
60e jaargang no 12 dinsdag 19 maart 1991

LAME
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Eindelijk is het zover l

De ingrijpende verbouwing van onze winkel zit
er op. Op donderdag 21 maart houden wij
OPEN HUIS van 09.00 tot 18.00 uur.
In een ruimer en
smaakvol ingericht
interieur komen onze
konfektie - stoffen en
lingerie nog beter tot hun recht.
Wij zijn er dan ook trots op om U donderdag
21 maart te mogen uitnodigen.

OPEN HUIS

Onder het genot van een hapje en een drankje
tonen wij U dan de nieuwste voorjaars- en
zomerkollektie.
ledere klantontvangt bij'aankoop van ƒ25,00 of

meer een waarde-
bon van f 2,50.
Voor de kinderen
ligt er een lekkere
verrassing klaar.

SCHRÖDERSTDEEEN
bij de kerk - Hengelo Gld
Tel. 05753-1232
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DEZE WEEK WEER EEN VERRASSING VAN
UW ECHTE BAKKER!!!

KAASCROISSANTS
6 halen 5 BETALEN

BAKKERIJ

Jozef Schabbink
Spal straat 21 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1250

SCHOUDERKARBONADE
500 gram 4.95
ROLLADESCHIJVEN
per stuk

ONTBIJTSPEK
100 gram

PEKELVLEES
100 gram

1.05

1.40

1.80

PiJSKNALLÏÏS
BUVSWRKT
BELOSCHE PRAUNÉ

BONBONS
DOOS 250 GRAM VAN 398 NU

Kerkstraat 6

20 stuks Salustiana zoete
SINAASAPPELS 5.95

500 gram CHAMPIGNONS 2.95

mooie BLOEMKOOL per stuk 1 .95
• '.v:*., j •

Uit onze rauwkostkeuken:

JIMP SLANK SALADE
500 gram 3.95

KERRY SALADE 500 gram 3.95

SLAGERIJ

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

%^

S33
CAU

VLEESSAUZEN
KEUZE UIT X) SOORTEN
250 ML VAN 199 VOOR

Verkooo
«v Bloemenkas

3 EIKAARSEN leuk verpakt 1.50

AARDEWERK PLANTENBAKJE
opgemaakt in paassfeer li9D

Volop VIOLEN

FaWijnbergen
Kerkstraat 6a Hengelo Gld Tel. 05753-1473

Ingang; Kerkstraat en Raadhuisstraat

SCHOUDER
KARBONADE

HELE KLO VAN 10.90 VOOR

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAK

< Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

>
z

DEZE WEEK „

HARDE BOLLEN |
per stuk van 0.50 voor Q.40 >

OAT BRAN BOLLEN *
per stuk van 0.50 voor Q.4Q 5

Verrassende kado-ideeën

xva awbv/w 30 NVA - uaxxva awavw 30 NVA

VS MARKT VINDT U IN: ZUTPHEN, RUSSEN,
EERBEEK, GOOR, HENGELO(G), GROENLO,

BORCULO, VORDEN, EN TERBORG

RECLAMES T/M 23 MAART.1991

DEZE WEEK!!!!!

LENTEBOL
plm. 450 gram 2.35
BAKKERIJ

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



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van
onze zoon en broertje

THIJS

Hans, Marian en Renske Langwerden

3 maart 1991.

Ruurloseweg 77,
7255 MA Hengelo (GW.).

AFSCHEID DS VERHAERE
In verband met vervroegde uittreding (VUT),
zal ds. G. H. Verhaere afscheid nemen
op zondag 14 april a.s.

Een 'nadere uitnodiging voor eredienst en af-
scheidsreceptie zal nog volgen.

Thans willen wij u er reeds op attent maken,
dat er een bankrekening is geopend, waarop
gelden kunnen worden overgemaakt voor een
gezamenlijk af schei dskado.

Ds. Verhaere karv aan de opbrengst dan die
persoonlijke bestemming geven die hij wenst.

Het rekening nummer i® 3274.08.103 bij de
Rabobank te Hengelo Gld (giro van de bank
929748).

Van harte aanbevolen.

Namens de kerkeraad,

G. J. Wenneke, praeses
E. Hoed-Lensel'ink, scriba

CAFÉ - RESTAURANT

T HOEKJE

Wij verzorgen gaarne voor U:

* DINERS

* RECEPTIE'S

* FEESTAVOND

* VERGADERINGEN

* CLUBAVONDEN

Kom eens langs voor vrijblijvende

inlichtingen.

Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

De keus is
(lekker groot)
bij bakkerij
KREUNEN

cfezelf
elke dog
zijn vers

:BROOD
^ bakt

CHOCOLATERIE
Meer dan 20 soorten eitjes, kuikentjes, in

diverse modellen.

Opgemaakte PAASEIEREN
NIEUW voor de kinderen» PAASEIEREN in de

vorm van een paashaas of eendje.

Verder mooi opgemaakte EIEREN mei lint

voor een gezellige paastafel.

De smulaanbieding van de week:

BANANESOCSEN

1.50

BAKKERIJ R. KREUNEN
TEL 05753-1474 - HENGELO GLD

GEVRAAGD:

enthousiaste MEDEWERKSTER
Voor onze Vleeswarenafdeling

Full-time baan - leeftijd 16 t.e.m. 18 jaar

TEVENS GEVRAAGD:

2 VULPLOEGMEDEWERKERS
voor de vrijdagavond

EMH
Telefonisch contact opnemen met

G. A. Botterman, lel. 05753-2000, tot 18.00 uur

COLLECTE

Volgens het collecterooster 1991 wordt de komende
periode de volgende collecte gehouden:
van 17 t/m 23 maart - Simavi.

