
60e jaargang no 14 woensdag 3 april 1991 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Old.

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vlerakker

en omstreken

Gepaneerde
Snitzeis
100 gram 1.25

Cornedbeef
100 gram

1.95

Malse
Bieflappen
500 gram 9.95

Gebraden
Gehaktballen

2.25

SPECIAL
MOUSSAKE

STEAK
100 GRAM

2.45

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
500 gram

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram

3.95

3.95

3.95

3.95

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

:&Klein
• • •

C<tf&
HENGELO GLD

tel. 1054

Kerkstraat 6

Kg malse KASANDIJVIE 2.95

3 kg lekkere Lombarts
HANDAPPEL 5.00

20 sappige Salustiana
SINAASAPPELS 5.95

500 gr WITTE HAMSALADE 3.95

500 gr pittige IJSBERGSLA
3.95

ZONDAG 7 APRIL 1991

O P E N D A G
Onderling concours

Ponyclub Hengelo

Dressuur en springen

Gezellig aangekleed en VERNIEUWD terrein

leder die de ponysport een warm hart toedraagt
is van harte wel'kom

Aanvang 10.00 uur - terrein Banninkstraat

Toegang gratis

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS

FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

PRUSKNALLERS
BUVSMWT
NUTRICIA

CHOCOMEL
VOL OF SPORTNG

1 UTER VAN 255 VOOR

SONNEMA

BEERENBURG
UTERFLES VAN 19.50 VOOR

MAGERE

RIBLAPPEN
HELE KLO VAN 18.90 VOOR

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

BORCULO. VORDEN. EN TERBORG

RECLAMES GBJDKa VAN 3 T/M 6 APRL1991

Deze week bij uw Echte Bakker:
Op alle soorten KOEK

10% korting

BAKKERIJ

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

COTELETTO'S
per stuk

BOTERHAMWORST
100 gram

PAARDEROOKVLEES
100 gram

4.15

1.45

1.20

2.30

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

op 4, 5 en 6 april a.s.
donderdag en vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur

zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Wij tonen U de nieuwste modellen truien en vesten.

Tevens de allernieuwste trend in diverse zomergarens.

Ook Uw adres voor handwerk, zoals stramiens, kussen-

pakketten, enz.

KOM KIJKEN

WOLSHOP REGELINK
Raadhuisstraat 5 - Hengelo Gld.

Deze ster staat
m indcr ver dan u
wellicht denkt.

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

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 Doetinchem Tel. 08340-24800
Na 18.00 uur- 05753-3888 (W.C. de Jager)

GEVRAAGD:

enthousiaste
vulploeg medewerker
voor de vrijdagavond

Leeftijd vanaf 18 jaar

EDAfl
. •

Inlichtingen: G. A. Botterman
Tel. 05753-2000 (tussen 8.30 en 18.00 uur)

Woensdag 10 april a,s,
showen wij voor U onze

VOORJAARS-EN

ZOMERKOLLEKTIE1991
van dames- en herenmode

show's om 10.00 uur en 14.00 uur

Kom gezellig kijken en keuren

Uw stoel, kopje koffie en drankje
staan klaar!

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo Gld

Tel. 05753-1235

U
gelooft

1
ogen niet

Vergeet nooit,
dat een dure

bril later
vaak

niet duur
bleek.

Toch goochelen wij u maar niet
wat voor. Een prachtige moderne
monturenkollektie, zonder
hocus-pocus, die z'n weerga
haast niet heeft, kunt u met
eigen ogen zien. U valt van de
ene verbazing in de andere.
Hoed af voor zo'n assortiment.

^A.GROOTKORMELINK
optiek hortogerie goud & zilver

TeWoorO$7Vl 1771 TftefeonOSTIJ 7JOU
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We zijn diep geschokt door het overijden van
onze buurman en vriend

BERTUS BOERKAMP

sinds februari j.l. met zijn gezin in Canada.

