
60e jaargang n o 16 dinsdag 16 april 1991

LAME
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Bhm,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Magere
Speklappen
500 gram «5. t O

Gek. Achterham
100 gram

2.25

Champignon of
Kerriegehakt
500 gram

SPECIAL

PAMPA-
SCHIJF

100 GR AM

1.95

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

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7- Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

3.95

3.95

3.95

HENGELO GLD
tel. 1054

Kerkstraat 6

Kg mooie natuur SPIN AZIË 1.25

Kg RABARBER 1.25

Maroc nieuwe oogst
SINAASAPPELS 25 stuks 5.95

Uit de rauwkostkeuken:

500 gr VOORJAARSSALADE

3.95

500 gr pittige RAUWKOST 3.95

GEHAKT CORDON BLEU
per stuk 2.15
VARKENSFRICANDEAU

500 gram 6.98

ONTBIJTSPEK

100 gram 1.40

BOEREN LEVERWORST

100 gram 1.05

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

MODESHOW
Op VRIJDAG 19 APRIL om 19.00 uur

een flitsende

voor/aars- & zomermodeshow
in ZAAL LANGELER, Spalstraat 5, Hengelo Gld

De modeshow is bestemd voor jeugd, dames en heren
U BENT VAN HARTE WELKOM

Discjockey Martin zal U tijdens de show van alle
informatie voorzien

DEELNEMERS MODESHOW:

SCHRÖDERSIQEFEN MANNENMODE

bij de kerlc

KAPSALON LURVINK
Ruurloseweg 16 - Hengelo Gld

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

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383

ANYA HOLLAND
HUIDVERZORGING
Raadhuisstraat - Hengelo Gld

HorlogerieGoud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Od) Tel 05753-1374

Drogisten) - Parfumerie - Schoonheidssalon

marïanne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

AANBIEDING DEZE WEEK:

HAMCROISSANTS
5 halen, 4 betalen
BAKKERIJ

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

Paarden-
markt

MEIMARKT

WOENSDAG 24 APRIL
TE HENGELO GLD

Hengstenshow van diverse

paardenrassen

Aanvoerp remie:

f 10.— per aangevoerde dekhengst

Fa. l Wi jnber gen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

Grandioze MOTORSPORT
FILMAVOND Hamove
o.a. interviews met diverse wereldkampioenen,

prachtige racebeelden enz. enz.

donderdag 18 april

in zaal LANGELER
Spalstraat 5 te Hengelo Gld

Aanvang 19.30 uur

U moet dat beslist komen zien!!
' i

Voor AUTORIJLES

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

speelgoed
heelveelkeus
lekker dichtbij

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Spalstraat29,7255 AB Hengelo G. tel. 05753-3828

Suikervrij
of dieet?
x Aardbeienbavaroise-

gebak
x chocoladebavaroise-

gebak
x citroen- - sinaasappel-

kwark
x slagroomsoesen
K slagroomcake
x appelflappen
x koekjes
x cake
x chocolade

repen - bonbons
Waar vindt je zo'n sor-
tering in de Achterhoek?
Bij BAKKERIJ KREUNEN
natuurlijk
De zaak voor mensen met
smaakl

Tel. 05753-1474

PRUSKNALLBS
BUV&MWT
COBERCO HALFVOLLE

VRUCHTENYOGHURT
2 SMAKEN

LJTERPAK VAN 265/OOR

GOUDSE KAAS
JONG

HELE KLO VAN 1195 VOOR

HAAS- OF RIB
KARBONADE

HELE KUD SLECHTS

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

BORCULO, VORDEN, EN TERBORG

RECLAJVES GELDIG VAN f7 T/M 20 APRL1991

AANBIEDING:

SCHWARZWALDER
KIRSCH-SNIT 9.50
BAKKERIJ

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

Dames en Heren kapsalon
Heren knippen ook zonder afspraak

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



Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Reorganisatieverkoop

10% KORTING op alle schoenen
vanaf donderdag 18 april

WULLINK VORDEN
voor de allerbeste schoen

DORPSSTRAAT 4 - TEL 1342

SPAARBANK

Dichtbij èn|
een hoge rente

Spaaract ie 15 t/m 30 april

Als u gedurende
deze actie-periode bij
de NMS Spaarbank:
• een nieuwe Vaste
Termijn Spaarrekening
opent (minimum
inleg/ LOGO;-), of
• bij stort op een
bestaande Vaste
Termijn Spaarrekening
(min, ƒ 1.000,-), dan
profiteert u van de
extra hoge actie-rente
en krijgt u bovendien
van ons een leuke
attentie.

De NMS Spaarbank
heeft nog meer aantrek-
kelijke spaarvormen.
De NMS-agent kan
u daar alles over
vertellen.
Als u een nieuwe
rekening opent of
een bedrag bijstort
(min. ƒ 100,-), op een
bestaande spaarreke-
ning, dan krijgt u van
óns natuurlijk ook
zo'n leuke attentie.

Uw NMS-agent:

GERRITS LAMMERS B.V.
Spalstraat 26 - 7255 AC Hengelo Gld

Tel.: 05753-3000

ïe rlioinviiifs opruiming
Profiteer nu van de laatste koopjes

•nj| G€M€€NT€ HENGELO
KY' ' J Provincie Gelderland

•M J | Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld
Ï̂̂ Sr Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1 118

INFORMATIERUBRIEK
fc***************************************************************************

COLLECTE
Volgens het collecterooster 1991 worden de komende periode de volgende collecten
gehouden:
van 14 t/m 20 april - Hartstichting
van 21 t/m 27 april - Sport Gehandicapten.

SOCIALE VERZEKERINGSBANK

ledere eerste donderdag van de maand is er een zitting van de sociale verzekeringsbank in
het gemeentehuis, van 09.00 tot 10.00 uur.

GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST

Met ingang van april tot oktober 1991 is het oud archief van de gemeente Hengelo alleen
oeopend op donderdagmiddag, tussen 13.30 en 16.30 uur.
De archivaris is op donderdagmorgen, gedurende genoemde periode, niet aanwezig.