BESLUITENLIJST
RAADSVERGADERING

In zijn vergadering van 5 maart 1991 heeft de gemeen-
teraad:
1. de notulen van zijn vergadering van 5 februari 1991
vastgesteld.
2. vastgesteld het bestemmingsplan Hengelo Kom 1990,
nr. 2.
3. besloten tot aanschaf en aanpassing materieel afde-
ling grondgebiedszaken.
4. een lokatie aangewezen voor een woonwagenerf.
5. een krediet beschikbaar gesteld voor de revisie van de
veegmachine.
6. de subsidieregeling inzake het inzamelen van oud-
papier gewijzigd.
7. een extra-krediet beschikbaar gesteld voor de aanschaf
van leerlingensets openbare basisschool "Rozen-
gaardsweide".
8. ingestemd met de 4e begrotingswijziging 1991 van het
Samenwerkingsverband Oost-Gelderland.
9. ingestemd met de ontwerp-jaarrekening 1989 van het
Samenwerkingsverband Oost-Gelderland.
10. besloten tot oprichting en instandhouding van de
stichting banenpool IJsselstreek en ingestemd met
samenwerkingsafspraak banenpool tussen de gemeente
Hengelo en de R.B.A.
11. een kunstfonds ingesteld en een krediet hieruit
gevoteerd voor de eerste besteding.
12. vastgesteld het meerjarenplan dorpsvernieuwing
1991-1995.
13. een krediet beschikbaar gesteld voor de aanschaf
van een bedrijfsauto.

BOOMFEESTDAG

In het kader van de Nationale Boomfeestdag gaan dit
jaar leerlingen van de basisscholen bomen en struiken
planten op een tweetal plantobjecten.
Onder leiding van de gemeentelijke plantsoenendienst
wordt op woensdag 20 maart 1991, aan de Dennedijk
ruim 120 inlandse eiken geplant door de leerlingen van
de scholen Rozengaardsweide, Varssel en de Pierson.
Op donderdag 21 maart 1991 wordt rondom het tennis-
complex te Keijenborg een haagbeuk geplant door
leerlingen van de Sint Bernardusschool.
Voorafgaande aan deze plantdag ontvangen de leerlin-
gen voorlichtingsmateriaal en krijgen ze een film te zien
over bomen. Door voorlichting en daadwerkelijk planten
wordt de jeugd betrokken bij het instandhouden en
uitbreiden van de groenvoorzieningen in onze gemeente.

RAADSVERGADERING

De eerstvolgende raadsvergadering zal worden ge-
houden op dinsdag 2 april 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 opgenomen.

COMMISSIEVERGADERING

De raadscommissie financiën en onderwijs vergadert op
dinsdag 26 maart 1991 in het gemeentehuis.
Deze vergadering begint om 16.00 uur.
De voorlopige agenda voor deze vergadering is:
1. onderzoek gemeenterekening 1989;
2. subsidieregeling ophalen oud-papier door plaatselijke
verenigingen.
Vanaf 16.00 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 Ie geven aan de voorzitter en het
spreekrecht is beperkt tot onderwerpen, welke op de
agenda voorkomen.

De raadscommissie ruimtelijke ordening/openbare wer-
ken houdt op woensdag 20 maart 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. 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 6 februari 1991.
3. Formulering advies naar aanleiding van de bezwaar-
schriften ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan
Golfbaan" 't Zelle".
4. Mededelingen.
5. Rondvraag.
6. Sluiting.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

PUBLIKAÏIES WET AROB

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 27 februari t/m 12 maart 1991 waartegen op
basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.

Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

M.H. Enzerink, Zelhemseweg 15, Ruurlo

A.G.M. Arendsen, Hengelosestraat 41.
Keijenborg

J. Ankersmit, Kapersburgweg 2, Hengelo Gld

J. Groot Landeweer, Ruurloseweg 1.
Hengelo Gld

Mevr. J. Klein Zessink-Hietbrink, Waarleskamp
27, Hengelo Gld

D.H. Roozegaarde, Banninkstraat 5,
Hengelo Gld

Stichting Zwembad Hengelo, p/a Vordenseweg
32, Hengelo Gld

J. Ankersmit, Kapersburgweg 2, Hengelo Gld

J.T. Wesselink, Branderhorstweg 5,
Hengelo Gld

B.G. Besselink, Hoge Es 7, Hengelo Gld

K.C.L. Brummer, Spalstraat 12, Hengelo Gld

Bungalowbedrijf Landgoed Zelle "Agrec", p/a
Sarinkdijk 21, Hengelo Gld

H. Groot Roessink, Gompertsdijk 2, Hengelo
Gld

P.A. de Jong, Waarleskamp 29, Hengelo Gld

H.J.M. Wissink, Olde Kaste 6, Keijenborg

ten behoeve van:

het bouwen van een tweede agrarische bedrijfswoning
aan de Veldhoekseweg 4

het verbouwen en uitbreiden van de woning

het bouwen van een garage

het veranderen van een winkelpand

het plaatsen van tuinhuisje op het achteren"

het veranderen van het winkelpand Spalstraat 13

vergroten van een berging aan de Elderinkweg 1

veranderen en vergroten van de woning

het uitbreiden van de bedrijfsruimte

het veranderen van een garage/berging

het uitbreiden van een winkelpand met opslagruimte

het veranderen van het zomerhuis Zelledijk 1

het vergroten van een ligboxenstal en het vergroten van
een werktuigenberging

het uitbreiden van de woning

het bouwen van een berging

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.

INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo maken bekend dat vanaf 21 maart 1991 gedurende
14 dagen, tijdens de kantooruren, ter gemeente-secretarie (afd. grondgebiedszaken) het voorontwerp van
het navolgende bestemmingsplan ter inzage ligt:
Hengelo Kom 1991, nr. 1. ten behoeve van de bouw van een supermarkt met bijbehorende voorzieningen
op de percelen, kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie K, nrs. 3254,3162,3497 (ged.) en 2806 (ged.),
gelegen aan de Raadhuisstraat-hoek Schoolstraat te Hengelo.
Gedurende genoemde termijn kunnen de ingezetenen en de in de gemeente Hengelo Gld. een belang
hebbende natuurlijke en rechtspersonen schriftelijk inspreken op basis van de ter inzage liggende stukken.
Indien daaraan behoefte bestaat kan er een mondelinge gedachtenwisseling plaatsvinden met de door ons
aangewezen ambtenaren.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

Hengelo, 19 maart 1991.

PUBLIKATIES WET RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring bestemmingsplan Keijenborg Noord 1990.

De buflj*meester van Hengelo brengt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid 26, en artikel 31 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit
van 28 februari 1991, nr. RG91.2087-RWG/G5208, goedkeuring hebben verleend aan het bestemmingsplan
Keijenborg Noord 1990, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 1990, nr. 114-1-1.
Ingevolge het bepaalde in artikel 29, Iid1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is het besluit tot goedkeuring
voor het gehele plan onherroepelijk.
Het besluit van Gedeputeerde Staten en het genoemde bestemmingsplan liggen met ingang van 21 maart
1991 gedurende een maand voor een ieder ter gemeente-secretarie (afd. grondgebiedszaken) ter inzage.
Niemand is gerechtigd om tegen voormeld goedkeuringsbesluit beroep in te stellen bij de Kroon.

De burgemeester voornoemd,

Mr. A.W.J. van Beeck Calkoen

Hengelo, 19 maart 1991.

Vaststelling bestemmingsplan Hengelo Kom 1990, nr. 2.

De burgemester van de gemeente Hengelo maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 21 maart 1991, gedurende één maand, ter
gemeentesecretarie (afd. grondgebiedszaken) voor een ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad op
5 maart 1991 vastgestelde bestemmingsplan Hengelo Kom 1990, nr. 2.
Dit plan houdt verband met onder meer:
a. de herinrichting van het terrein van de voormalige Hengelo Engrosslachterij nabij de Spalstraat te Hengelo;
b. de herinrichting van het terrein van voorheen de Coöp. Vereniging V.L.C. "De Graafschap", gelegen aan
de Spalstraat en Tramstraat te Hengelo;
c. de verbouw van het pand Spalstraat 31 te Hengelo.
Tevens liggen ter inzage de voorschriften van het geldende bestemmingsplan Hengelo Kom 1983 welke
mede van toepassing zijn op het bestemmingsplan Hengelo Kom 1990, nr. 2.
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan in afwijking van het ontwerp, derhalve gewijzigd, vastgesteld
door de begrenzing van het plangebied uit te breiden met een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend
gemeente Hengelo, sectie K, nr. 2903 en dit gedeelte te bestemmen tot "boxengarage".
Gedurende de bovenvermelde termijn van één maand kan een ieder die bezwaren heeft tegen wijzigingen.
welke bij de vaststelling van het plan in het ontwerp zijn aangebracht, deze bezwaren indienen bij
Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

De burgemeester voornoemd,

Mr. A.W.J. van Beeck Calkoen

Hengelo, 19 maart 1991.
Bekendmaking Bouwplan

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 het bouwplan van:
B.G. Hukker, Julianalaan 32 te Hengelo, voor het oprichten van een carport.
De aanvraag om vergunning ligt met ingang van 21 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.

De burgemeester voornoemd,

Mr. A.W.J. van Beeck Calkoen

Hengelo, 19 maart 1991.

AKTIVITEITEN-
KALENDER

April

1 Jeugdtournooi D.V.O. "De Kamp".
7 Zaalvoetbaltournooi "de Noabers" . sporthal "De
Kamp".
9 U.V.V. middag in zaal Langeler.
17 Schoolvoetbaltournooi Pax-velden.
21 Vogelmarkt in "De Horst", org. Exokan.
23 Bloedplasma-avond Ned. Rode Kruis.
27 Gymwedstrijden gymzaal Hengelo, 9.00-12.00
uur.
28 Volleybaltournooi "De Veldhoek".
30 Viering Koninginnedag.

4 Opening zwemseizoen.
4 Training wegraces circuit "Varsselring".
5 Int. wedstrijden wegraces org. Hamové.
5 Stockkarraces org. de Hoogvliegers.
9 Dauw-fietszwemmen, org. He-Key.
12 Concours Hippique "De Bosruiters".
17 Verkeerskwis basisscholen in "De Kamp".
25 Nationale Hengelsportdag.
27 Tafeltennistournooi GOMA.