We wensen zijn vrouw Ria en de kinderen
Wilfried, Ronny en Brigitte en verdere familie
veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.

Buren en kennissen
Lankhorsterstraat
en omgeving - Hengelo Gld

Correspondentie-adres:

T. Boerkarrnp,
Pinnedijk 7 - 7 0 1 1 JG Gaanderen

Wij willen iedereen hartelijk dank zeggen voor
de enorme belangstelling, bloemen en kado's,
die we hebben ontvangen tijdens de opening
van ons café.

En we zullen in de toekomst ons uiterste best
doen om een bezoek aan ,,de Egelantier" zo
genoegelijk mogelijk voor u te maker*.

TONNIE EN BETSIE TEN BARGE

Hengelo Gld, april 1991.

Vertrek wijkverpleegkundige
Jan Jansen

Middels deze advertentie wil ik u laten weten
dat ik niet meer werkzaam ben als wijkverpleeg
kundige bij de Kruisvereniging basiseenheid
„De Graafschap".

De sollicitatieprocedure van mij is erg snel
gegaan. De tijd ontbreekt mij daardoor om u
allen persoonlijk var» mijn vertrek op de hoogte
te stellen.

Mijn werk wordt tijde'Hjk overgenomen door
mijn collega's tot er een nieuwe wijkverpleeg-
kundige is aangesteld.

Ik wens u vanaf deze plaats het allerbeste.

Jan lansen

wijkverpleegkundige
Kruisvereniging basiseenheid
,,De Graafschap"

A/GELO

Kerkekamp 23a - 7255 CM Hengelo Gld
Telefoon 05753-3690

De Sf/cfifing We/zijn Ouderen zoekt

VR/JW/LL/GERS voor adv/es en
informaf/e-werkzaam/ieden

Vanuit de Stichting wordt informatie gegeven
over zeer uiteenlopende onderwerpen, welke
betrekkiing hebben op ouderen.

Om de werkzaamheden op dit gebied uit te
kunnen breiden, zoeken wij vrijwilligers, dte
ons hierbij behulpzaam wi'tlen zijn.

Onze gedachten gaan uit naar mensen d'ie het
leuk vinden om informatie aan te vragen en
op te öfaan en naar mensen die graag anderen
behulpzaam zijn bij het zoeken naar een goed
antwoord op hun vraag.

Als u 'belangstelling heeft kunt u op dinsdag
contact opnemen met mevrouw A. Withagen

Aaröappeien-, groente- en truitboeraenj

Garritsen
Kruisbrmkseweg 7
7227 DA Toldijk
Telefoon 05755-1361

BESTEL OF KOOP NU UW

POOTAARDAPPELEN

zo lang de voorraad strekt.

Diverse rassen tegen scherpe prijzen

Tevens diverse

cons. aardappelen

van de klei en een ruim assortiment

kwaliteits groenten en

exotisch fruit

Zie onze dagelijkse aanbiedingen

OPEN:

ma. 13.30-17.30 uur

di. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur

wo. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur

do. 13.30-17.30 uur

vr. 10.00-12.30 en 13.30-17.30 uur

za. 9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

PUBÜKATIE WET
RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwplan verplaatsing supermarkt.

De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt be-
kend, dat het college van burgemeester en wethouders op
19 maart 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 een op 4 maart 1991 van Slingehof b.v.
te Doetinchem ontvangen aanvraag om vergunning in-
gevolge de Woningwet voor het realiseren van een su-
permarkt met bijbehorende voorzieningen op de percelen,
kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie K, nrs.
3254, 3497 (ged.), 3162 en 2806 (ged.), gelegen aan de
Raadhuisstraat-hoek Schoolstraat te Hengelo.