HUURSUBSIDIE

Binnenkort zullen door het ministerie van VROM de aanvraagformulieren worden verzonden
voor het aanvragen van huursubsidie voor de periode van 1 juli 1991 tot 1 juli 1992.
Deze formulieren dienen, na invulling, te worden ingeleverd bij de afdeling sociate zaken en
welzijn ter gemeentesecretarie.
Desgewenst zal deze afdeling u behulpzaam zijn bij de invulling van de formulieren.
Bij deze afdeling kunt u ook verdere informatie krijgen over huursubsidie en huurgewenning.

RAADSVERGADERING

De eerstvolgende raadsvergadering zal worden gehouden op dinsdag 7 mei 1991, des
avonds om 8 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.
De agenda voor die vergadering zal ter zijner tijd in dit blad worden opgenomen.

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING
In zijn vergadering van 2 april 1991 heeft de gemeenteraad:
1. de notulen van zijn vergadering van 5 maart 1991 vastgesteld.
2. vastgesteld de 4e wijziging van de vergoedingsregeling gemeentelijke brandweer.
3. vastgesteld de 5e wijziging van de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders.
4. ingestemd met de herziening van de begroting 1 991 van de Stichting Schooladviesdienst
"Oost-Gelderland".
5. vastgesteld het bestemmingsplan buitengebied 1990, nummer 3.
6. vastgesteld het bestemmingsplan Golfbaan 't Zelle 1990.
7. afwijzend beslist op het verzoek om subsidie van het Bureau Slachtofferhulp Oost-
Gelderland te Doetinchem.
8. een krediet gevoteerd voor het aanbrengen van een overkapping boven de hoofdingang
van het gemeentehuis.
9. verkeersmaatregelen getroffen in het dorp Hengelo.
10. een krediet gevoteerd ten behoeve van de uitbreiding van de openbare straatverlichting
in het buitengebied.
1 1 . besloten tot verkoop van een kavel industrieterrein in het plan Winkelskamp aan
Harmsen Vakschilders te Hengelo.
12. besloten tot verkoop van een strook grond gelegen aan de Slotsteeg aan de heer J.C.
Cornelissen te Hengelo.
13. een extra-krediet gevoteerd voor het verrichten van achterstallig onderhoud aan
asfaltwegen in 1991.
14. een krediet gevoteerd ten behoeve van een onderhoudsbeurt van de tractor in gebruik
bij de afdeling grondgebiedszaken.
15. besloten tot aanpassing van de subsidieregeling inzameling oud papier.
16. afwijzend beslist op het verzoek om subsidie van het Regionaal Educatief Centrum
(R.E.C.) te Doetinchem.

VERKEERSMAATREGELEN BEBOUWDE KOM HENGELO

In zijn vergadering van 2 april 1 991 heeft de gemeenteraad van Hengelo besloten een aantal
verkeersmaatregelen vast te st?lien voor de bebouwde kom van het dorp Hengelo.
De herinrichting van de kom maakt noodzakelijk na te gaan welke verkeersmaatregelen voor
dit gebied gewijzigd dienden te worden, terwijl tevens van de gelegenheid gebruik is gemaakt
om een aantal andere verkeerssituaties binnen de bebouwde kom onder de loupe te nemen.
Gezien de gewijzigde wegstructuur binnen het herinrichtingsgebied en om een woud van
borden te voorkomen, is besloten tot het instellen van o. a. een parkeerzöne. Een en ander
houdt in dat het parkeren buiten de in de zone gelegen parkeerplaatsen verboden is.
De parkeerzöne wordt kenbaar gemaakt middels borden.
De parkeerzöne in de bebouwde kom ligt binnen het volgende gebied:
- Bleekstraat. vanaf de Asterstraat:
- Ruurloseweg. vanaf kapsalon Lurvink;
- Synagogestraat, vanaf de Regelinkstraat:
- Kerkstraat, vanaf de Raadhuisstraat;
- Banninkstraat. vanaf de Sterreweg;
- Spalstraat. vanaf de Welkoop.
Wat is nu precies toegestaan binnen deze parkeerzóne?
Het parkeren is hierbinnen alleen toegestaan op speciaal daarvoor aangelegde vakken,
welke kenbaar zijn door afwijkende kleur ten opzichte van de bestrating van de weg en nader
aangeduid met de letter "P".
Op alle andere plaatsen binnen de parkeerzóne, ook al is daar voldoende ruimte, is het
verboden te parkeren, uiteraard ook voor eigen in- en uitritten.
Van gemeentewege heeft overleg plaats gehad met de plaatselijke politie en daarbij is
afgesproken dat er streng zal worden gecontroleerd op de naleving van deze nieuwe
regeling.
Tevens is afgesproken, dat de politie eerst enige tijd waarschuwend zal optreden alvorens
verbaliserend zal worden opgetreden.
De gemeenteraad heeft vervolgens nog besloten:
A. een parkeerverbod voor de zuidzijde van de Zuivelweg in te stellen, middels het
aanbrengen van een gele streep;
B. de parkeerverboden in te trekken voor:
1 . de Westerstraat, 2. het Herman van Velzenplein, 3. de Snethlageweg, 4. een gedeelte van
Het Karspel (gelegen tussen de Sarinkkamp en de Ruurloseweg);
C. de aanduiding als voorrangswegen op te heffen voor:
1 . de Raadhuisstraat, 2. de Vordenseweg tot aan de Rondweg. 3. de Hummeloseweg, 4. de
Spalstraat, 5. de Ruurloseweg (vanaf de Spalstraat tot de Prins Bernhardlaan);
D. de volgende kruisingen van wegen aan te wijzen a!s voorrangskruising:
1 . de Hummeloseweg/Spalstraat/ Kastanjelaan/ Zuivelweg, zodanig dat het verkeer op de
Spalstraat en Hummeloseweg voorrang heeft,
2. De Ruurloseweg/Beukenlaan/Het Karspel, met dien verstande dat het verkeer op de
Ruurloseweg voorrang heeft.
Alle genoemde verkeersmaatregelen worden van kracht met ingang van 1 mei 1991.