U.V.V.-aktiviteiten

"Ons Huis", soos-bingo-kaarten, 1 x per 2 weken,
2 - 16 april en 14 - 28 mei.
"De Bleijke", elke woensdag handwerken vanaf
14.00 uur.
"Ons Huis", elke donderdag 14.00 uur, zangkoor
"Jong van Hart".
"Ons Huis", elke vrijdag, volksdansen, 14.30-16.00
uur.

INZAMELAKTIES
OUD-PAPIER

OUD PAPIER INZAMELAKTIES

In de gemeente Hengelo wordt door verenigingen
en scholen regelmatig oud papier ingezameld. Een
subsidieregeling van de gemeente zorgt er voor dat
de inzamelaars een aanvulling op de oud papier-
prijs krijgen als deze laag is. Voor hen betekent dit
extra inkomsten en voor u een regelmatige inzame-
ling.
Op de volgende data wordt oud papier ingezameld.

Woensdag 20 maart
Ds. J.L. Piersonschool, container aan de
Snethlageweg. Tussen 13.00-15.00 uur.
Vanaf dinsdagavond 19 maart kan het papier al
worden gebracht, maar dan goed gebundeld of in
dozen verpakt. Het papier moet dan geplaatst worden
onder het afdak bij het tweede hek.

Woensdag 20 t/m vrijdag 22 maart
Chr. Basisschool Varssel, Zelledijk 22. Container
voor het schoolplein. Woensdag 13.00 tot vrijdag
16.00 uur.

Woensdag 20 t/m zaterdag 23 maart
Chr. Basisschool Bekveld, container hoek
Veermansweg- Bekveldsweg.

Woensdag 27 en donderdag 28 maart
Ouderraad Openbare Basisschool Rozengaards-
weide.
Container parkeerplaats Leliestraat bij de school.
Woensdag 16.00 tot donderdag 15.30 uur.

Zaterdag 30 maart
Gymvereniging D.l.O.-Keijenborg. Container op de
parkeerplaats bij de St. Bernardusschool,
Pastoriestraat. Tussen 07.30-12.00 uur.

Dinsdag 2 en woensdag 3 april
R.K. Basisschool De Leer. Container parkeerplaats
Dwarsstraat bij de school. Tot 18.00 uur.

Zaterdag 6 april
Korfbalvereniging Quick '81. Container bij de ingang
van het korfbalveld, Korenbloemstraat. Tussen
09.30-12.30 uur.

Continue inzameling
L.R. de Bosruiters, bij de fam. Diesveld, Bronk-
horsterstraat 8. Maandag t/m vrijdag.

Damclub Hengelo D.C.H. Container op parkeer-
plaats achter zaal Wolbrink. Tijdens openingstijden
winkel Spannevogel. In winkel naar sleutel van
container vragen.

BRANDPREVENTIE

Inzamelen oude gasflessen op 23 maart 1991.

Bij de brandweerkazerne kunnen op zaterdag 23
maart a.s., van 10.00 tot 16.00 uur oude gasflessen
worden ingeleverd. Deze aktie is bedoeld voor alle
oude gasflessen en andere "drukhouders" (zoals
campinggaz en acytheleengas). De brandweer-
kazerne is gelegen aan de lekink 13 te Hengelo Gld.
Bij oude gasflessen is het gevaar van lekkage groot.
Deze flessen leveren nog extra (ontploff ings)gevaar
voor de brandweermensen op in schuren en op
zolders wanneer daar brand uitbreekt. Voor meer
informatie kunt u terecht bij de heer J. van den Bosch
van de Regionale Brandweer, telefoon 08340-21282,
of bij de plaatselijke brandpreventiefunktionaris, de
heer J.H. Plekkenpol, telefoon 1541 (gemeentehuis).

Hengelosestraat49,7256 AB Keiienborg
Telefoon 05753-3357

VOOR:

* Binnen- en buitenzonwering

* Brügmann kunststof ramen

* Kunststof gevelbekleding

* Isolerende beglazing

* Insecten horren

UWTUINOPZ'NPAASBEST
• VRUCHTBOMEN

• CONIFEREN

• LAANBOMEN

• ROZEN

• VASTE PLANTEN

• SIERHEESTERS

• COMPOST

• TUINTURF

• BOOMSCHORS

• VIJVERGROND

• GAZON GRASZAAD

• VELDKEIEN

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

HALFMAN BV
Rond weg 2a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1424



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

Provencaalse Ham

100 gram 2.49
Kempisch Gehakt

100 gram l «V V

AH Aardappelsalade
100 gram GRATIS

600 gram 3.09
AH Goudse licht bel. kaas

9.90kg

Mona Gezinspudding
4 smaken 4 AC

500 gram I-ÏKP

Slijterij „De Zon"
Florijn Jonge Jenever

18.95liter

Gorter Jachtbitter

0,7 liter 13.95

Magere
runderlappen,

500 gr 6.98 12.98

Maitre Paul Paastaart

650 gram

AH Bruin Brood

800 gram

AH Advocaat

0,5 liter

6.99

1.79

4.95

Hollandse golden delicious

1.75

Woensdag 20-3-'91

AH Karnemelk

liter 0.89

Donderdag 21-3-'91

Kippebouten

kg 3.49

Vrijdag 22-3-'91

Broccoli

500 gram 1.69

Zaterdag 23-3-'91

Schenkel

500 gram 3.49

Maandag 25-3-'91

Boeren soepgroente

350 gram I.D9

Dinsdag 26-3-'91

Fijne Braadworst

500 g 3.48 kg ü.W

Let ook op de AH adv.

in de landelijke

daqbladen

Deze ster staat
minder ver dan u
wellicht denkt.