Het verzoek om vergunning houdt tevens in, datvrijstelling
als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening van het geldende bestemmingsplan Regelink-
laan-West 1976 wordt verzocht. 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 Woning-
wet ligt voormelde aanvraag om vergunning ingevolge de
Woningwet van Slingehof b.v. te Doetinchem vanaf 4 april
1991 gedurende 14 dagen ter gemeeiite-secretarie (afd.
Grondgebiedszaken) voor een ieder ter inzage.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder
schriftelijk bezwaren indienen bij het college van burge-
meester en wethouders tegen de toepassing van de
vrijstellings- en anticipatieprocedure.

De burgemeester voornoemd,

Mr. A.W.J. van Beeck Calkoen

Hengelo, 2 april 1991.

UW Hengelo Gld

UITNODIGING. Op dinsdag 9 april
komt mevr. Withagen verteHen en uitleg geven
over het OUDERENWERK in de gemeente
Hengelo Gld.

Na de eerste pauze volgt een verrassings-
programma.

Aanvang 14.00 uur in zaai Langeler

Wie opgehaald wil worden, kan bellen naar
mevr. Kramer, tel. 1408

ORANJECOMITé HENGELO GLD

Het is mogelijk u te laten inschrijven voor de
volgende onderdelen op Koninginnedag 1991:

OPTOCHT

dit is van toepassing voor wagens van ver-
en'igüngen en/of buurtschappen
Startgeld f 100,00 - Sponsor H.K.M.
Aanmeldden: Beukenlaan 37a, tel. 2390

ZESKAMP

Aanmelding voor zowel jeugd- als volwassen
zeskamp bij A. J. v.d. Velde, Zelhemseweg 31,
tel. 3026

KRAAMHUUR

voor verenigingen die tijdens de viering van
een stand gebruik willen maken, is er de moge
lljkheid tot het huren van een kraam. Aanvraag
hiervoor bij J. Kreunen, Maanstraat 1, tel. 3942

KINDER VRIJMARKT

voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs
zal er een kinder vrijmarkt worden gehouden
vanaf 11.00 uur in de Bleekstraat. Opgave bij
mevr. van de Weer-Kuiperij, Spailstraat 1,
tel. 1252.

Voor uitgebreid programma
zie Oranjekrant

Dames en Heren kapsalon
Heren knippen ook zonder afspraak

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

Mogelijkheden tot inscha- Te koop mooi Suffolk
ren van vee aan Dolle- ram en ramlammeren
mansstraat 9 te Baak Hofstede, Zelhem
Tel. 05754-1661 Tel. 08342-1303

Vak.huis te huur in Zuid Te huur nog enkele volks-
Frankrijk bij Frans-Holl. tuintjes aan de Heurne.
geziirt. Ideaal voor natuur- G. J. Lu'bbers, School-
liefhebbers. Bel voor straat 7, Hengelo Gld
brochure 09-3363946175 Tel. 1446

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COMMISSIE-
VERGADERING

De raadscommissie ruimtelijke ordening
c.a. houdt op woensdag 3 april 1991 een
openbare vergadering in het gemeente-
huis.

De vergadering begint om 19.30 uur.

Vanaf 19.30 uur bestaat gedurende 15
minuten voor niet-commissieleden de
gelegenhied gebruik te maken van het
spreekrecht.
Wie van 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
20 maart 1991.
3. Hoorzitting naar aanleiding van een
bezwaarschrift, ingediend door een aan-
tal bewoners van de Westerstraat, alhier,
tegen het ontwerp-bestemmingsplan
Hengelo Kom 1990, nr. 1.
4. Mededelingen.
5. Rondvraag.
6. Sluiting.

[ RAADSVERGADERING"
Agenda voor de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Hengelo op
dinsdag 2 april 1991, om 20.00 uur, in het
gemeentehuis.