COMMISSIEVERGADERING

De raadscommissie welzijn/sociale zaken houdt op woensdag 1 7 april 1 991 een openbare
vergadering in het gemeentehuis. De vergadering begint om 20.00 uur. Vanaf 20.00 uur
bestaat gedurende 1 5 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 komen. De agenda van deze vergadering luidt als volgt:
1. Opening. 2. Besluitenlijst van de vergadering van 13 maart 1991. 3. Diverse subsidie-
verzoeken: a. St. Homosexualiteit Achterhoek; b. Astmafonds; c. Bond tegen het vloeken;
d. Vereniging van oudstrijders; e. Werkgroep Westerbork. 4. Notitie structuur welzijnsplanning.
5. Beleidsplan Algemeen Muziekschool. 6. Subsidie 1991 emancipatie en flankerend
ouderenbeleid. 7. Dependance "De Bleijke" te Steenderen. 8. Rondvraag. 9. Sluiting.

PUBLIKATIES WET AROB

Publikatie van beschikkingen genomen m de periode van 27 maart t/m 9 april waartegen op
basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:
F. Harmsen, Kervelseweg 20, het uitbreiden van de woning met een bij-
Hengelo Gld keuken
F. Peters, Prins Bernhardlaan 17, het bouwen van een garage
Hengelo Gld
K.H.J. van Leijden, Vierblokkenweg 3. het uitbreiden van een kampeerboerderij
Hengelo Gld
T.F. E. Lankhorst, Teubenweg 23, het plaatsen van een tuinhuisje
Keijenborg
J.J. Jolij, Zelhemseweg 14a, Hengelo Gld het plaatsen van een kippenhokje
LW. Harmsen, Maanstraat 12, het gedeeltelijk veranderen en vernieuwen
Hengelo Gld van de woning Vordenseweg 41
J. Derksen, Het Karspel 84, Hengelo Gld het bouwen van een garage bij de woning

Middenweg 12
H. G. Rouwenhorst, Vordenseweg 56, het verbouwen en uitbreiden van een woning
Hengelo Gld
A. Zilvold, Julianalaan 32, Hengelo Gld het oprichten van een carport
B.J. Zweverink, Ruurloseweg 84, het veranderen en vergroten van een woning
Hengelo Gld
J.W.R. Wolsink-Luimes, Venneweg 1, het vervangen van twee schuren door een
Hengelo Gld garage/berging
B. Goossens, Pastoor Thuisstraat 17a, de bouw van een garage ter vervanging van
Keijenborg bestaande oude schuren
A. Goossens. Pastoor Thuisstraat 17, de bouw van een garage ter vervanging van
Keijenborg bestaande oude schuren
J. Holthuijzen, DeHeurne43, Hengelo Gld het plaatsen van een schuurtje
Auto Kemp, Sint Janstraat 28, Keijenborg het uitbreiden van het garagebedrijf
J.H.G. van Leijden. Berkenlaan 1, het plaatsen van een tuinhuisje
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.

PUBLIKATIE WET RUIMTELIJKE ORDENING

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 1990, NR. 3 (ROESSINKWEG).

De burgemeester 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 18 april 1991,
gedurende één maand, ter gemeentesecretarie (afdeling grondgebiedszaken) voor een
ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 2 april 1 991 -overeenkomstig het ontwerp-
vastgestelde bestemmingsplan buitengebied 1990, nr. 3 (Roessinkweg).
Dit plan schept het planologisch kader voorde vestiging van een proefbedrijf melkveehouder j
en milieu alsmede voor de verplaatsing van een agrarisch bedrijf.
Tevens liggen ter inzage de voorschriften van het geldende bestemmingsplan buitengebied
1984, welke mede van toepassing zijn op het bestemmingsplan buitengebied 1990, nr. 3
(Roessinkweg).
Aangezien tegen het ontwerp van het bestemmingsplan geen bezwaren bij de gemeente-
raad zfjn ingediend en het vastgestelde plan niet afwijkt van het ter visie gelegde ontwerp,
kunnen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland geen bezwaren tegen het vastgestelde
plan worden ingediend.

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

Hengelo, 16 april 1991.

Goedkeuring bestemmingsplan buitengebied 1989, nr. 1.

De burgemeester van Hengelo brengt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28. lid 6, van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat Gedeputeerde Staten van
Gelderland bij besluit van 28 maart 1991, nr. RG90.49365-RWG/G5209, goedkeuring
hebben verleend aan het bestemnmingsplan buitengebied 1989. nr. 1, vastgesteld bij
raadsbesluit van 21 augustus 1990, nr. 68-1-1.
Dit bestemmingsplan beoogt de bouw van een zomerhuis aan de 2e Berkendijk te Hengelo
mogelijk te maken.
Bij hun besluit tot goedkeuring hebben Gedeputeerde Staten verklaard, dat dit besluit op
grond van artikel 29, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening niet-onherroepelijk is.
Het besluit van Gedeputeerde Staten en het genoemde bestemmingsplan liggen met ingang
van 18 april 1991 gedurende een maand voor een ieder ter gemeentesecretarie (afd.
grondgebiedszaken) ter inzage.
Zij die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde Staten
hebben gewend, alsmede de inspecteur van de ruimtelijke ordening kunnen tegen de
goedkeuring van het bestemmingsplan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep
instellen bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State.
Eventuele beroepschriften moeten in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 2001 9, 2500 EA te 's-Gravenhage.

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

Hengelo, 16 april 1991.

AKTIVITEITENKALENDER

April: 17 schoolvoetbal, Pax-velden; 21 vogelmarkt in "de Horst" van Exokan, tennistournooi
Keijenborg; 24 meimarkt; 27 gymwedstrijden gymzaaal Hengelo, org. Achilles, 9.00-12.30 uur; 28
volleybaltournooi "de Veldhoek", jeugdtennistournooi Keijenborg; 30 viering Koninginnedag.
Mei: 4 opening zwemseizoen, training wegraces, nationale herdenking 2e wereldoorlog: 5 int.
wegraces op de "Varssering, org. Hamové; 9 dauwfietszwemmen.org. He-Key; 12 concours hippique
"de Bosruiters"; 1 5 tennistournooi senioren Keijenborg; 1 7 verkeerskwis basisscholen in "de Kamp";
19 Pinksterrit Hamové; 18, 20, 25, 26 tournooien Keijenborgse Boys; 25 nationale hengelsportdag
H.H.V.; 26 concert Harmonie "Concordia"; 27 tafeltennistournooi GOMA.
Juni: 1, 2 voetbaltournooi Keijenborgse Boys; 12 viswedstrijd H.H.V. stratenteams, bradene Rozen-
gaardsweide, wielerronde Hengelo; 22 Rommelmarkt "Crescendo"; 23 stockarraces; 22, 23. 24 Kermis
Keijenborg; 24 t/m 30 open tennistournooi "Het Elderink"; 30 triathlon Hengelo.