De Mercedes-ster is een ster waar je als Mercedesrijder
trots op bent. Een auto die z'n kwaliteiten meer dan eens
bewezen heeft. Een Mercedes koop je bij een vertrouwde
dealer die qua kwaliteit en ervaring een evenbeeld is van de
auto.

De personenwagen monteurs van Doetinchem-Ster heb-
ben al meer dan 140 jaar Mercedes-Benz ervaring en
leveren service en kwaliteit zoals het hoort.
Wij als officiële Mercedes-Benz dealer vinden het vanzelf-
sprekend dat alle Mercedes-Benz rijders, ook als ze nog
geen klant zijn, tevreden Mercedes-Benz rijders behoren
te zijn. Maak daarom eens vrijblijvend kennis met Doetin-
chem-Ster.

• optimale verhouding prijs - kwaliteit;
• indien nodig vervangende auto beschikbaar, eventueel met

telefoon;
• indien gewenst halen we 's morgens uw auto op en zetten

hem 's avonds weer bij u voor de deur;
• er is al een nieuwe Mercedes-Benz vanaf Fl. 49.850.-
• goedkopere technische service door beter technische

know-how.

DOETINCHEM STER BV
Havenstraat 63 Doetmchem Tel. 08340-24800
Na 18.00 uur- 05753-3888 (W.C. de Jager)

PEUGEOT
voorjaarsshow 1991

donderdag 21 maart
vrijdag 22 maart
zaterdag 23 maart

van 10-18 uur
van 10-21 uur
van 10-17 uur

JONG GELRE - Hengelo Gld
organiseert op Ie Paasdag

HET TRADITIONELE

PAASVUUR
Aanvang 21.00 uur

bij f a m. Wassink, Varsselseweg •

Bleekstraat 14

HENGELO GLD
Tel. 05753-1947

Onder het genot van een drankje en een hapje

presenteren wij U alle modellen 1991.

PEUGEOT
205 - 309 - 405 - 605

JL Leuke attentie voor elke bezoeker

x Gratis matten bij aankoop nieuwe auto

x Bij aankoop van auto f 250.-- accessoires naar
keuze

AUTOMOBIELBEDRIJF

XTIGFk
GARDEN 6

De snelle slimme zitmaaier.
Maaibreedte 67 cm. Capaciteit
4600 m7uur. 6 pk Tecumseh
motor. Stap op de Garden voor een

mooi ga/on

3996;-2990,-
Zicht op het werk met de Villa
frontmaaier. Maait onder
struiken, banken en langs
bomen. Maaibreedte 85 cm.
Capaciteit 6200 m'/uur.
8 pk B&S motor

-6490-

5490,-

/ 10OO,OO geldt alleen voor
inruil ZITMAAIER

Land- en Tuinbouwmechanisatie

Toldijkseweg 9 - Steenderen - Tel. 05755-2005

YAMAHA
GAZONMAAIER

Verhuur Vertikuteermachine +

Freesmachine.

Verkoop Graszaad.

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK



Het voorjaar brengt

NIEUWE KLEUREN

maken wij
voor u
dé juiste
kleur

TOK ION kleurmengsysteem,
een modern en feilloos kleurmengsysteem dat u van
de absoluut juiste kleur verzekert.

Een rijk kleurassortiment van hoge en constante
kwaliteit in hoogglans, zijdeglans, beitsverf en
acrylatex.
Kom bij ons met uw kleurwensen en zie:

U K R I J G T UW K L EUR !

Schildersbedrijf R. Regelink
Raadhuisstraat 40
7255 BN Hengelo
tel. 05753 -1655

Juweeltjes

Horlogerie-Goud-Zilver:0ptiek
Spalstraat 15 Hengelo <Gldv Tel. 05753-1374

Accountantskantoor
Th. J. Sloot b.v,

Dienstverleners op het gebied van
accountancy, belastingzaken,

bedrijfsbegeleiding en
computerverwerking.

Voor het verzorgen van uw

B E L A S T I N G A A N G I F T E 1990

kunt u bij ons terecht op een van de volgende avonden

— dinsdagavond 19 maart

- dinsdagavond 26 maart

Ons kantoor is daartoe geopend van 18.00 tot 20.00 uur.

Tramstraat 4 - 7255 XB Hengelo Gld,
Tel. 05753-1391 - Fax 05753-2734

Dames en Heren kapsalon
Heren knippen ook zonder afspraak

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

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"

m onze haarboetiek te zutphen

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

ÏÏoudezüijn

GRENEN MEUBE EN
DECORATIE ARTIKELEN

Ruurloseweg 43, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1073

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

BETER KWALITEIT DAN SPIJT

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

jaloezieën en
vertikale lamellen

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

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 24 MAART

Remigiuskerk

10.00 uur ds. G. H. Verhaere - ds. P. F. de Vries
Openbare Belijdenis

Goede Herder Kapel

14.30 uur ds. v. Dorp - ds. P. F. de Vries
Openbare Belijdenis

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 23 maart 19.00 uur Gezinsviering
Zondag 24 maart 10.00 uur Eucharistieviering, het
koor zingt
Dinsdag 26 maart 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 - 24 MAART

Dr. Th. J. Hanrath, tel. 1277.