1. Opening.
2. Vaststelling van de notulen van de
openbare vergadering van 5 maart 1991.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Voorstel tot vaststelling van de 4e
wijziging van de vergoedingsregeling
gemeentelijke brandweer.
5. Voorstel tot vaststelling van de 5e
wijziging van de Uitkerings- en
pensioenverordening wethouders.
6. Voorstel tot herziening van de begro-
ting 1991 van de Stichting School-
adviesdienst "Oost-Gelderland".
7. Voorstel tot vaststelling van het be-
stemmingsplan buitengebied 1990, nr. 3.
8. Voorstel tot vaststelling van het be-
stemmingsplan Golfbaan 't Zelle 1990.
9. Voorstel tot afwijzing van het verzoek
om subsidie ingediend door het Bureau
Slachtofferhulp Oost-Gelderland geves-
tigd te Doetinchem.
10. Voorstel tot het voteren van een kre-
diet voor het aanbrengen van een over-
kapping boven de hoofdingang van het
gemeentehuis.
11. Voorstel tot het treffen van
verkeersmaatregelen in het dorp Hengelo.
12. Voorstel tot het voteren van een kre-
diet ten behoeve van de uitbreiding van
de openbare straatverlichting in het
buitengebied.
13. Voorstel tot verkoop van een kavel
industrieterrein in het plan Winkelskamp
aan Harmsen Vakschilders te Hengelo.
14. Voorstel tot verkoop van een strook
grond gelegen aan de Slotsteeg aan de
heer J.C. Cornelissen te Hengelo.
15. Voorstel tot het voteren van een extra-
krediet voor het verrichten van achter-
stallig onderhoud aan asfaltwegen in
1991.
16. Voorstel tot het voteren van een kre-
diet ten behoeve van een onderhouds-
beurt van de tractor in gebruik bij de afd.
Grondgebiedszaken.
17. Voorstel inzake aanpassing van de
subsidieregeling inzameling oud papier.
18. Voorstel betreffende verkoop ge-
deelten openbaar groen en overhoeken,
omvattende vaststellen prijs en delegatie
bevoegdheid aan het college.
19. Voorstel tot afwijzing van het verzoek
om subsidie ingediend door het Regionaal
Educatief Centrum (R.E.C.) te Doetin-
chem.
20. Begrotingswijzigingen.
21. Rondvraag.
22. Sluiting.

COLLECTE

Volgens het collectenrooster 1991 worden de komende periode de volgende collecten
gehouden:
van 7 t/m 13 april - Kinderbescherming
van 14 t/m 20 april - Hartstichting.

HUISVUILINZAMEUNG

In verband met Pasen is het huisvuil, gisteren maandag 1 april, in de gemeente Hengelo
niet ingezameld.
De eerstvolgende inzameling is zoals gewoonlijk op maandag 8 april 1991.
Wij verzoeken u eventueel aan de weg geplaatste vuilniszakken binnen te halen.

PUBLIKATIES WET AROB

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 13 maart t/m 26 maart 1991
waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan:

H.W.G. Biezeman, Vordenseweg 60,
Hengelo Gld

DJ. Menkveld, Hogenkampweg 1,
Keijenborg

J.A.J. Helmink, Varsselseweg 47,
Hengelo Gld

ten behoeve van:

het gedeeltelijk veranderen en vernieu-
wen van een schuur

het vergroten van een varkensschuur en
het aanbouwen van een werktuigenloods

het vergroten van een bedrijfsruimte

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

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo Gld. maken ingevolge artikel
12 en 29, eerste lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend dat bij hen
een aanvraag is binnengekomen van:

de heer D. Menkveld, Hogenkampweg 1 te Hengelo Gld. voor een nieuwe de gehele
inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet in verband met de uitbrei-
ding/wijziging van een varkensmest- annex varkensfokbedrijf, op het perceel kadastraal
bekend gemeente Hengelo Gld., sectie H, nr. 2518, gelegen aan Hogenkampweg 1 te
Hengelo Gld.;

de heer H. Groot Roessink, Gompertsdijk 2 te Hengelo Gld. voor een vergunning
ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor
het houden van melkvee, mestvarkens en vleesvee op het perceel kadastraal bekend
gemeente Hengelo Gld., sectie F, nr. 2150, gelegen aan Gompertsdijk 2 te Hengelo
Gld.;

