruithuis

Joop Kuipers
FEL 05753-1227 HENGELO GLD

Let op de reklame in de winkel!

TE HUUR GEVRAAGD

0,25 tot 1 ha GROND
VOOR BOOMKWEKERIJ GEWASSEN

GROENSPECIALIST

G. J. BOSMAN
Kervelseweg 23, Hengelo Gld, Tel. 05753-2619

BELASTINGINVULAVOND
voor F.N.V.-leden

Voor hulp bij het invullen van Uw biljet kunt

U tel. contact opnemen voor een afspraak

tel. 05753-2306 / 3020 / 2923

t.e.m. 12 maart

Het bestuur

Meer dan 40 jaar lang leefde, woonde en werk-
te wijlen Fraos Roes in Hengelo (Gld.) en
schreef daar talrijke dialect-verhalen onder de
naam van:

HERMAN VAN VELZEN
In de komende tijd verschijnen er veel hen-
drukken van reeds langer uitverkochte boeken

Vraag om i nl'ientingen en schrijf daar op in.

De serie VERVOLGWERKEN doet het bijzon-
der goed en de grote groep intekenaars groeit
gestaag. Behoort U er ook al bij?

TELEFOON 05753-1253

WOLTERS BOEKHANDEL
KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD

RIBLftPPEN 500 gram 7.95

SLAGERSHAM 150 gram 1.95

KOOK WORST 150 gram 1.50

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-132*

G€M€€NT€ HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN

Volgens het collectenrooster 1991 worden de
komende periode de volgende collectes ge-
houden:
van 24 februari t'm 9 maart - Leger des Heils.
van 10 t/m 23 maart - Nationaal Reumafonds.

RAADSVERGADERING

Agenda voor de openbare vergadering van de
raad van de gemeente Hengelo op dinsdag 5
maart 1991, om 20.00 uur, in het gemeentehuis.

1 Opening.
2. Vaststelling van de notulen van de openbare
vergadering van 5 februari 1991 en aanvulling
notulen vergadering, gehouden op 29 novem-
ber 1990.
3 Ingekomen stukken en mededelingen.
4 Voorstel tot vaststelling van het bestem-
mingsplan Hengelo Kom 1990, nr. 2.
5. Voorstel tot aanschaf en aanpassing mate-
rieel afdeling grondgebiedszaken.
6. Voorstel tot aanwijzing van een lokatie voor
een woonwagenerf.
7 Voorstel tot beschikbaar stellen van een
kredriet voor de revisie van de veegmachine.
8. Voorstel tot wijzigen van de subsidieregeling
inzamelen oud papier.
9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een
extra-krediet voor de aanschaf leerlingensets
openbare basisschool "Rozengaardsweide".
10. Voorstel tot instemming met de 4e
begrotingswijziging 1991 van het Samenwer-
kingsverband Oost-Gelderland.
11. Voorstel tot instemming met de ontwerp-
jaarrekening 1989 van het Samenwerkingsver-
band Oost-Gelderland.
12. Voorstel betreffende de oprichting en in-
standhouding van de stichting banenpool Us-
selstreek en in te stemmen met
samenwerkingsafspraak banenpool tussen de
gemeente Hengelo en het R.B.A.
13. Voorstel tot het instellen van een kunstfonds
en tot het voteren van een krediet voor de
eerste besteding daaruit.
14. Voorstel tot vaststelling van het meerjaren-
plan dorpsvernieuwing 1991-1995.
15. Begrotingswijzigingen.
16. Rondvraag.
17 Sluiting.

BOMENFONDS

De Bomenstichting beheert een register van
Monumentale Bomen. Daarin zijn alle bomen in
Nederland opgenomen die volgens de
Bomenstichting van nationaal belang zijn en
behouden moeten blijven. In veel gevallen gaat
het om bomen met een hoge leeftijd, met een
bijzondere schoonheids- of zeldzaamheids-
waarde, of een beeldbepalende funktie voor de
omgeving. Het register bevat op dit moment
zo'n 8000 objekten (solitaire bomen, lanen of
boomgroepen).
De Bomenstichting heeft per 1 januari 1991 het
Bomenfonds ingesteld, een bijdrageregeling
voor herstelwerkzaamheden aan Monumentale
Bomen. Het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij stelt het geld voor dit
Bomenfonds ter beschikking.