INZAMELAKTIES OUD PAPIER

In de gemeente Hengelo wordt door verenigingen en scholen regelmatig oud papier ingezameld. Een
susidieregeling 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
inzameling. Op de volgende data wordt oud papier ingezameld:
zaterdag 27 april gymvereniging D.I.O -Keijenborg, container op de parkeerplaats bij de St. Bernar-
dusschool. Pastoriestraat, tussen 07.30-12.00 uur; woensdag 1 en donderdag 2 mei ouderraad
openbare basisschool Rozengaardsweide. container parkeerplaats Leliestraat bij de school, woensdag
1 6.00 uur tot donderdag 1 5.30 uur; zaterdag 4 mei korfbalvereniging Quick '81 , container bij de ingang
van het korfbalveld Korenbloemstraat, tussen 09.30-1 2.30 uur; dinsdag 7 en woensdag 8 mei R. K.
basisschool De Leer, container parkeerplaats Dwarsstraat bij de school, tot 18.00 uur, woensdag 8
mei Ds. J. L. Piersonschool, container aan de Snethlageweg, tussen 13.00-15.00 uur (Vanaf
dinsdagavond 7 mei 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); vrijdag 10 en zaterdag
11 mei N.V.E.V., container op parkeerplaats Synagogestraat/Hofstraat, vrijdag 18.00 uur tot zaterdag
12.00 uur; woensdag 15 t/m zaterdag 18 mei Chr. basisschool Bekveld, container hoek Veer-
mansweg-Bekveldse weg.
Continue inzameling: L. R. de Bosruiters, bij fam. Diesveld, Bronkhorsterstraat 8, maandag t/m
vrijdag; Damclub Hengelo "D.C.H.", container op parkeerterrein achter zaal Wolbrink, tijdens opening-
stijden winkel Spannevogel, in winkel naar sleutel van container vragen.

MIDDENSTANDSVERENIGING

30 april Koninginnedag

gehele dag CESLOTEN
Woensdag l mei

gehele dag OPEN
Het bestuur

De Mr. Steam
tapijtreiniger

Huur f 15.- per .keer

Meubel- en
tapijtenhuis

.Spannevogel'

Tel. 05753-1484

Vak.huis te huur in Zuid
Frankrijk bij Frans-Holï.
gezin. Ideaal voor natuur-
liefhebbers. Bel voor
brochure 09-3363946175

Boetseren in de natuur
8 woensdagochtenden
Info: 05753-2108
na 17.00 uur

HAMLAPPEN 500 gr 6.75

PEKELVLEES 100 gr 1.60

ZEEUWS SPEK 100 gr 1.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat f

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320



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. E p̂ 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.ch

Aanbiedingen van
AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

Filet Americain

100 gram

Aufschnitt
3 soorten

100 gram

1.99

1.99

Champignonworst

1 04100 gram liVV

AH vanillevla
liter 1.55

AH dubbelvla
3 smaken

liter 1.79

Slijterij „De Zon"
Florijn jonge jenever

liter l O.93

Bols bessenjenever

liter

Mager ribstuk

500 gr 6.48 kg 1.98

Vanaf donderdag:

ZAANS BROOD

10 soorten vanaf

1.89

Elstar

kg 2.50

D.E. koffie

snelfilter

500 gram

4.66

AH Frou Frou

250 gram

1.79

AH panty

20 denier

per stuk

1.89

Let ook op de AH adv.
in de landelijke

daqbladen

Deze ster staat
minder ver da 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 diequa kwaliteiten ervaring een evenbeeld is van de

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)

"Het Regelink" anno l 832

Te huur aangeboden:

In koetshuis van landgoed "Het Regelink"
aan de rand van Hengelo

appartementen

voor "oudere" echtparen of alleenstaanden.

Bestaande uit:
woonkamer/keuken, 1 of 2 slaapkamers,
berging, ruime badkamer.
De huren zijn inclusief de warme maaltijden
en huishoudelijke hulp.
Medische verzorging door gediplomeerd
verpleegkundige, bewassing enz. behoort tot
de mogelijkheden.

Inlichtingen:
Mevrouw A. C. Cornelissen, tel. 05753-1058.

Gevraagd in dorp Steen-
deren voor 2 a 3 halve
dagen per week een flinke
betrouwbare huish. hulp

vanaf 18 jaar.
Tel. 05755-1202

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

Hel Integraal Kankercentrum
weel raad bij vragen van patiënten

hun familie en vrienden

NIJMEGEN 080 - 23 W 5<J

bij aankoop
van een playmobil artikel

OP VERTOON VAN DE
APRIL-BON UITJE

WIGWAM KALENDER 1991
/j

DEDRIEVETOLl
speelgoec/ en hobby

Bescherm uw meubelen, tapijten

en gordijnen tegen verkleuren!

ALLE SOORTEN

jalouzieen - rolhorren - rol-

gordijnen - zonneschermen en

ROLLUIKEN

welke tevens de inbrekers buiten houden

Bij het vertrouwde adres, waar de nazorg hoog

in het vaandel staat

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-^484

30 april of 5 mei VLAGGENDAG

Nederlandse vlag 100x150, met stok nu

27.50

DE SPANNEVOGEL

Bingo
f.b.v. Mcr/oreffever. E.M.M.

op vrijdag 19 april a.s.
in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3, Hengelo Gld

Aanvang 19.30 uur

Hoofdprijs f 200.--

Verder o.a. geld- en andere prijzen

NATIONAAL FONDS

SPORT GEHANDICAPTEN

COLLECTE
van 21 t.e.m. 27 april a.s.