Maatschap "Stenderink", Ruurloseweg 70 te Hengelo Gld. voor een nieuwe de gehele
inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet in verband met de uitbrei-
ding/wijziging van een melkrundveehouderijbedrijf met mectopslag, op het perceel
kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sectie E, nr. 1539, gelegen aan Ruurloseweg
70 te Hengelo Gld.;

mevrouw Memelink-Momberg, Holterveldseweg 1 en 3 te Hengelo Gld. voor een
vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een
rundvee- en varkenshouderij, op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo
Gld., sectie H, nummers 2551 en 2552, gelegen aan Holterveldseweg 1 en 3 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 3 april 1991 tot 3 mei
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 Grondgebied-
szaken. 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.

telijk bij ons collegeGemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schri
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.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

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

Hengelo, 2 april 1991.

ZOMER VERZILVERING 1991

GELEGENHEID tot inlevering van vakantiebon-
nen en vakantie cheques voor de landbouw

op dinsdag 9 april

's avonds van 7.00 tot 9.00 uur bij' H. BRU5L,
Schoolstraat 3a - Hengeto Gld.

Het bestuur CNV

Wolshop REGELINK
Uw adres voor

CHEMISCH REINIGEN

Raadhuisstraat 5 - Hengelo Gld

Depot voor „Correct" Winterswijk

SLIJTERIJ

'T HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

Geldig maand april

1 Itr Drie Sterren jenever 18.95

1 Kr Bokma jenever 20.95

1 Itr Boomsma beerenburg 16.95

1 Itr Gorter citroen bandewijn 13.95

1 Itr Bols bessenjenever 15.45

1 Itr Henkes vieux 19.45

1 fles Tia Maria 26.95

1 fles Harvey's sherry 8.45

1 flesje BaHantifies whisky, 0,2 Itr 9.95

1 fles Postup, zware droge rode wijn

uit Joegoslavië 14.95

05753-1252



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

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

plezierige lage
extra goedkope

weekaanbie-
dingen. Naar

we hopen
kent u ons

echter ook
van onze kwa-

liteit. En van onze
behulpzaamheid.

Die dingen hebben
we elke dag in de

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

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

Aanbiedingen van
AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

Slagers achterham

100 gram l. 9 «f

Runder salami

100 gram

Schouderham

100 gram

2.49

1.69

AH volle yoghurt
liter 1.35

AH Goudse jonge kaas

kg 8.90

Slijterij „De Zon"

Bols jonge jenever

Pisang Ambon

fles

20.65

15.45

Ribkarbonade

500 gr 5.48 kg

AH halfvolle koffiemelk

0,5 liter l.

AH gesneden bladspinazie

450 gram UiVV

VANAF DONDERDAG:

Zaanse volkoren bolletjes

5 stuks

Maroc Valencia late
sinaasappels

2 kg 3.99

Woensdag 3-4-'91

AH magere yoghurt

0.98liter

Donderdag 4-4-'91

Kippebouten

kg 3.49

Vrijdag 5-4-'91

Verse krieltjes

500 gram l «T1w

Zaterdag 6-4-'91

Mager fricandeau
hamlappen

500 gr 5.98 kg 1U.9O

Maandag 8-4-'91

Gesn. soepgroente

250 gram U./*/

Dinsdag 9-4-'91

Schouderkarbonade

kg 6.98

Let ook op de AH adv.

in de landelijke
daqbladen

JUBILARISSEN BIJ CHR. MUZIEKVER. CRESCENDO

Tijdens de onlangs gehouden en druk bezochte voorjaarsuitvoering van de chr.
muziekvereniging Crescendo in sporthal ,,de Kamp" werden ook een aantal leden
gehuldigd vanwege zoveel jaar lidmaatschap. Na enkele woorden van voorzitter H.
Waarlo kregen de jubilarissen allemaal een speldje van de N.F.C.M., opgespeld
door bestuurslid H. Klein Winkel. 7 leden kregen een bronzen speld voor 121/2 jaar
liidimaatschap, 1 lid kreeg een zilveren speld voor 25 jaar lidmaatschap en 1 Nd
kreeg tenslotte een gouden speld en een oorkonde voor 40 jaar lidmaatschap.
Uiteraard werden de jubilarissen ook in de bloemetjes gezet.