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 openngstljden 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 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 maaind 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 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, 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 lJsselstreek)

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.

NETWERK THUISZORG NEDERLAND
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00
en 12.00 uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio
Midden-IJssel - tel. 05751-1846.

VOOR UW TUIN:

Bloeiende

violen en primula's

Kwekerij Hendriks
Uilenesterstraat 15
Keijenborg, 05753-1395

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

GLAS -VERF- BEHANG

SPORT GOED

met SPORTGOED

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld



Marktver.

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-oontrolecomrrVissie.
6. Benoeming kasoommissie 1991.
7. Bestuursverkiezing wegens periodieke af-

treding van de heren G. B. J. Waenink,
G. W. Enzerink en J. Dinkelman. Zij stellen
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 onafgehaafde prijzen verloting.

10. Mededelingen.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

PALMZONDAG
Zondag 24 maart is voor veel jongeren een
belangrijke dag, een dag waarop zij Belijdenis
van het geloof hopen af te leggen.

Voor de „aannemelingen" in voorraad:

• BIJBELSE DAGBOEKEN
Gaandeweg Hem tegemoet

• LIEDBOEKEN
in kleine en grote maat,
in een aantal uitvoeringen

• GEDICHTENBUNDELS
,,Je bent jong"
,,Vieren dat je er bent"
„Zien wat je droomt"

WOUTERS BOEKHANDEL
KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD

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

In onze KADO-SHOP nu een schitterende
kollektie dieren, zo natuurgetrouw,

dat zien kopen is.

Dit allemaal in DE KADO-SHOP van Hengelo,

BESPANNEVOGEl
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld.

Voor AUTORIJLES

A A D L O O N E N
Rozenhoflaan 29 HENGELO GLD
Telefoon 05753-1845

BAKKERIJ HEKKELMAN
presenteert

NNIND/HOLENB/1KKERS

PALMPASEN

• diverse HAANTJES
in verschillende maten en
smaken

• BROODKRANZEN
voor het versieren van

de palmpasenstok

• div. BROODJES en BRODEN
voor uw palmpasenonlbijt

PASEN

div. PAASBRODEN
groot en klein
PAASTAARTEN en

PAASGEBAK

PETIT FOURS en
THEEKOEKJES

uit eigen bakkerij

Verder hebben wij voor U een
ruim assortiment opgemaakte
EIEREN, leuk om te geven en
om te krijgen.

Komt en ziet wat BAKKERIJ HEKKELMAN U alle-
maal biedt, om ook van uw Paasdagen echte
feestdagen te maken.

RAADHUISSTRAAT 35 - HENGELO GLD - TEL 05753-1200

JEUGDSOOS FLOPHOUSE
TOLDIJK

UNDERCOVERBAND

Voorverkoop i-v.rn. verwachte belangstelling

LENTEFEEST
OP VRIJDAG 26 EN ZATERDAG 27 APRIL

Kaarten voor DE DIJK op vrijdag 26 april

Verkrijgbaar bij: jeugdsoos Flophouse

café Sesink, Baak
café de Engel, Steenderen

DE
ZOMER COLLECTIE

van

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

HAMLAPPEN 500 gr 6.95

GEGRILDE HAM 100 gr 1.95

BOTERHAMWORST 100 gr 1.00

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat i
KEIJENBOBG
Tel. 05753-132i

Tapijt vuil?

Gebruik Hagerty 5 Spray-Ex.
Uw tapijt weer als nieuw!

Weer minder snel vuil.

Schoonmaakapparaat gratis.

Werkende jongeman
zoekt met spoed woon-
ruimte in Hengelo Gld of
omgeving. 05753-3019

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

.ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Trouwplannen

hef adres voor
slechts lx geer.

bruidsjaponnen

Keuze uit ruim
100 modeNen

Voordelige prijzen
Kom vrijblijvend kijken
Borculo, 05457-72069
Coupeuse aanwezig!

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

Marianne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) Tel. 2062

Jong werkend stel zoekt
woonruimte in Hengelo G.
of omgeving, 05753-2864

Pootaardappelen bestellen
Waamelink bellen
Keuze uit 16 rassen
Tel 05753-1334

Wie wil ons helpen de
tuin te onderhouden, plm
12 uur per week. Graag
bellen na 6.00 uur

Mooie duizendschoon en
violenplanten a 25 et per
stuk. A. Meenink, Beuken- tel. 2290, Keijenborg
laan 35, Hengelo Gld,
Tel. 2125

Zoekt u een welkome
gast voor een lekker
feestje? Wij hebben ze in
verschillende smaken
De taarten van bakkerij
Kreunen, de fijnste tafel-
genoten
Tel. 05753-1474.

Gevraagd winkelmeisje
Bakkerij Bruggink, Raad-
huisstraat^, Hengelo Gld
Tel. 05753-1358

Jongeman, 17 jaar zoekt
werk voor de zaterdag en
in vakanties op boerderij
of loonbedrijf. Heeft er-
varing en is in
trekker-rijbewijs.
Tel. 08344-1759.