Bomenschouw beheert Bomenfonds

Bij de Bomenstichting is een Bomenschouw
aangesteld voor het beheren en onderhouden
van het register van Monumentale Bomen. De
Bomenschouw controleert minstens 1 keer in
de tien jaar alle geregisteerde objekten en
beoordeelt de aanvragen voor bijdragen uit het
Bomenfonds. Een eigenaar van een
geregisteerde boom kan niet altijd beoordelen
of zijn monument onderhoud nodig heeft. De
Bomenschouw kan dat wel. De eigenaar kan
het onderhoud misschien ook niet betalen. Het
Bomenfonds kan nu deze eigenaren tegemoet
komen door aan de kosten van herstelwerk-
zaamheden bij te dragen.

Wie komen er voor een bijdrage in aanmer-
king?

Alleen (gemachtigden van) eigenaren van bo-

men die bij de Bomenstichting geregisteerd
staan als Monumentale Boom kunnen een bij-
drage uit het Bomenfonds aanvragen. De
plantsoenendienst in uw gemeente beschikt
over een overzicht van de registraties. In de
huidige vorm kan verder alleen een bijdrage
aangevraagd worden voor bomen buiten de
bebouwde kom. Aan een uitbreiding van het
Bomenfonds voor Monumentale Bomen binnen
de bebouwde kom wordt nog gewerkt. Te zijner
tijd zal daardoor de Bomenstichting over bericht
worden.
De bijdragen uit het Bomenfonds zijn alleen
bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van
herstelwerkzaamheden. Het gaat dan om
bodemonderzoek en -verbetering en boven-
grondse werkzaamheden zoals bijvoorbeeld
snoei. Hieronder valt dus niet het 'normale' of
reguliere onderhoud.

PUBLIKATIES WET AROB

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 13 t/m 26 februari 1991 waartegen op
basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.

Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen,

aan: ten behoeve van:

het veranderen van een garage

het geheel vernieuwen van een schuur

het bouwen van een garage ter vervanging van
twee bestaande gebouwen

het bouwen van een bedrijfsruimte

C.J.J. Peelen, Vordenseweg 9.
Hengelo Gld

E.H. Ruesink, Lankhorsterstraat 9,
Hengelo Gld

T.H.M. Engel, Bekveldseweg 1.
Hengelo Gld

A. Geurtsen, Heideweversweg 2b,
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, afdeling
grondgebiedszaken

BESCHIKKING INGEVOLGE DE HINDERWET "|

HINDERWET

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo maken ingevolge artikel 12 en 29, eerste
lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend dat op 12 november 1990 bij hen een
aanvraag is binnengekomen van de heer J. Harmsen, Tolweg 1 te Hengelo Gld. voor een nieuwe
de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet in verband met de uitbreiding/
wijziging van een varkenshouderij, op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie L,
nr. 71, gelegen aan Tolweg 1 te Hengelo Gld.

Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen onder het stellen van voorwaarden om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te ondervangen.

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen op de
gemeentesecretarie, afdeling Grondgebiedszaken ter inzage van 6 maart 1991 tot 6 april 1991,
elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Tevens liggen de stukken elke
vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage in de bibliotheek, Sterreweg 14 te Hengelo Gld.
Na deze datum, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de
beschikking op de aanvraag, liggen bovengenoemde stukken elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur
ter inzage op de afdeling Grondgebiedszaken. Desgewenst kan aldaar een mondelinge toelichting
op de stukken worden verkregen. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (tel. 05753-1541,
toestel 26), kunnen tot één week voor bovengenoemde datum mondeling bezwaren worden in-
gebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de
betreffende aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij ons college worden
ingebracht. Degene, die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.

Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze
als bovenomschreven en de belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest, naar aanleiding van de beschikking beroep kunnen instellen bij de Afdeling voor
de geschillen van bestuur van de Raad van State.

Hengelo, 5 maart 1991.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

BEKENDMAKING BOUWPLANNEN

De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 19a
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat burgemeester en wethouders van die gemeente
voornemens zijn vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening ten einde medewerking te kunnen verlenen aan de bouwplannen van:

1. G.T.B. Mentink, Leliestraat 1 te Hengelo, voor het uitbreiden van de woning en de bouwvan een
carport;
2. A.F.J. Tolkamp, Molenstraat 7 te Keijenborg, voor de bouw van een carport;
3. H.G. Scholten-Vels, Veldermansweg 3 te Hengelo, voor de bouw van een berging.