Op d'e foto, voorste rij v.l.n.r.: C. Bruil, J. G. Teeuwsen-Hebbink, J. H. G. Ruiter-
kamp-BesseHnk, A. A. Buunk-Berendsen en H. B. Berendsen, allen 121/2 jaar.

achterste rij, v.l.n.r.: H. Klein Winkel (bestuurslid), H. J. Klein Gotink (40 jaar),
T. G. Nijenhulis-Wentink (12y2 jaar), G. Wolsink (25 jaar), G. B. Klein Gotink (12'/2
jaar) en voorzitter H. Waarlo.

JUBILARISSEN B» HENGELO'S GEMENGD KOOR

V O O R U W T U I N
• VRUCHTBOMEN

• CONIFEREN

• LAANBOMEN

• ROZEN

• VASTE PLANTEN

• SIERHEESTERS

• COMPOST

• TUINTURF

• BOOMSCHORS

• VIJVERGROND

• GAZON GRASZAAD

• VELDKEIEN

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

HALFMAN BV
Rondweg 2a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1424

RIB- EN HAASKARBONADE
600 gr 4.95

GEBR. GEHAKT 100 gr 1.20
KOOK WORST 100 gr 1.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat t

KEIJENBORG

Tel. 05753-1321

PHILIPS

ttonimuw v
tt'U'ken tj- •

il pk B4C moto*

649ör

5490,-

/ 1OOO,OO geldt alleen voor

inruil ZITMAAIER

Toldijkseweg 9 • Steenderen • Tel. 05755-2005

YAMAHA

Verhuur Vertlkuteermachine

Freesmachine.

Verkoop Graszaad.

Het Hengelo's Gemengd koor hield onlangs haar jaarlijkse ledenvergadering in zaal
Lange!er. De voorzitter dhr. Geurtzen bedankte de fam. Langeler voor de gast-
vrijheid. Deze avond werden 2 leden gehuldigd voor 50 jaar trouw lidmaatschap.

De heer G. Bruggink en mevr. G. Bruggink-Warringa werden een zilveren speld en
een oorkonde aangeboden door dhr. Peusken, bestuurslid van de K.B.Z.V.N.

Op 17 november a.s. hoopt het koor een lustrum te vieren met een concert in de
Willlibrorduskerk, waaraan ook het bekende Netterdense jongerenkoor zal meewer-
ken. Ook zal het koor acte de presence geven op de korendag in Tiet.

Op de foto v.'l.n.r.: dhr. Bruggink, jubilaresse mevr. Bruggink-Warringa, mevr.
Bruggink-Harmsen en jubilaris dhr. G. Bruggink.

Met spoed te huur ge- Fe koop 4 eetkamer Te koop jonge Vlaamse
vraagd woning voor jong stoelen, zwaar eiken met reuzen, wit en konijngrijs
werkend stel, in Hengelo biezen zitting, 11/2 jaar oud J. Th. Mulder, Helmich-
of omgeving. Tel. 05753- i.z.g.st., prijs f 400.— straat 21, Baak
1965 (tussen 12 en 13 uur) Tel. 05753-3555 Tel. 05754-1441.

Gevraragd oud ijzer, sloop-
auto's, koelkasten.
Doldersum, Zelhem
Tel. 08342-3550

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

Een feestelijke dag?

Een bruidstaart, kinder-
taart, jubileumtaart, ope-
ningstaart, examentaart
wij maken er wat leuks van

Bakkerij Kreunen
de zaak voor mensen met
smaak
Tel. 05753-1474

VERZAMELAARS TENTOONSTELLINGS MARKT

Op Koninginnedag 30 april zal er in Hengelo Gld een
openlucht verzamelaars markt worden gehouden.