Sporten helpt, helpt sporten

V.V. „EXOKAN"

organiseert vanwege de overweldigende

belangstelling

op zondag 21 april
wederom een

VOGELMARKT
in ,;de Horst" te Keijenborg

van 9.30 tot 12.30 uur

De inbreng is ook nu weer gratis

Dinsdag 23 april

organiseert het Rode Kruis weer

haar jaarlijkse

BLOEDAFNAME AVOND
te Hengelo Gld. in „Ons Huis"

Donors ontvangen een oproepkaart

Nieuwe donors
van harte welkom tussen 18.15 en

21.00 uur

|pfllHOüANDElJECTRO|

Holland Eleklroprijs 349.-

Holland Elektro stofzui-

ger 4300:
Deze stofzuiger heeft een electro-
nisch regelbaar vermogen van
1100 watt en 'n gigantische zuig-
kracht. Uitgerust met katrolsnoer,
draaitop en,veel hulpstukken.

ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD

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

TE KOOP.

STEENDEREN: Prins Bernhardlaan 84

Goed onderhouden royaal halfvrijstaande

woning met een mooie tuin.
Totale gro.ndoppervlakte 330 m2. Bouwjaar '80
Irvdefong: hal, toilet, Z^/ormJge woonkamer met
openhaard, halfopen keuken, bijkeuken.
1e verd.: overloop, 3 slaapkamers, badkamer
met ligbad, aparte douche, 2e toilet.
2e verd.: met vaste trap bereikbare bergzolder
mogelijkheid van 4e slaapkamer.
Deze woning is voorzien van c.v.-aardgas,
spouw-, dak-, vloerisölatie en gedeeltelijk van
dubbele beglazing.

STEENDEREN:

Gelegen aan de rand van het dorp aan de Tol-
dijkseweg een perceeltje weiland met enkele
fruitbomen, groot 0.30.47 ha.

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

makelaardij en assurantiën bv

uimes
Wichmondseweg 16
7255 KZ Hengelo (Gld.)
te». 05753-2359 INVM



AANMELDING leerlingen basisscholen
HENGELO - KEIJENBORG

In verband met planning en organisatie van het komende schooljaar
willen we graag het volgende onder uw aandacht brengen:
Kinderen die in de loop van dit schooljaar (1990-1991) of het komende
schooljaar (augustus 1991-juli 1992) 4 jaar worden, kunnen vanaf heden
worden aangemeld.
Het bovenstaande geldt ook voor kinderen die in deze periode de leerplichtige
leeftijd van 5 jaar zullen bereiken.
Aanmelding graag vóór 30 APRIL 1991 bij één van de volgende basis-
scholen:

Chr. Basisschool Bekveld

Hogenkampweg 24
7255 JX Hengelo Gld.
Tel. 05753-2171

Directeur: H. W. Vrielink

U kunt uw kind dagelijks aanmelden bij dhr. H. W. Vrielink.

R. K. BASISSCHOOL

St. Bernardusstraat 2 - 7256 AP Keijenborg
Tel. 05753-1820, b.g.g. 2402

Directeur: M. C. M. Vissenberg

U kunt uw kind dagelijks op school aanmelden bij
dhr. M. C. M. Vissenberg.

St. Michielstraat 6 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1715

r.k. bo/i//chool

C C D Directeur: H. W. A. Roes

Aanmeldingen nieuwe leerlingen bij
mevr. R. Menting, adj. directrice.

Ds. J. L. Piersonschool
SCHOOL VOOR CHR. BASISONDERWIJS

Schoolstraat 13 - 7255 CD Hengelo Gld.
Tel. 05753-1528

Directeur: J. Rhebergen

Aanmelding (ook telefonisch) dagelijks bij de
directie.

ROZENGAARDS
l~™ VVEIDEM»*"001

Rozenstraat 14-16 - 7255 XT Hengelo Gld.

Directeur: R. van Gijssel

Opgave dagelijks bij mevr. J. Wenneke-Aartsen (adj. dir.), Rozenstraat
14-tel. 05753-1510

Chr. basisschool Varssel
Zelledijk 22-24 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-7396

Directeur: G. H. Starink

Aanmelding dagelijks bij de heer G. H. Starink aan de
school.

Haal vóór l mei
je nieuwe

Bromfietsverzekering
bij de Rabobank.

Sluit vóór l mei je nieuwe Rabopolis
Bromfietsverzekering, 'n Prima verzekering
met premies vanaf
ƒ 140,68 zonder versn. en ƒ 401,68 met versn.
Je krijgt het plaatje direkt mee

Hengelo Gld. - Raadhuisstraat 21
Tel. 05753-2022

Keijenborg - St. Janstraat 44
Tel. 05753-1336

Rabobank
Meer bank voor je geld

JONGE JENEVER

ha fijn, ha «jn

18.95

kersenbrandewijn

als of het elke dag
nieuwe oogst/s

14.95'

GLEN
TALLOCH

very old
Scotch whisky

19.95

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

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

Q

— —

m GORTER
^ JACHTB1TTER

t edele bitter

14.951

'•"Sr1

W

CELESTO
MEDIUM SHERRY

5.95

SLIJTERIJ

DE SMID
•. GLAS -VERF -BEHANG Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Haarverzorglng voor Heren en Dames
TOLDIJK Z.E.-weg6 Tel. 05755-2220

Heren: Knippen zonder afspraak
Behandeling als permanent of coupe soleil

uitsluitend volgens afspraak.
Dames: Alleen volgens afspraak

Grote collectie haarwerk
"PRUIKEN-TOUPETS"

m onze haarboetiek te zutphen

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten

ZONDAG 21 APRIL

Remigiuskerk

10 uur ds de Vries
Gezinsdienst

Goede Herder Kapel

10.15 uur gast

Vrljz. Herv. Kerk

9 uur ds de Vries

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 20 april 19.00 uur Eucharistieviering

Zo'.Tdag 21 april 10.00 uur Woord- en Comm.dïenst
met zang van het gemengd koor
Dinsdag 23 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

20 - 21 april

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 06 -11

Verpleegburo Nederland

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

Kruisvereniging Hengelo Gld

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

STICHTING WELZIJN OUDEREN HENGELO GLD.