De aanvragen om vergunning liggen met ingang van 7 maart 1991 gedurende 14 dagen ter
gemeente-secretarie (afdeling grondgebiedszaken) voor een ieder ter inzage. Gedurende de
termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen het verlenen van de
gevraagde vrijstelling indienen bij burgemeester en wethouders.

Hengelo, 5 maart.

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

Bouwplan Lubbers Exploitatie Maatschappij b.v.

De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt bekend, dat het college van burgemeester en
wethouders op 27 februari 1991 heeft besloten toepassing te geven aan de procedure genoemd in
artikel 19a, leden 3 tot en met 11, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Dit in verband met de ontvangst op 1 februari 1991 van een verzoek om vrijstelling van het geldende
bestemmingsplan, ingediend door Lubbers Exploitatie Maatschappij b.v., gevestigd Raadhuisstraat
45 te Hengelo Gld., voor het uitbreiden van bedrijfsruimten op de percelen kadastraal bekend
gemeente Hengelo, sectie K, nrs. 3049 en 3124, gelegen aan en nabij de Raadhuisstraat te
Hengelo.

Alvorens een besluit te nemen omtrent het aanvragen van verklaringen van geen bezwaar als
bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8. van de Woningwet
liggen het verzoek om vrijstelling en de schetsplannen vanaf 7 maart 1991 gedurende 14 dagen ter
gemeente-secretarie (sectie Grondgebiedszaken) voor een ieder ter inzage. Gedurende de termijn
van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk bezwaren indienen bij het college van burgemeester
en wethouders tegen de toepassing van de vrijstellmgs- en anticipatieprocedure.

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

Hengelo, 5 maart 1991.

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.
Vanaf 20.00 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 12 december 1990.
3. Brief van het bestuur van het verzorgingstehuis "De Bleijke".
4. Subsidieverzoek regionaal Educatief Centrum te Doetinchem.
5. Jaarverslag en beleidsplan Stichting Speel-o-theek.
6. Subsidieverzoek Slachtofferhulp Oost-Gelderland.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

KOFFIECONCERT IESELKAPEL

Ter afsluiting van de maandelijkse koffieconcerten
organiseert de Stichting „Vrienden van St.
Maria Poste!" te Keijenborg op zondag 10 maart een
koffieconoert met medewerking van de lesel'kapel
uit Doetinchem.

De lesélkapel bestaat uit 22 oprechte amateur-musi-
ci. die onvervalste Eg er l and e r-mu ziek ten gehore
brengen. Het repertoire bestaat uit sfeermuziek met
zangerige melodiën in diverse partijen, afkomstig uit
Noord- en West-Bohemen in Tsjechoslowakije.

De muzikale leiding wordt verzorgd door kapel-
meester Afbert Ketz, die samen met zijn vrouw Lies
ook de zang voor zijn rekening neemt.

Het koffieconcert vindt plaats op zondag 10 maart,
anvang 11.30 uur in Party-Restaurant ,,De Smid" te
Keijenborg. De entree bedraagt ƒ4,00 voor volwas-
senen; kinderen en 65 plussers ƒ2,50 inclusief een
kop koffie.

INFORMATIE VOOR A.S. OUDERS

De Districtskruisver. Oost-Gelderland geeft in veel
plaatsn zwangerschapsgymnastiek. In een cyclus van
zwangerschapsgymnastiek zijn 2 informatie-avond e n
voor a.s. ouders opgenomen. Op de 1e informatie-
avond i's een wijkverpleegkundige aanwezig die sa-
men met de zwangerschapstherapeute informatie
geeft over de taak van de Kruisver., voeding voor de
a.s. moeder, de babyverzorging en borst- en fles-
voeding.

Op de 2e info-avond wordt een videofilm getoond
van een bevalling en informatie gegeven over zaken
die belangrijk zijn rondom de geboorte - en na de
geboorte. Duur van efke info .plm. 1'/2 uur.

Beide info's worden gehouden in het wijkgebouw te
Hengelo Gld, Kastanjelaan 2c, op dinsdag 12 maart
a.s.. Aanmelding tussen 9.00-11.30 uur bij het re-
gionale kantoor „De Graafschap" van de District-
kruisver. Oost- Gelderland, Kastanjelaan 2b te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-1457.



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 j|

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

Landrauch Schinken

100 gram 2.39
Schouderham (vacuüm)

100 gram 1.