BRANDWEERKAZERNE OPNIEUW GEOPEND
Door met een brandweerauto door een papieren deur
naar bininen te rijden opende burgemeester van
Beeck Cal koen de totaal vernieuwde brandweer-
kazerne van de Hengelose vrijwillige brandweer.
Deze vernieuwing kwam tot stand door veel zelf-
werkzaamheid van de leden van het korps. Het be-
staande gebouw uit 1963 heeft een ware metamorfose
ondergaan. Al l>ange tijd bestonden er plannen om de
kazerne te moderniseren en uit te bouwen. Garde-
robe en douchekabines zijn er bijgekomen en de
kantine i>s u-itgbreïd. Een extra ruimte is er geschapen
voor de zuurstofflessen. Een aantal vitrines met
modellen van brandweerauto's is een mooie blik-
vanger.
Ceremoniemeester Wim Jansen kon vele sprekers
aankondigen, te beginnen met burgemeester van

H.H. AARDAPPELTELERS
Uw vetdQe) machinaal

bezit van Beeck Calkoen, die inging op de nieuwbouw en het
korps een rookgenerator aanbod. Commandant Jan
van Geenhuizen ging in een humoristische toespraak
in op de geschiedenis van de Hengelose brandweer.
Namens het korps sprak ondercommandant Mantel

laten poten en aanaarden die al degenen die bij de bouw betrokken waren.
Bel dan A. Menkveld, lof toezwaaide. De heer Cherjon, namens het SOG,

BOUDEWIJN SMEITINK OPENT
ANTIEKWINKEL IN HENGELO GLD
Met het doorknippen van een lint opende Boudewijn
Smeitink op vrijdag 1 maart aan de Ruurloseweg te
Hengelo Gld , na een maand van timmeren, schilde-
ren en inrichten zijn antiekwinkel.
Hij heeft reeds een zaak m Gaanderen, maar dat is
meer een groothandel voor de in- en export.
Veel bezoekers kwamen zijn nieuwe winkel bewon-
deren, waarin sfeervol staan opgesteld, grenen meube
len en verschillende artikelen die als decoratie kun-
nen worden gebruikt. Oude vazen, kandelaars, koffie
molens en andere dingen uit grootmoeders tijd zijn
er te vinden.

Diny Smeitink die, in de winikel de verkoop gaat doen
heeft veel leuke reacties ontvangen en vertelt van
gerrveentezijde alle medewerking te hebben gehad.
Wij wensen Boudewijn en Dinie Smeitink veel succes
met hun nieuwe winkelr.

Veermansweg 12, Hengelo sprak van de goede samenwerking met het Hengelose
Tel. 05753-2136 korps. Alleen was op 'n gegeven moment de steun-

zender uit de ucht. Kennelijk was de stekker uit het
stopcontact gehaald en daardoor was Hengelo niet
bereikbaar. De heer Jo'l sprak namen de inspectie
bosbrandweer over de goede contacten met de
Hengelose brandweer en vertelde enkele leuke
anecdotes en overhandigde een uitvergrote foto van
Theo J a al tin k als kado.
De heer B. Horstink bood namens de buurt een atten-
tie aan.
Met de onthulling van een glas in lood raam werd
de goede samenwerking tussen gemeente en brand
weer naar voren gebracht.
Zeer velen maakten van de gelegemheid gebruik om
de brandweerkazerne te bezichtigen.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

Hjn S 070-614 614
vnendan vënde hartxöt»^

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO GLD
Periode van 4 t.e.m. 11 maart 1991
Rijden onder invloed: Twee automobilisten zijn ter-
zake rijden onder invloed bekeurd. Een inwoner van
Hengelo Gld wenste niet mede te werken aan de te
houden ademanalyse. Proces-verbaal vairt weigering
is opgemaakt. Een inwoner van Ze'Miem verleende
wel de medewerking. Hij had een alcoholgehalte in
zijn bloed van drie maal het toegestane.
Het weigeren van de adamanalyse wordt door Jus-
titie zwaar aagerekend.
Inbraak in sporthal ,,de Kamp": Door nog onbeken-
den is in de macht van 5 op 6 maart 1991 ingebroken
in sporthal ,,de Kamp" aan de Sarinkkamp. Een klein
geldbedrag, shag en sigaretten zijn weggenomen. De
aangerichte schade was aanzienlijk.

Aanrijdingen: Op de Varsselseweg vond een aan-
rijding plaats tussen een personenauto en een ree-
bok. De ree vond de dood en de auto werd bescha-
digd. Op donderdag 7 maart werd door een nog
onbekend gebleven vrachtwagenchauffeur een
reclamebord aan de Raadhuisstraat omver gereden.
De chauffeur is doorgereden zonder zijn identiteit
bekend te maken.

donderdag 7 maart is in de Raadhuisstraat ter
hoogte van Al'bert Heijn een personenauto door een
vrachtauto aangereden. Ook de vrachtautobestuurder
is doorgereden. Betreffende deze gevallen verzoeken
wij een ieder die iets heeft gezien, zich bij ons te
melden.
Snelheid: Op vrijdag 8 maart werd op de Aakense-
weg een snelheidscontrole gehouden. Van de 78 ge-
controleerde personenauto's werden er 12 bekeurd.
De hoogst gemeten snelheid was 80 km per uur. De
toegestane snelheid is 50 km.

J.Tabor

1e PRUS VOOR MODE-ONTWERP
Onze plaatsgenote Winnie Jolink heeft een eerste
prijs gewonnen in een wedstrijd voor jonge mode-
ontwerpers, uitgeschreven door de stichting onder-
mode promoties Nederland.
Zij won de prijs in de categorie badmode.
Een mooi resultaat voor de jonge studente aan de
ecole de couture te Arnhem.