Het idee van deze markt is om de vele stille ver-
zamelaars in de Achterhoek met 1000 en 1 verschil-
lende verzamelingen de gelegenheid te geven om
hun collecties eens aan een groter publiek te tonen.

De ervaring l'eert dat veel mensen d*e dergelijke col
lecties zien, die met hart en ziel worden beheerd
door enthousiaste amateurs, graag dingen beschik-
baar stel'len omdat het dan beter tot zijn recht komt-

Veel mensen zijn zichzelf miet bewust wat zij alle-
maal nog hebben, dat door anderen wordt verzameld

Gedurende de markt die van 10.00 tot ca. 17.00 uur
wordt gehouden, zijn er verschillende andere evene
menten in Hengelo Gld, die allen veel publiek op de
been brengen. Deze mensen zullen zeker de verzame
laars markt niet overslaan die in de Kerkstraat wordt
gehouden.

Verzamelaars die meer informatie willen, kunnen con-
tact opnemen met Jean Kreunen, tel. 05753-3942. De
heer Kreunen verzamelt zelf al ruim 15 jaar alles met
betrekking tot de 2e wereldoorlog en zal uiteraard
ook van de partij zijn met zijn mini museum.

Elke verzamelaar is welkom, van vingerhoed tot
koffiemolen en van dinky toy tot jukebox. Gun een
ander ook eens plezier met uw collectie en schrijf
u in vóór 7 april a.s.

EIERWEDSTRIJD HHV

De Hengelose Hengelsportvereniging organiseerde
met de paasdagen in, zicht de traditionele eierwed-
strijjd. De 23 deelnemers trokken naar de Berkel waar
in totaal ruim 21 meter vis werd gevangen. Hierbij
moet men bedenken dat vrsjes onder de 15 cm voor
1 cm in het totaal zijn opgenomen.

Individueel was de Uitslag:
1 J. Kei 272 om, 2 H. Hutstijn jr 235 cm, 3 B. Enzerink
226 cm, 4 B. Hulstijn 207 cm, 5 T. Hofman 146 om.

SCHRIJFAVOND AMNESTY INTERNATIONAL

Op woensdag 3 april is er in ,,de Bleijke" een aohrijf-
avond van 19.00 tot 20.30 uur.

Het gaat om een vakbondsman in Honduras, een poli
tieke aotMist in Taiwan en een pacifist in de Sovjet
Umie.

Vrijdag 5 april is er van 15.30 tot 16.30 uur een
schrljfuur in de bibliotheek.

Voorbeeldbrieven zijn aanwezig.

Aardappelen te koop, Sur-
prise. A. G. Heebink,
Bakermarksedijk 3, Baak,
Tel. 05754-1323

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

Phlllpt videotape E195:
Een drie-uur videotape
waarbij u een kwartier extra
opname ruimte krijgt; 195
minuten kijk- en luister-
plezier van hoge kwaliteit.
OnztaktloprtJ»

W I N T E R S
Spalstraat 8, Hengeto Gld
Tel. 05753-1280

Hel Integraal Kankercentrum

weet raad hij vragen van paiiriiirn

hun familie rn vrienden

M]MU,IN OHO

GEPROMOVEERD

Lies Hoefsloot rs op 27 maart 1991 in Rotterdam aan
de Erasmus universiteit gepromoveerd tot doctor
Medische Biologie. Zij heeft een proefschrift geschre
ven onder de titel: Glycogenosïs Type II, Cloning and
Characterization of the Human Lymosol-Glucosidase
Gene. Haar promotor was prof. dr. H. Gal'jaard.

Lies Hoefsloot was eerder woonachtig in Hengelo G.