Marco Roombrie

100 gram 1.99

AH
Vanille vla

1.39

Slijterij „De Zon"
v/d Eelaart „drie sterren"
Jonge jenever

t i ter 18.45

Teachers whisky

fles Zl./ü

Ribkarbonade

kg 8.98

VANAF DONDERDAG:

Kersen kruimel vlaai

1000 gram

AH Boerenbruin

800 gram

Zachte Witte bollen

6 stuks

5.95

2.09

1.25

L

Jona Gold

kg 2.50

Woensdag 6-3-'91

AH Magere yoghurt

0.98Nter

Donderdag 7-3-'91

Kippebouten

kg 3.49

Vrijdag 8-3-'91

Kiwi's

500 gram 1.39

Zaterdag 9-3-'91

Kipfilet

100 gram 1.19

Maandag 11-3-'91

Gemengde Sla
-f
!

Dinsdag 12-3-'91

Gekruid Gehakt

500 gram 4.98 kg 8.98

Let ook op de AH adv.

in de landelijke
daqbladen

Voor KADO'S naar ,DE SPANNEVOGEL1

VOSSERS&HOFTIIZER
Accountants en belastingadviseurs

VARSSEVELD - HENGELO GLD

Voor verzorging van

BELASTINGAANGIFTEN 1990
houden wij in de maand MAART extra zitting op elke
DONDERDAGAVOND van 18.00 tot 20.00 uur.

Spalstraat 23
7255 AA Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1691

CAFÉ - RESTAURANT - PAVIUOEN - ZAAL - SNACKBAR

,,'t IJsselboerke"
Eekstraat 18, 6984 AG DOESBURG, Tel. 08334-75282

privé 05753-3917

ZOEKT VOOR

WEEKENDEN EN SEIZOEN

PART-TIME MEDEWERKERS

C Majorie en Frank Wolbrink.

VERZEND TIJDIG UW

PAAS-KAARTEN
De PTT - POST doet de rest

WOLTERS BOEKHANDEL
KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD

HENGELOSE TONEEL VERENIGING

TONEELAVONDEN
OP ZATERDAG 16 EN 23 MAART
in zaal Langeler te Hengelo (Gld.)
aanvang 20.00 uur

Opgevoerd wordt:

AT UT BELLEKEN GEET
ROLVERDELING:
Greet Klompstra
Annie Klompstra
Petra Klompstra
Paula Hartman
Hendrik Giezen
Wï'llem Giezen
Jaap Kamphuis
Bert Ham
Postbode
Mevr. Donkers

Huisvrouw
Haar zuster
Geadopt. dochter
Vriendin van Petra
Vriend van Annie
Vriend van Greet
Rijinstruoteur
Vriend van Petra
Postbode
Notaris

Riky van Campen
Diny van Campen
Mariet Burkink
Annemarie Teunissen
Henk Woerts
Harrie Weverink
Leo Sueters
Gerben Gussinklo
Gert Ketz
Leona Sueters

Regie Henk de Raat
Souffleuse Marion Weverink
Grime Betsie Wentiok en Diny Duitshof

Het licht en geluid wordt verzorgd door Wim Elsman.

BUITEN GEBIED OPGELET!!!!!
Krijgt U binnenkort aardgas of hebt U dat inmid-
dels al, neem dan eens contact met ons op, wij
geven U graag advies of maken een vrijblijvende
offerte voor U.

Tevens verzorgen wij voor U:

* ELECTRISCHE INSTALLATIE
* GAS - WATER INSTALLATIE
* CENTRALE VERWARMING
* CV KETELS (erkend nefit-dealer)
* DAKWERK

INSTALLATIE-BEDRIJF

A R E N D S E N
Vordenseweg 10, 7255 BW Hengelo
Tel. 05753-2511

Te koop leren bankstel
2 + 3 + 1 zits ƒ400,00.
Tel. 05753-2913, na 20.00
uur.

KINDERKLEDINGBEURS
TRUITJE
Voorjaars- en zomerkle-
ding. Inbreng max. 20 st.
vrijdag 15 maart 16.30-
19.30 uur. Verkoop zater-
dag 16 maart 10.00-13.00
uur in O.B.S. Rozegaards-
weide, Hengelo Gld.
l n l. tel. 05753^2071.