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

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

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

SPORT GOED

met SPORTGOED

Alpha-hulpverlenirtg 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-

RoozBgaardo Sport laan 15 Hen9e|° Gid-
van

Spalstraat 13, Hengelo Gld

Te koop 4 Utina weidepom
pen, schrikdraadapparaat
op lichtnet, merk Koltec,
veewagen voor 6 koeien
en asbest golfplaten,
lengte 2.40 m. Fam. Maal-
derink, Akkermansstraat
11. Velswijk, 08344-1778

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

Te koop bloeiende violen

D. Poorterman, Voortse-
weg 1a, Tol d ijk

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
er» 12.00 uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio
rVfidden-IJssel - tel. 05751-1846.



HENK LUBBERS

en

ADA KLEIN GOTINK

trouwen op donderdag 25 april om
10.45 uur op het gemeentehuis
te Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening van ons
huwelijk vindt plaats om 11.30 uur in
de Nederlands Hervormde kerk

te Hengelo Gld.

U kunt ons feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in „de Herberg". Dorps-
straat 10 te Vorden.

O rus adres is:
Berendsohotstraat 10. 7255 KB Hengelo Gld.

Op zaterdiag 6 apri'l j.1. bereikte ons het droeve
bericht van het overlijden van ons geacht

commissielid

F. BRUGGEMAN

Hij was iemand met realiteitszin en humor.

Zo zullen wij hem blijven herinneren.

Mogen zijn vrouw en kinderen getroost worden

in dit verlies.

Commissie en medewerkers
voor de ruilverkaveling
„Hengelo-Zel'hem"

Wanden in uw woonkamer
behoorlijk verkleurd of
slaapkamer aan een nieuw
behang toe?
Veel schitterende dessins

B E H A N G
in voorraad

Ook een prachtige collectie

anders dan anders

BEHANGBOEKEN
Stap vrijblijvend rond op onze behang afdeling

Ook als u komt om alleen wat nieuwe Ideeën

op te doen.

U benrt van harte welkom.

GLAS -VERF- BEHANG

Kerkstraat 1 '- Hengefo Gld - Tel. 05753-1300

Aviko B.V. zoekt voor de maanden juli,
augustus en september een aantal

Vakantiewerkers m/v
Om hiervoor in aanmerking te komen moet
je minimaal 18 jaar zijn en bereid zijn om
eventueel in een 3-ploegendienst te werken.

Aanmelding geschiedt door het invullen van
een formulier.
Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de
receptie van ons kantoor of de portier van
ons produktiebedrijf.

AVIKO B. V., Dr. A. Ariënsstraat28,

7221 CD STEENDEREN.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

,ZELHEM"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

Profiteer er nu nog van

Golden Delicious
1.-per kg

„natuurlijk" (lekkerder

TEVENS TE KOOP:

Niemeijer 2-schaar ploeg

en luxe paardentuig

Fruitbedrijf HORSTINK
Prinsenmaatweg 1 - Steenderen - 05755-1243

TAPIJT nOflig? Keuze maken een probleem? Nee toch!

Bij de SPANNEVOGEL hebt u keuze uit

110 rol kamerbreed tapijt aan de rol.
Geshowd, zodat U ziet wat U koopt.

Daarnaast stalen materiaal van alle bekende tapIJtmerken.

En een vertrouwd adres met prettige verkopers, daar voelt U zich thuis

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-^484

De vakbekwame
stoffeerders zorgen

voor vakkundig leggen
voor jaren tapijtplezier

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO GLD
Weken van 26 maart tot en met 8 april 1991

26 maart: Gedurende een snelheidscontrole van 1 uur (11-12 uur) op de Vorden-
seweg leverde dat een 25-tal bekeuringen op. Ongeveer 17% van de gecontro-
leerde bestuurders reed te snel. Hoogste gemeten sneüheid was 123 km per uur.
Toegestaan is ter plaatse 80 km. _
Op 5 april werd er wederom gecontroleerd. Nu van 9-10 uur. Hier werden 20 van
de 136 bestuurders bekeurd. Hoogstgemeten snelheid bedroeg hier 136 km.
27 'rrvaairt: Twee in de kom rijdende automobilisten werden op drankgebruik ge-
controleerd. Het kwam hen op een rijverbod te staan.
27 maart: Twee elkaar tegemoetkomende automobilisten kwamen met elkaar m
botsing in de Ved'hoek op de Veldhoekseweg. Een bestuurder öloeg links, terwijl
de ander rechtdoor reed. Het bleef bij amteriële schade.
37 maart: Meld'ing dat er een buitenbrievenbus ontvreemd was al'smede de ver-
nieling van twee struiken aan de Zaarbelinkdijk te Keijenborg.
28 maart: Een plotseling remmende automobilist was er de oorzaak van dat een
achteropkomende Duitse automobiliste van de weg raakte en in een sloot tot
stilstand kwam.

29 maart: Onbekenden hebben in Keijenborg geprobeerd een deur van dorpshuis
,,de Horst" in brand te steken. Dit lukte niet, maar er is een behoorlijke schade
aangericht.

29 maart: Bij het verbanden van vuil, vatte een stukje bos aan de Vaalverinkdijk
vlam. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen.
30 maart: Op de kruising Zuivelweg-Spalstraat kwamen twee automobilisten met
elkaar in botsing Een van de inzittenden liep een schouderkneusing op.
31 maart: Aan de Veemarktstraat werd een afgesloten herenfites ontvreemd. Deze
fiets, merk Braien, is lichtbruin van kleur en heeft trommelremmen. Postcode is
aangebracht.

1 april: Aangifte dat twee brievenbussen ontvreemd zijn aan de Rondweg; een in-
woner van Hengelo werd bekeurd terzake van het rijden onder invloed. Uitslag
ademtest: 605 ug/1 = 1,4 pom.;

2 april: Aan de Wichmondseweg werd vermoedelijk door discopassanten een
buitenlamp vernield; de gemeente Hengelo Gld. deed aangifte van een aantal ver-
niel'ingen, hoofdzakelijk verkeersborden en straatnaamborden betreffende; een
procedurefout was er de oorzaak van dat bij een ondernemer in de zaak het inbraak
alarm in werking trad.

3 april: Aan de Sarinkkamp ontstond bij het parkeren parkeerschade aan een
andere auto.

5 april: Een inwoner uit Hengelo liep in de Edah tegen de lamp, toen vastgesteld
werd dat niet a'Aes werd afgerekend. De politie heeft deze zaak afgewerkt.; Ver-
moedelijk met een windbukskogeltje werd een ruit kapotgeschoten aan de Koïde-
weiweg te Keijenborg.

6 april: Een inwoner uit Hengelo die aan het overhuizen was, ontdekte dat men
zijn woning doorzocht had. Hij mist voorlopig nog niets.
Verder zijn er in deze 2 weken 3 fietsen, die allen voorzien waren van een post-
code, bij de eigenaar terugbezorgd.

B. J. Eijsink

SCHOOLVOETBAL

Woensdagmiddag 17 april worden op de velden van de v.v. PAX de jaarlijkse school
voetbalwedstrijden om het kampioenschap van de gemeente Hengelo G gehouden.
De grote scholen spelen mert hun A-team om de grote wisselbeker (in 1990 Roze-
gaardsweide); hun B-team met de teams van Bekveld en Varssel strijden om
hun wisselbeker (in 1990 St Bernardus), terwijl een aaltal meisjes-zeventalen
hun best doen om de hoogste prijs in hun bezit te krijgen (in 1990 Pierson).
De A-winnaar al'smede het beste meisjesteam gaan op 4 mei verder spelen op de
afdelingskampioenschappen rn Ulft.
De wedstrijden beginnen 17 april om half twee.

TE KOOP:

Peugeot 405 GRD

Peugeot 405 GLD

Peugeot 405 GL

Peugeot 405 GL gas

Peugeot 405 GL

Peugeot 405 SRI

Peugeot 309 XR

Peugeot 309 GRD

Peugeot 309 XL

Peugeot 309 GL

Peugeot 309 Profil

Peugeot 309 XL

Peugeot 309 GL

Peugeot 205 GTI

Peugeot 205 XE

Peugeot 205 Accent

Peugeot 205 XL

Peugeot 205 Accent

Peugeot 205 XL

Peugeot 205 GLD

Peugeot 205 Junior

Peugeot 205 Accent

Peugeot 505

Ford Escort 1.3

Fiat Ritmo 85S

Renault 11

1989

1988

1989

1988

1988

1988

1989

1990

1989

1989

1987

1987

1987

1985

1990

1989

1989

1988

1988

1984

1987

1986

1986

1984

1983

1986

^x^ AU i UJViubitLbtuitiJi-

itxibberfjut
BLEEKSTRAAT 14 - HENGELO GLD - TEL. 1947

Vanaf maandag 15 april

ORGANISEERT

tennisclub „HET ELDERINK"

voor nieuwe leden en een ieder die belang-

stelling heeft voor de tennissport.

Deze avonden beginnen om half acht

U bent van harte welkom

Heeft u nog materiaal voor de Rommelmarkt van
„Crescendo" op zaterdag 22 juni?
Bel H. Waarlo, tel. 05753-1782.

Taxibedrijf

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

TEL 05753-30Q5

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

Schutterij E.M.M.

Wij hopen dat er met de a.s. kermis

veel versierde wagens aan onze op-

tocht mee doen.

Neem alvast contact op met

J. Winkelman, lekink 18, tel. 2313

Zie ook hef redacfione/e artikel

BESTE LUU

Mi'ssohien denkt ij'ïuu wel, wat bunt ze van 't joar
vrog met ut schheven oaver de kermse. Dat zit zo,
veur un wekke of wat trugge veteJIen mien de veur-
zitter van de kermiscommissie, dat ut dit joar veer-
tig joar eleen is, dat de EMM herop e richt is .Bo now
dan, da's un heel ende .Tietwoar?
En d'r is in die joarn toch heel wat o.p peute ezet zo
in de moiand juli in ut Hengelse darp. In die dage
kot noa de oorlog wazzen die luu dee ut toch ewoagd
hep, de Hengelse kermse rti'j leaven in te bloazen
en dat wier zo zuutjes an meer en meer. In de laatste
joarn geet uit goed, mede deur de goeie samenwer-
king met de gemeente. En zo wow ut toch oliën niet-
woar? Ene wekke m ut joar un mot t'r goeie kermse
waen voor jong en old. Doarum wik now alvaste un
oproep doon an all eluu dee ut met mien eens bunt
dat t'r vanjoar un optoch mot kommen van soezen en
waaien. Beste mensen, van verenigingen, stroaten
en buurten, stek de köppe es bi'j mekare en doot met
an de optoch op kermiszondag.

l'j hep now nog de tied um iets te prakkizeren enop
te bouwen. Doarumme bunk moar bi'jtieds in de
penne ekïommen, dan hef eikene de tied veur een en
ander. Wi'j mot met mekare Hengel toch leavendig
hoWen, now dan! Loat es wat zeen, woar iederene in
de wiede umtrek nog lange van .proaten zal.
Volle succes en tut ziens in de kermiswekke!
Zie O'k de advertentie in djt blad.

BLEILKMAN

COLLECTE NATIONAAL FONDS

SPORT GEHANDICAPTEN

In de week van 21 t.e.m. 27 april 1991 is de landelijke
collecte va.i het Nationaal Fonds Sport Gehandicap-
ten. Sport betekent voor de gehandicapten: ontspan-
ning, vaak therapie en sociaal contact.
In Hengelo Gld doen bij toerbeurt de sportvereni-
gingen deze collecte Dit jaar wordt de inzameling
gehouden door de leden van de SV Quintus, BV Top-
score, Quick '81 en Willem Teil.
Een deel van de plaatselijke opbrengst is voor de
regionale gehandicapten sportvereniging ,,de IJssel-
streek", die wekelijks voor de Hengelose leden aan-

gepaste sport geeft in ,,de Kamp".
Geef voor uw medemens, die zelf ruiet kan collec-
teren, maar dolgraag wil sporten.

VERKEERSPROEF OP BASISSCHOLEN

In samenwerking met de Hengelose scholen en
enkele vrijwilligers wordt door Veilig Verkeer Ne-
derland afd. Hengelo Gld, weer de jaarlijks terug-
kerende verkeersproef gehouden op de basisscholen
Alle leerlingen van groep 8 doen mee aan de proef
die uit drie onderdelen bestaat, te weten theore-
tiche gedeelte, praktijkgedeelte en tot afsluiting de
ver^eerskwis „Kijk goed uit".
Het theoretische gedeelte vindt plaats op 18 april
1991 op de scholen. De deelnemers dienen dan een
landelijk verkeersexamen te maken.
Het pratijkgedeelte vindt plaats op 23 april 1991 in
het dorp Hengelo Gld. Hier moeten de deelnemers
met een goed onderhouden fiets een vastgestelde
route fietsen. Onderweg worden ze dan beoordeeld
o.p hun fietsgedrag en het toepassen van de verkeers
regels. Op 17 mei 1991 wordt in sporthal ,,de Kamp"
de verkeerskwis „Kijk goed uit" gehouden. Dit spel is
een mengeling van de alom bekende spelen „Ren je
rot" en „Ktassewerk" welke bekend zijn van de tele
visie. Tevens wordt die middag aan alle geslaagde
deelnemers het verkeersdiploma uitgereikt.

DAMMEN

In de 1e ronde van de Gelderse bekerwedstrijd
heeft DCH 1 gewonnen van Zutphen. J. Vos en J
Heijink wo nnunenh .partij, H. Vos en H. Luimes speel
den gelijk

In de onderlinge competitie heeft H. Vos zijn 1e
plaats verloren door een verliespartij tegen H. Luimes
Laatsgenoemde is uitgespeeld, terwijl H. Vos nog 2
wed'strijden te gaan heeft, evenals J. Heijink die 1
punt verspeelde tegen A. Hoebink. H. Zonnenberg
verloor een belangrijk punt tegen G. Wentink, die
goed tegenspel gaf.

3 J. Heij'iink 16-26; 4 A. Hoebink 17-26; 5 J. Vos 16-23
Stand groep 2: H. Zonnenberg 17-27, 2 G. Kreunen
Stand groep 2: H.Zonnenberg 17-27, G. Kreunen
16-25, 3 H. Dijkman 18-23, 4 G. Botterman 17-18,
5 J. Schabbink 17-14.



REUMA
DESnUEPIIN

Reuma betekent pi j n. J e 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 voor een reumapatiënt direct omge-
zet worden in verlichting. Door revalidatie, hulpmiddelen en onderzoek.
Het Reumafonds helpt daarbij. Helpt u het Reumafonds?

REUMABESTRIJDING „
MÓÉT DOORGAAN sio

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

NATIONAAL REUMAFONDS

JUBEJEUMKOLLEKTIE
De Kennemer jubileumkollektie, speciaal

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

DRUKKERIJ WOLT

•50

IKMiT
JIJ ZOMER?

ÏT'SA .DEAL!,

MAAK EEN DEAL
ALS JE HOC MOET RUDEN

"Ik wil er best eens
over praten

maar met wie T

Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel

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

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

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

Het Integraal Kankercentrum weet raad
bij vragen van patiënten, hun familie en vrienden.

NIJMEGEN 080 - 23 QQ 59

Uw financiële injectie
redt 2 miljoen

kinderen
het leven.

Op dit moment stelt UNICEF
dankbaar vast dat in de hele wereld
geweldige vooruitgang is gemaakt met het
inenten van kinderen tegen de meest
gevreesde kinderziekten mazelen, tetanus,
kinkhoest, polio, difterie en tuberculose
In de tachtiger jaren bracht UNICEF met
enorme inspanningen het inentings
percentage van 10% op 70% Dus 7 van
de 10 kinderen m de wereld zi|n nu in
geént tegen deze kinderziekten
Er is nog maar één stap nodig om pen
belangrijke mijlpaal te bereiken
Door nog eens 10% van alle kinderen in t<
enten kunnen we de wereld bevrijden van

epidemieën
van kinderziekten
Dit kan in 1990 gered
liseerd worden. Met uw hulp
Want UNICEF beschikt ovt i
mensen en technische middelen om dit
laardoor te gaan met het geweld
°ntingsprogramm<! Alleen geld oni
nog1 Geld on
de wereld vooi -M december 1990 te
beschermen tegen de kmdi i.
Geld om alln
kinderen te redden unice

Giro 7515 helpt kinderziekten de wereld uit.

Mama,
bestaan er
nog echte

neushoorns?

UNICEF NOODHULPACTIE

HELP DE KINDEREN
IN DE GOLF

GIRO 604020
voor hulp aan kinderen in oorlogsnood,

vluchtelingen en slachtoffers.

unicef

GEEF OM DE TOEKOMST.
Word voor f 2750 donateur van het

Wereld Natuur Fonds. Giro 25, Zeist. &

. Kinderfonds van de Verenigde Naties

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten, =
die met vragen zitten, j | j m a 070-614 614
bellen de infolijn voor È iJK*************

telefonische informatie %>:~^"~*r^

EEN PIJNLIJK

TABOE
Over obstipatie. diarree en misselijkheid puten
we niet graag. Daar is ook geen reden voor als

/.ijn.

DAGELIJKS KLACHTEN
Mensen met een prikkelbare darm of chronische
obstipatie hebben wel problemen met dit taboe.
En wat dacht u van patiënten meteen maag/weer,
leveraandoening, ontsteking aan de alvleesklier,
galstenen, ziekte van de dunne of dikke darm?
Het maakt dat mensen maar al te vaak geïsoleerd
raken of gehandicapt door het leven gaan.

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

oorzaken van ziekten en het spijsverteringsstel-
sel.

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

patiëntenverenigingen.
Belangrijk werk, waarbij uw hulp hard nodig is.

LEES EERST, STEUN ONS LATER
Vraag de brochure 'Spijsvertering tussen start en
finish' per briefkaart aan. Graag twee gulden bij-
plakken voor administratie- en verzendkosten.

De Nederlandse Lever Darm Stichting
Postbus 25, 3620 AA Breukelen
Giro 2737. Bank 70.70.70.538

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.
1 visitekaarten

rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK

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

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

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
De grootste kans van slagen in:

• geboorte-aankondigingen
• huwelijks-aankondigingen
• kaarten voor jubileum
• blanco kaarten enz.

Wij helpen u graag met de tekst en leveren 1e klas drukwerk

•.*J-'^ Y/<«

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