DAMNIEUWS

Het 2e team speelde haar laatste wedstrijd voor de
bond sco m petitie in Vorden. DCV 5 werd daar ruim-
schoots verslagen met 10-2 door winst van G. Botter
man, J. Heijink, H. Hutshof en R. Klein Bramel en
remise voor B. Harkink en W. Eijkel'kamp. Laatst ge-
noemde behaalde de meeste punten voor het 2e
team. Hierdoor eindigde DCH 2 op de 3e plaats in de
3e klas Oost Gelderland.

Onderlinge competitie: W. Eijketkamp wist één schijt
voor te komen tegen H. Vos, maar gaf remise van-
wege hevige tijdnood. H. Vos behoudt de leiding met
tenminste 2 punten op J. Heijink die in het 5e speel-
uur de partij tegen D. Walgemoet afbrak. A. Hoebink
die zijn 4e partij achter elkaar won, heeft ook nog
kans op de 2e plaats, want hij moet nog tegen J.
Heijink. In de 2e groep verspeelde H. Dijkman zijn
kans op de 1e plaats, want hij verloor van G. Kreu-
nen die samen met H. Zonnenberg nu om de 1e
plaats gaat strijden. Zij moeten ook tegen elkaar.

Resterende partijen: B. Harkink-H. Luimes 0-2, H.
Groeneveld-J. Vos 0-2, W. Engbers-B. Goorman 0-2
T. v. Manen-J. Werrtink-0-2.



REUMA
DESnUEPIJN

Reuma betekent pijn. Je kunt ermee leren leven, maar geen moment van
de dag laat het je los. Veel reumapatiënten dragen hun lot in stilte, omdat hun
handicap niet zichtbaar is. Stilte, die écht pijn doet.

U kunt er wat aan doen. Uw geld kan vooreen reumapatiënt direct omge-
zet worden in verlichting. Door revalidatie, hulpmiddelen en onderzoek.
Het Reumafonds helpt daarbij. Helpt u het Rcumafonds? .̂

REUMABESTRIJDING t
MÓÉT DOORGAAN A

Statcnlaan 128,2582 GW Den Haag. Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

NATIONAAL REUMAFONDS

HART- EN VAATZIEKTEN.

60.000
SLACHTOFFERS

PER JAAR.
HOE LANG NOG?

*

Sinds begin jaren zeventig is er dankzij uw giften veel giften van particulieren en bedrijven Laat uw hart

bereikt. Hart- en vaatziekten zijn, vooral m de jongere

leeftijdsgroepen, sterk teruggedrongen

Maar 60.000 slachtoffers per jaar zijn er nog steeds

60.000 te veel. De Hartstichting moet dus doorgaan

n haar strijd. Maar is daarbij geheel afhankelijk van

spreken. Giro 300 Bank 70.70.70.600

ST nederlandse hartstichting
vrienden van de hartstichting
Sophialaan 10.2514 JR 's-Gravenhage

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
t > geboorte- en huwelijkskaarten
*r Jubileum- en gelegenheidskaarten
Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,
huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen
om thuis uw kaart uit te zoeken.

**• visitekaarten
*& rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
«ar rekeningen, briefpapier
*& circulaires, folders, prijslijsten
KT enveloppen, briefkaarten, sets
f& kettingformulieren enz. enz.

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

/KM£T
J1J10MXK?

MAAK EEN DEAL
ALS JE NOG MOET RUDEN

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

JUBILEUMKOLLEKTIE
De Kennemer Jubileumkollektie, speciaal

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

EEN PIJNLIJK

TABOE

Voor alle informatie:
(030) 52.35.78. Of E P I L E P S I E EN M A A T S C H A P P I J
schrijf naar: postbus 9587, 3506 GN Utrecht

DRUKKERIJ WO

Over obstipatie. duinve en misselijkheid i

we. niet giMiig. 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 maag/weer,
leveraandoening, ontsteking aan de alvleesklier,
palstenen, ziekte van de dunne of dikke darm?
Het maakt dat mensen maar al te \ < -leerd
raken of gehandicapt door Vu ian.

WIJ MAKEN HET BESI'RE KKBAAR
Al bijna 10 jaar zetten wij ons in op drie belangrijke
fronten:
1. Medisch wetenschappelijk onderzoek naar de

oorzaken van ziekten en het spijs verteringsstel-

sel.

2. Voorlichting over deze ziekten.
3. Steun aan patiënten, hun omgeving en aan

patiëntenverenigin
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

Het nieuwste Intercard album met geboortekaartjes is net uit!
Stap eens bij ons binnen.

Wij tonen U graag vrijblijvend de uitgebreide kollektie.
Ook de tekst kunnen wij met U samenstellen.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld. - Tel. 05753-1455

altijd tot u\y dienst!•
lühitcrcanl

Uw financiële injectie
redt 2 miljoen

kinderen
het leven.

Op dit moment stelt UNICEF

dankbaar vast dit in de h
geweldige vooruitj-,
inentn -ie

illO.

e en tubercul« n de
"t Er is nog

maar één stap nodig om i
bereiken. Door nog eens 1
enten kunnen we de wereld bevrijden van
epidemieën van deze kinderziekten Dit kan met uw
hulp in 1990 gerealiseerd word*
kunnen we dan 2 miljoen t unice
Giro 7515 helpt kinderziekten de wereld uit.