Gevraagd elektricien /
loodgieter voor een zeer
afwisselende baan.
VERHEIJ, 7OLDIJK
Tel. 05755-2041.

TAPIJT VUIL?
Gebruik Hagerty 5 Spray-
Ex. Uw tapijt weer als
nieuw! Weer minder snel
vuil.

Schoonmaaikapparaat
gratis

Drogisterij •• Parfumerie -
Schoonheio'ssalon

MARIANNE
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5, Hengelo
(Gld.) - Tel. 2062.

Te huur aangeboden te
Hen-gek) (Gld.) voor jO'nge
vrouw. Appartement, om-
vattende woonkamer met
kitchenette, aparte slaap-
kamer met gebruik van
douche en toilet .
Tel. 05753-1058.

Gevraagd winkelmeisje
plm. 20 jaar, voor 20 uur
per week.
Bakkerij Jozef Schabbink,
Spalstraat 21, Hengelo G.
Tel. 05753-1250.

Gevonden sierwieldop,
merk Nissan. Tegen adv.
kosten terug te bekomen
bij Pelgrum, Laokhorster-
straat 2, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2822.

7e koop Koltec schrik-
apparaat, 220 volt, padde-
stoel, 7,5 volt, bietensnij-
der + reiniger, elektro
motoren 380 volt, 5,5 PK
en 1 PK, melkmachine
Al'fa LovaJ voor grupstal,
kompleet + 2 m eikcon-
tainers, 28 liter Manius
met bijbehoren, electr.
schrijfmachine.
Tel. 05753-1758.

De Mr. Steam
tapijtreiniger

Huur f 15.- per keer

Meubel- on
tapijtenhuis

.Spannevogel'

Tel. 05753-1484

WOENSDAG 13 MAART a.s. - 14.00 UUR

ALGEMENE JAARVERGADERING

ALGEMENE
NEDERLANDSE
BOND VOOR
OUDEREN

Afd. Hengelo (Gld)

Sporthal „De Kamp"

VOORJAARSUITVOERING CRESCENDO HENGELO
Op zaterdag 9 maart a.s. houdt de chr muziekver.
„Crescendo" haar jaarlijkse voorjaarsuitvoering in
Sporthal „De Kamp" te Hengelo Gld.
Onder muzikale leiding zuHen de harmoni'e, het tam-
boer-I y ra korps en de leerl'ingengroep een zeer geva-
rieerd programma bieden met muziek, die zowel
jong als oud goed zullen aanspreken.

>Medewerking zal worden verleend door het „Huis-
vrouwenorkesft" uit Vorden, onder leid'ing van J. ter
Haar.
Het geheel begint om 20.00 uur .terwijl de zaal om
19.30 uur open gaat. Ervtree bedraagt ƒ5,00.
Donateurs hebben op vertoon van de geldige dona-
teurskaart 1991 vrije toegang voor twee personen.



Voor Toyota is
afstand geen

probleem!
Een Toyota overbrugt moeiteloos de grootste af-
standen. Maak daarom eens kennis met z'n unieke
prestatie-vermogen. Daarvoor is afstand evenmin
een probleem. Hoegen Dijkhof Doetinchem is offi-
cieel Toyota dealer, ook voor Hengelo en omstreken.
Om u ervan te overtuigen dat afstand naar uw Toyota
dealer geen probleem is, bieden wij u speciale servi-
ce faciliteiten zoals:

• gratis leenauto indien uw auto toe is aan een
onderhoudsbeurt;

• of: eventueel halen we uw auto 's morgens op en
brengen hem 's avonds terug;

• alle onderhoud volgens vastgestelde tarieven;
• prijsopgave vooraf;
• alle faciliteiten voor uw auto

Bezoek onze showroom en maak eens kennis met
Toyota. Vraag vrijblijvend informatie over alle typen en
modellen met de daarbij behorende prijzen.

TOYOTA

DOE INCHEM
Keppelseweg 18-26 Doetinchem. Tel. 08340 - 22622

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

ÏÏoudeiuijn
Smeitinl<i

GRENEN MEUBELEN
DECORATIE ARTIKELEN

Ruurloseweg 43, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1073

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Dames en Heren kapsalon
Heren knippen ook zonder afspraak

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

Taxibedrijf

B E R T L A M M E R S
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

BETER KWALITEIT DAN SPIJT

* Alle soorten zonwering
* Kunststof ramen/deuren
* Kunststof schrootjes
ir Plissé gordijnen,

jaloezieën en
vertikale lamellen

Eugelink Zonwering
Hofstraat 21, HENGELO GLD, tel. 05753-1210

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

,ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Voor AUTORIJLES

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

Telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

JAARVERGADERING LOOFT DEN HEER

In „Ons Huis" hield de chr. zangver. Looft den Heer
haar jaarvergadering. Voorzitter A. Scholten heette
alle leden welkom op deze bijeenkomst, onder het
genot van koffie met cake.
Eerst werden enkele ogenblikken stilte in acht ge-
nomen i.v.m. het overlijden van het trouwe Itid
Herman Ooms, 39 jaar lang heeft hij zijn beste krach-
ten gegeven voor het koor en ook als toneelspeler
heeft hij vaak mooie rollen vertolkt bij onze toneel-
club. In verenigingsverband hebben wij afscheid van
Herman genomen.
Hierna werden de notulen en het jaarverslag voor-
gelezen en onveranderd goedgekeurd. Het was een
druk jaar met veel optredens naar buiten. De mede-
werking aarv het orgelconcert in september moest we-
gens ziekte van de difïgent worden afgezegd. Aan-
vankelijk liet het zich ernstig aanzien, maar gelukkig
is hij weer snel hersteld.
De uitvoering van zaterdag 16 februari is erg naar
wens verlopen*, een mooi zangprogramma met tussen-
door een leuke voordracht door mevr. W. Lubbers-
Lubbers. Na de pauze werd een vrolijk blijspel opge-
voerd door eigen leden. Het stuk werd leuk en vlot
gespeeld en er werd veel gelachen. Het publiek
heeft volop genoten tijdens deze avond.
De penningmeester gaf voor het laatst zijn kasover-
zicht, er was een batig saldo, mede dankzij diverse
aktiviteiten (verloting, kon'inginnedag braderie en
subsidies). Een en ander werd goed gekeurd door
de kascommissie, de herer» ter Braak en Pel'skamp.

De heer Schuurman achtte de tijd gekomen om af-
scheid te nemen a-ls penningmeeester. Hij heeft dit
werk 25 jaar bijzonder goed gedaan en was 30 jaar
bestuurslid. De voorzitter dankte de heer Schuur-
man en bood hem een houtsnijwerk en .pennen met
inscriptie aan. Als nieuwe penningmeester werd ge-
kozen de heer B. Grootbod. Verder werden plannen
gemaakt voor het komende jaar. In verband met het
jubileum in oktober 1992 zal er geen uitvoering zijn,
maar dit najaar een zangersavond.

Aan het eind van de vergadering dankte de voor-
zitter een ieder voor de prettige samenwerking en
besloot met dankgebed.

AMNESTY INTERNATIONAL HENGELO GLD

Op woensdag 6 maart a.s. is weer de schrijfavond
in „De Bleljke".
Van 19.0Q tot 20.30 uur is er gelegenheid een brief
te schrijver* voor een student in Roeanda, een jour-
nalist in Iran en zeven mannen op Cuba.

Voorbeeldbrieven zijn aanwezig.

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
' jubileum- en gelegenheidskaarten

Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,
huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen
om thuis uw kaart uit te zoeken.

' visitekaarten
ca- rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
' rekeningen, briefpapier
' circulaires, folders, prijslijsten
ra enveloppen, briefkaarten, sets
* kettingformulieren enz. enz.

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

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's Maandags gesloten

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Leer succesvol autorijden!!
VAMOB-AUTOBIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen In BMW 316 en Honda automaflc

Theorielessen te KeUenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 KeUenborg Tel. 1307

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

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 10 MAART

Remigiuskerk

10.00 uur pater Bussink (Jeugddienst)

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

10.00 ur ds. G. H. Verhaere

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. P. F. de Vries

Vrijz. Herv. Kerk

10.30 uur mevr. J. v.d. Wijk-Janmaat, Dinxperlo

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 9 maart 19.00 uur Eucharistieviering, het
gemengd koor zingt
Zondag 10 maart 10.00 uur Woord en Comm.dienst
Dinsdag 12 maart 19.00 uur Eucharistievieri'ng

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

9 en 10 MAART

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. 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.

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Oentraal 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", Stephaomtsweg 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-hulpverlening di. en do. van 8.30-10.00 uur, tel.
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. vr(|dag) 08343-1214.