CURSUS VOOR SLAPELOOSHEID

Slapeloosheid is een veel voorkomend probleem en
kan op verschillende manieren tot uiting komen. Som-
mige mensen kunnen moeilijk in slaap komen, ande-
ren kunnen juist slecht doorslapen of hebben een te
korte slaap. Deze klachten kunnen gecombineerd
voorkomen. Veel mensen gaan op een gegeven ogen
blik slaapmiddelen gebruiken. De kruisver. Hen-
gelo organiseert 9 avonden. De cursus wordt ge-
geven in het kruisgebouw aan de Kastanjelaan 2c.

De kosten bedragen voor leden f 35.— en voor niet-
leden f50.— Voor de cursus start wordt eerst een
informatiebijeenkomst gehouden. Deze is op 12 april
in het krUisgebouw, aanvang 19.30 uur. Voor opgave
en informatie kunt u bellen: 05753-1988.



De meest
doorzichtige

energiebesparing

vindt u bij ons.

De feiten over warmte-reflekterend dubbelglas IGLAS

RINOPLUS zijn glashelder: dubbel zo goed als normaal

isolatieglas, ook voor dit type isolatieglas aantrekkelijke

subsidieregeling, olieprijzen die de pan uit rijzen, flinke geld- en

energiebesparing en de beste vakman zit om de hoek:

REGELINKS'S SCHILDERSBEDRIJF
VERKOOP VAN GLAS, VERF, BEHANG

DE SPECIAALZAAK

Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1655

Ik wil deze lente nog weten hoeveel energie ik kan besparen met warmte-

reflekterend isolatieglas. Stuur mij per omgaande uw brochure IglasRinoplus.

Naam

Adres

Postcode/plaats

Telefoonnummer.

In een ongefrankeerde envelop sturen naar Holst Glas B.V., Antwoord-

nummer 255, 7500 VB Enschede.

t.e.rn.29

Uetsenbrandewijn

als of het elke dag
nieuwe oogst is

14.95

JONGE JENEVER

ha fijn, ha fy'n

18.95
GLEN
TAULOCH
very old
Scotch whisky

CELESTO

MEDIUMSHERRV

14.95

DE SMID
Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Hengelosestraat49,7256 AB Keijenborg
Telefoon 05753-3357

VOOR:

* Binnen- en buitenzonwering

* Brügmann kunststof ramen

* Kunststof gevelbekleding

* Isolerende beglazing

* Insecten horren

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS-VERF-BÊHANQ

H.H. AARDAPPELTELERS
Uw vel d (j e) m eenmaal
laten poten en aanaarden
Bel dan A. Menkveld,
Veermansweg 12, Hengelo
Tel. 05753-2136

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSC HOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

WU lessen In BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keyenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 KeUenborg: TeL 1307

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Voor AUTORIJLES

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

Wij lessen in Peugeot 205

Atag fornuis FKO55A:
Schitterend gas-elektrofomuis
met tweedelig kookrooster en
handige kookwekker. De nieuwe
vormgeving van de knoppen
maakt ze gemakkelijk te bedient
en voor het schoonmaken kunnen
ze eenvoudig afgenomen worden
De oventemperatuur is zeer
nauwkeurig regelbaar: topklasse

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S

HUISHOUD

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

,ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

RoozegaardeSport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spal straat 12, Hengelo Gld

's Maandags gesloten

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

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 7 APRIL

Remigiuskerk

10 uur ds Vertiaere

„Ons Huls"
10.00 uur Jeugdkerk voor 12- t.e.m. 15-jarïgen

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Molemaker

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur ds C. F. J. Antonides, Terborg

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 6 april 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 7 april 10.00 uur Woord- en comm.dienst
met zang van het gemengd koor
Dimsdag 9 april 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

6 - 7 april

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 openngstljden 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: piaandag t.e.m. vrijdag 13.00-14.00 uur
Weekend- en bereikbaarheidsdienst (24 uur per dag
bereikbaar) onder telefoonnummer 05753-3846

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

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

Alpha-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. 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.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie


