
60e jaargang n o 20 dinsdag 14 mei 1991 ^ITGAV*:

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, Olbnrgen, Rhm,

Toldijk, Wichmond-Vlerakker

en omstreken

Champignon of Magere
Kerrie Gehakt Riblappen

500 gram 4.95

Gebr. Fricandeau
100 gram

1.95

PAMPA-
SCHIJF

100 GR AM

1

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram

4.50

4.50

3.95

4.50

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

Kerkstraat 6

Voor de Pinksterdagen volop in

voorraad

VERSE ASPERGES
AARDBEIEN
BOSPEEN
JONGE BIETEN
SPINAZIE
MELOENEN enz.

Uit de rauwkostkeuken:

500 gr KERRY SALADE 3.95

500 gr Pittige IJSBERG SLA 3.95

VOOR UW

BLOEMENTUIN
VOLOP

* bloeiende tuin-, perk- en
ba i kon pi a riten

* geraniums - hang
fuchsia's - stam

* chrysanten-
stekken

* paprikaplanten

* tomatenplanten

enz.
OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg - 05753-1395

Na een grandioze verbouwingsopruiming gaat nu de

verbouwing plaatsvinden

en daarom zijn wij maandag 13 mei tot en met

dinsdag 21 mei gesloten.

OPENING:
Woensdag 22 mei a.s. vanaf 9.00 uur

Wij hopen u te mogen verwelkomen in twee verschil-

lende winkels met een nieuwe kollektie.

A. GROOT KORMEÜNK
Speciaalzaak in Brillen en Contactlenzen

GROOT KORMELINK-VAN DEN HUL
Speciaalzaak Juwelier - Horlogerie

beide op het adres Spalstraat 27

HAMLAPPEN
500 gram
HAMBURGERS
per stuk

KATENSPEK
100 gram

BOTERHAMWORST
10X) gram

Bakkerij /c
Jozef Schabbink

v

Voor de Pinksterdagen hebben wij

natuurlijk weer daverende aanbiedingen.

Afdeling Banket:

CITROEN-KERSENGEBAK 5 st. ƒ 5,98

Afdeling Brood:

ÖBERLANDER

Afdeling Brood:

per stuk ƒ 2,30

PINKSTERWEGGE ±1000 gram ƒ6,00

Bakkerij Jozef Schabbink
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - tel. 05753-1250

6.40

1.05

1.80

1.25

P.S. Bestel vroegtijdig uw
PINKSTERROLLADE of uw

FONDUE of GOURMETSCHAAL

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG MAAND MEI

1 Itr. Drie Sterren jenever 19.45
1 Itr. Ketel I jenever 20.95
1 Itr. Florijn vieux 19.75
1 Itr. Florijn citroenbrandewijn 13.95
1 Itr. Pollen kersen of bessen 15.45
1 fles Pisang Ambon 15.95
1 fles Muier Schipperbitter 19.75
Bootz Likeuren div. soorten 14.95
1 fles Martini 7.45

1 fles Canadian Club whisky 28.95
1 fles Mouton Cadet rode wijn 18.60

tel. 05753-1252

MOTORFILMAVOND
i.v.m. technische storing is de HAMOVE-film-
avond verschoven naar

DONDERDAG 23 MEI
Aanvang 20.00 uur in zaal Langeler

* Woensdagmiddag van 3.00 tot
5.00 uur kinderfilmmiddag

GRATIS ENTREE

* 'Woensdagavond voor Hamove-
leden

* Donderdagavond 23 mei 20.OO
uur grandioze motorfilmavond

voor alle belangstellenden

ZONDAG 19 MEI (Ie Pinksterdag)

HAMOVE PUZZCLRIT
Start Café Michels, Spalstraat 45

Inschrijven vanaf 13.30 uur

Rust in de HAMOVE-molen in Varssel, waar u

een consumptie wordt aangeboden.

PINKSTER

PAKKERS

•djéaéJf
élke dag
ajnverè
BROOD

'•i-bakt

* PINKSTERSTOLLEN v.a. 5.00

* PINKSTER
BAVAROISESTAAF nu 8.98
met een heerlijke bosvruchtenmelange

* DIVERSE PUDDINGEN
o.a. Ananas, Sinaasappel, Aardbei

* PINKSTERBLOEMEN
om van te smullen
met een verrassende sortering broodjes

EN NOG VEEL MEER BIJ

DE ZAAK VOOR MENSEN MET SMAAK

BAKKERIJ KREUNEN
TEL 05753-1474 - HENGELO GLD

ALTIJD IN VOORRAAD:
LATTEN

PLANKEN

SCHROTEN

LIJSTHOUT

REGELS

BALKHOUT

PLAATMATERIAAL

MEUBELKNOPPEN

Alles voor de Doe-Het-Zelver bij

„DE SPANNEVOGEL"

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

Verkooo

«r Bloemenkas

GROENE PLANT
VOLOP TUINPLANTEN
TERRA COTTA
CHRYSANTENSTEKKEN
10 stuks

4.95

2.00
diverse kleuren

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Na 13 jaar ervaring in loondienst, nu

Lankhorsterstraat 15
7255 LC Hengelo Gld
tel. 05753-2459

zelfstandig klauwverzorger

HARM LUDDEN
rijksgediplomeerd klauwverzorger

Beleefd aanbevolen.



Voor KADO'S naar de SPANNEVOGEL

WIJ zijn blij met de geboorte van onze dochter

Daniëfle Rianne

We noemen haar:

Oanlëlle

Benny en Wïlma Mullink-Waenink

3 mei 1991

Uilenesterstraat 29

7256 KC Keijenborg

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

onze dochter en zusje

LIANNE

Berendina

4 mei 1991

Hendrik Jan, Carin en Robin Amtink

Wij zoeken voor 6 uur per week
EEN GOEDE

SCHOOLSCHOONMAKER
M/V

Hij/zij zal in teamverband met 2 collega's de

voorkomende werkzaamheden verrichten

'Voor Inlichtingen en/of solilioitatie

kunt u terecht bij:

Oe heer J. Rhebergen (dir.)

Ds. J. L Piersonschool
Schoolstraat 13, 7255 CD Hengelo (Gld.)

Gelegenheid tot inleveren van

Schildersbonnen en R.B.S.

op zaterdag 18 mei bij
Hotel Langeler

van 9.00 tot 12.00 uur

Het bestuur van de

Bouw- en Houtbond F.N.V.

Hengelo (Gld.)

D. de Berk

KON. HARM. CONCORDIA
nodigt u uit op

Zondag 26 mei a.s.

voor een

KOFFIECONCERT

Na de pauze

Frühshoppen
met medewerking van

Egelander Kapel
en

Draodneagel

Aanvang 11.00 uur in Hotel Leemreis

Bij mooi weer buiten achter Leemreis

De toegang is GRATIS

HAMOVE FILMTEAM PAKT FLINK UIT

Op 23 mei zal het HAMOVE-fil'mteam weer een gran-

dioze motor-filmavond houden.

Het programma faat de afgelopen jaren 1989 en 1990

zien met o.a. de laatste kampioenscrossen op 't Zand

intervieuws met Kees v.d. Ven. Pedro Tragter, John

v.d,. Berk enz.

Ook flitsende beefden van de stratencross Wossink-

bos, Veteranenralleys.

En natuurlijk de wegraces op de Varsselting met

aandacht ook voor de regionale rijders als Ernie

Sate, Marcel Menting, Harold Massen.

Verder twee specials rond' Hans Spaan en Wilco Zee-

l'enberg. Tevens diverse intervieuws met Hamove—

leden op de Varsselring waarvan u versteld zult

staan.

Kortom weer genoeg filmspektakel in zaal Langeler

op donderdag 23 mei om 20.00 uur.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten, |
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

Mofp
HjngOTO-614614

ARNO ELIZEN

en

MADELON JOUNK

trouwen op vrijdag 24 mei a.s. om 10.30 uur in

het gemeentehuis te Hengelo (Gld.).

De Kerkelijke inzegening vindt .plaats om 11.30

uur in ,,De Goede Herder" Kapel te Veldhoek.

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in zaal ,,De

Luifel", Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

Kreunenskamp 11

7255 WC Hengelo (Gld.)

HENK MEULENVELD

en

JOKE HILFERINK

gaan trouwen op vrijdag 24 mei a.s. in het Ge-

meentehuis te Ruurlo.

De kerkelijke inzegening is in de Goedte Her-

der Kapel in de Veldhoek om 12.30 uur.

Dagadres: De Keizerskroon,

Dorpsstraat 15 te Ruurlo

De receptie is van 14.30 uur tot 16.00 uur.

Mei 1991

Schapendijk 2

7255 NK Hengelo (GW.)

SNITZELS 100 gram 1.50

KOOKWORST 100 gram 1.20

SLAGERS ACHTERHAM

100 gram 1.98

SLAGERIJ

NIEUWENHU1S
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-132*

l
. . ^

l Alarma Mexico!

HAAL DE MOEDERS VAN MEXICO UIT HET SLOP
D.I. ICIK. h M« t,iim«ol,|k InWalM ton No.ib «n uratco C«ntmtn

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK
****************************************************************************

COLLECTE
Volgens het collectenrooster 1991 worden de ko-

mende periode de volgende collecten gehouden:

van 12 t/m 18 mei - Astma Fonds
van 26 mei t/m 8 juni - Rode Kruis.

PUBLIKATIES WET AROB

SOCIALE
VERZEKERINGSBANK

ledere eerste donderdag van de maand is er een
zitting van de sociale verzekeringsbank in het ge-

meentehuis, van 09.00 tot 10.00 uur.

UITZICHT BELEMME-
RENDE BEPLANTING OF

VOORWERPEN

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 24 april t/m 7 mei 1991 waartegen

op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

G.J.Peppelman, Sarinkkamp 73, Hengelo Gld

G.J. Roeterdink-ten Have, Vogelzangweg 1,

Hengelo Gld

Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland,
Liemersweg 2, Doetinchem

A. Janssen. Hardsteestraat 12, Toldijk

De aandacht van belanghebbenden wordt gevestigd

op het bepaalde in artikel 2.1.6.3 van de Algemene
Plaatselijke Verordening.

Hierin wordt de rechthebbende op een boom, heg,
struik, gewas of andere beplanting verplicht gesteld
deze beplanting te snoeien, te knotten, op te binden,

te verwijderen of op te ruimen, indien het vrije

uitzicht voor het wegverkeer wordt belemmerd of
indien daardoor hinder of gevaar ontstaat.

Nu het plant- en zaaiseizoen aanstaande is, wordt
hiervoor bijzondere aandacht gevraagd.

In hetzelfde artikel is ook bepaald dat het verboden

is langs de weg een voorwerp aan te brengen, te
plaatsen of te hebben dat aan het wegverkeer het

uitzicht belemmert.

OPHALEN HUISVUIL

Op maandag 20 mei 1991 (tweede pinksterdag)
wordt er geen huisvuil ingezameld.

De eerstvolgende inzameling is op maandag 27 mei
1991.

het plaatsen van een tuinhuisje

het bojwen van een jongveestal annex
machineloods ter vervanging van een
varkensschuur

het veranderen van een rioolgemaal aan de

Banninkstraat

de verbouw van de voormalige agrarische

bedrijfswoning Bekveldseweg 5

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.

ASBEST OP DE STORTPLAATS TE ZELHEM
•
 J

Op de regionale stortplaats "de Langenberg" m Zelhem wordt geregeld bouw- en sloopafval
gestort door particulieren. Dat afval mag worden gestort wanneer het niet voor hergebruik

geschikt is. Nogal eens komt bij het gestorte bouw- en sloopafval asbesthoudend materiaal
voor.

Asbesthoudend bouw- en sloopafval mag gestort worden op "de Langenberg". Het tarief vóór

dit afval is hetzelfde als voor ander bouw- en sloopafval: / 62,30 per ton (excl. btw). Als minder

dan 180 kilo wordt aangeleverd geldt het vaste storttarief voor particulieren: dat is / 7.50 (incl.
btw).

Wel zijn enkele voorwaarden verbonden aan het storten van dit asbest:

1. Voordat u het asbesthoudende materiaal naar de stortplaats toebrengt moet u dit aanmelden
bij de bedrijfsleider. Aanmelden kan tot 24 uur tevoren. De bedrijfsleider moet ook toestemming
geven voor het storten.

2. Voor alle asbesthoudend materiaal geldt dat dit goed verpakt moet zijn in plastic. Niet goed

verpakt betekent dat niet gestort mag worden! Grotere stukken asbesthoudend materiaal kunt
u op een pallet aanleveren.

3. Wanneer u het afval op de stortplaats lost, moet de verpakking gesloten blijven. Als de
verpakking scheurt komen asbestvezels vrij.

Op de stortplaats moet u altijd de aanwijzigingen van de medewerkers van de stortplaats
opvolgen.

Het stortbedrijf van het Samenwerkingsverband Oost-Getderland is gelegen aan de Kattekolkweg
1, 7021 LK in Zelhem. Telefonisch bereikbaar onder 08342-2690 (fax: 08342-1142).

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 inza-
meling. Op de volgende data wordt oud papier
ingezameld:

Zaterdag25mei,gymverenigingD.I.O.-Keijenborg.
Container op de parkeerplaats bij de St. Bernar-
dusschool, Pastoriestraat. Tussen 07.30-12.00 uur.

Woensdag 29 en donderdag 30 mei, ouderraad
Openbare Basisschool Rozengaardsweide. Con-

tainer parkeerplaats Leliestraat bij de school.
Woensdag 16.00 uur tot donderdag 15.30 uur.
Zaterdag 1 juni, korfbalvereniging Quick '81. Con-

tainer bij de ingang van het korfbalveld, Koren-
bloemstraat. Tussen 09.30-12.30 uur.
Continue inzameling:

L.R. de Bosruiters. bij fam. Diesveld, Bronkhorster-
straat 8. Maandag t/m vrijdag.
Damclub Hengelo D.C.H. Container op parkeerter-

rein achter zaal Wolbrink. Tijdens openingstijden

winkel Spannevogel. In winkel naar sleutel van
container vragen.

Vergoeding op grond van de verordening leerlingenvervoer.

Op grond van de verordening leerlingenvervoer kunnen ouders van leerlingen, die een school

voor basis- of (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken, voor een vergoeding in aanmerking
komen. Hierbij dient dan wel aan enkele voorwaarden te worden voldaan.
De vergoeding kan worden gegeven voor een drietal wijzen van vervoer:
- openbaar vérvoer;

- aangepast vervoer;
- eigen vervoer.

Ouders die in voorgaande jaren een vergoeding op grond van deze regeling hebben gehad,

krijgen automatisch een aanvraagformulier toegestuurd. Hierop is een uitzondering gemaakt
voor kinderen die 12 jaar zijn geworden en een andere school of vorm van onderwijs gaan
volgen.

Wanneer zij van mening zijn alsnog in aanmerking te kunnen komen voor een vergoeding

kunnen zij een aanvraagformulier hiervoor afhalen bij de afdeling Sociale Zaken en Welzijn.
Alle aanvragen voor een vergoeding dienen voor 15 juni a.s. ingeleverd te zijn bij de afdeling
om voor een vergoeding in aanmerking te komen.

Meer informatie over het leerlingenvervoer kan men krijgen bij de afdeling Sociale Zaken en

Welzijn, mevr. Bierman-Rondeel. Telefoonnummer 05753-1541, toestel 38.

GEMEENTEGIDS
De gemeentegids 1991/1992 is in het buitengebied van deze gemeente niet overal huis-aan-
huis bezorgd.

Zij die deze gids niet hebben ontvangen kunnen ter gemeentesecretarie, sectie burgerzaken,
zolang de voorraad strekt, alsnog een exemplaar afhalen.

WET GELUIDHINDER
VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN FOKKINK 1991, NR. 1 ONT-
WERP-VERZOEK VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDE IN-
GEVOLGE DE WET GELUIDHINDER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo maken bekend,

dat vanaf 16 mei 1991 gedurende een maand ter gemeentesecretarie
(afd. grondgebiedszaken) ter inzage liggen:

1. het voorontwerp van het bestemmingsplan Fokkink 1991. nr. 1; dit
bestemmingsplan heeft ten doel het planologisch kader te scheppen voor

de bouw van maximaal 4 woningen op de percelen, kadastraal bekend

gemeente Hengelo, sectie F, nrs. 1921 en 1284, begrensd door de
Hummeloseweg en de Zelhemseweg te Hengelo;

gedurende de genoemde termijn van een maand 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 gedachtenwis-
seling plaatsvinden met de daartoe aangewezen ambtenaren;

2. een ontwerp-verzoek met bijlagen, gericht aan Gedeputeerde Staten,

tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van art. 83 van de
Wet geluidhinder om de bouw van de onder 1 genoemde woningen
mogelijk te maken;

gedurende de termijn van een maand wordt een ieder in de gelegenheid
gesteld opmerkingen ten aanzien van het ontwerp schriftelijk kenbaar te
maken;

voorts wordt er op 4 juni 1991, om 14.00 uur, in het gemeentehuis, alhier,
een openbare zitting gehouden waarbij een ieder in de gelegenheid wordt

gesteld opmerkingen ten aanzien van het ontwerp-verzoek te maken.
De schriftelijke reakties dienen te worden gericht aan burgemeester en

wethouders van Hengelo, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

Hengelo, 14 mei 1991.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
Mr. A.W.J. van Beeck Calkoen, burgemeester.

K. Verhoeff, secretaris.

Voor het slijpen van scha-
pen scheermessen, gazon-
maaiers en reparatie. H.
Jansen, St. Janstraat 65,

,,De Kei", Keijenborg, Te!.

05753-1773.

Werkende jongeman zoekt

met spoed woonruimte in

Hengelo (Gld.) of omge-

ving. Tel. 05753-3019.

GROTE GERANIUMMARKT
Hengelo Gld.

Vrijdag 17-24-31 mei
Alleen bij ons alle GERANIUMS

(zowel hang als staande) 5 stuks voor

f 10.00
Ook groot assortiment PERKGOED zoals:
AFRIKAANTJES, SALVIA'S, BEGONIA'S

AGARATUM, FUCHSIA'S enz. enz.

BLOEMENHANDEL

GERRIT ROESSINK
ledere vrijdagmiddag

op de Hengelose weekmarkt in de Spalstraat

VOLOP PERKPLANTEN
GERANIUM (hang)

FUCHSIA (hang)

AFRIKAAN

BEGONIA

SALVIA

DAHLIA

LOBELIA

BEGONIA enz.

Vaste planten in diverse soorten

HAAGCONIFEREN nu met 10% Korting

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

G. J. HALFMAN
Rondweg 2a - Tel. 1424 - Hengelo (Gld.)

Tevens HULP gevraagd voor de boomkwekerij
leeftijd plm. 17-18 jaar

Wie met de KERMIS wil meedoen aan het

VOGELSCHIETEN en nog geen lidmaatschap-

kaart heeft ontvangen kan zich opgeven bij

R. BUI JTIISIG, Julianalaan 21
op DINSDAG 21 MEI
tussen 20.00 uur en 22.00 uur.

Nadiien is opgave voor dit jaar

niet meer mogelijk.

Bestuur E.M.M.

A.s. Zondag
Ie Pinksterdag

GROTE BINGO
Totaal voor f 1.700,— aan
GELD, VLEES en LEVENS-
MIDDELEN PRIJZEN

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

„D'n Olde Kriel"
Wichmond, Tel. 05754-1285



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

Ossetong

100 gram 2.89

Geroosterde Achterham

1.99100 gram

AH Huzarensalade

1 kg 2.79

AH Blanke of Chocolade
Vla 1 70
liter •••*

AH Slagroom
0.5 liter

Delflander Jonge Jenever

liter 14.25

Long John Whisky

fles ZZ.95

Mager Ribstuk

500 gram 6.48 kg l .98

Pinksterslof

700 gram 4.50

AH Roomijs (4 smaken)

liter 4.75

AH Margarine

4 pakjes a 250 gram 1.00

Verse Sla

drkke krop 0.49

Woensdag 15-5-'91

AH Karnemelk

liter 0.89

Donderdag 16-5-'91

Kippebouten

kg 3.49

Vrijdag en zaterdag

17 - 18 mei

Varkens- Haasfilet

rollade

748500 gram l wTWli

Champignons

250 gram 1.69

Dinsdag 21-5-'91

Verse Braadworst

500 gr. 3.48 kg

heel ̂ eel keus DE DRIEVETOL

speelgoed lekker dichtbij speelgoed en hobby

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

VOOROKl LM DE VOORKEUR MERKENSHOP

KARPETTEN. PRIJSTROEF
VAN VOORKEUR.

Grote kwaliteit voor kleine prijs.
Da's Voorkeur als 't over karpetten
gaat! Voorkeur heeft ze exclusief
in soorten en maten. Zoals deze
'Maroc'; past overal. Is geweven
uit sterke Dolan garens.
Meet 170x 230 cm.

Normale prijs 535.

SPECIALE VOORKEURPRIJS

:̂ ^

Met volle Voorkeur Garantie.

lubbers
raadhuisstraat 45 - hengelo gld.

telefoon 05753-1286

maandagmorgen gesloten

vrijdagavond koopavond

BRANDWONDENMEESTER-DIPLOMA'S
UITGEREIKT

Onlangs hebben leerlingen van de Chr. Basisschool
Bekveld te Hengelo (Gld.) het project „Vermijden en
Bestrijden" van de Nederlandse Brandwonden
Stichting afgerond. Zij deden dat door deel te nemen
aan hot examen dat een consulente van de Neder-
landse Brandwonden Stichting kwam afnemen.

„Vermijden en Bestrijden", speciaal ontwikkeld voor
leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonder-
wijs, wil kinderen zich bewust laten worden van het
risico brandwonden op te lopen. Daarnaast wordt in
het leerzame pakket behandeld wat men moet doen
als er toch sprake is van een brandwondongeval.

De leerlingen die het Brandwondenmeester-diploma
hebben behaald zijn: Marieke Aaldterink, Marieke
Nat>, Marie! Reindsen, Simone Ruesink, Jan Menk-
veld, Martijn Roenhorst, Janneke Nab, Renate Eggink,

llse Freriks, Judith Smeitink, Cindy Brussen, Anita
Riefel, Wilma Wessëlink en Diede Menkvel'd.

PINKSTER-ORIëNTERINGSRIT

De Hengelose Auto- en Moto re l ub HAMOVE houdt
op zondag 19 mei (1e Pinksterdag) haar jaarlijkse
Pinkster-oriënteringsht voor auto's, motoren en
bromfietsen.

Het wordt een niet te moeilijke puzzelrit volgens
eigen reglement. Halverwege de rit is er een ru-st in
het clubgebouw van Hamove (de molen in Varssel).

Hier krijgt u een consumptie aangeboden en moet u
een opdracht uitvoeren.

U kunt voor deze rit starten bij café Miohels aan
de Spalstraat. Inschrijven vanaf half twee; de start
van de eerste cteelnemer is om twee uur.

j£fe
.o

TRENDSETTER
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende discotheek
NET EFFE GEZELLIGER

TAPPERIJ „DE Z W A A N "
Presenteert op

ZONDAG 19 MEI (Ie Pinksterdag)

de succesvolle formatie

„GRATIS BIER"
Aanvang 21.30 uur

DISKOTHEEK „DE ZWAAN"
is zowel Ie als 2e Pinksterdag

geopend vanaf 20.30 uur

UIT!!! Thuisblijven kan altijd nog

van 12.95 voor 6.95

OP VERTOON VAN DE
MEI-BON UIT JE

WIGWAM KALENDER 1991

Caravans te huur in „Elfel-
gebergte" bij „Monschau".
G. Roenhorst, Karspel 32,
Hengel (GWj.), Tel. 05753-
1745.

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

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Het Integraal Kankercentrum
veel raad bij vragen van p.mrnu n

I l l l l l 1 . 1 M i l r n

NIJMEGEN 080-21 W W

SCHILDERIJEN-EXPOSITIE IN „DE BLEIJKE"

In verzorgingscentrum „De Bleijke" wordt van dins-
dag 7 mei tot en met 7 juni een expositie van schil-
derijen georganiseerd. Th. den Hartog zal iets laten
zien van zijn jarenlange ervaring als schilder.

Hij begon met de kwast, nu neemt hij vrijwel alteen
nog het penceel ter hand.

Van 1938 tot 1941 volgde hij de kunstacademie in
Arnhem. Door de oorlog was verder gaan niet mo-
gelijk.

Toch werd schilderen af gauw zijn beroep, zij het wel
als huisschilder. De weinige vrije tijd d'ie hij over-
hield, naast de drukke werkzaamheden dJe een schil-
dersbedrijf r>ou eenmaal met zich meebrengt, werden
wel hoofdïakelijk aan zijn grote hobby - het kunst-
schilderen - besteed.

Later volgdje hij nog privéles in Apeldoorn.

En zes jaar lang stond hij als tekenleraar voor de
klas van een technische school.

Nu aangekomen op de respektabele leeftijd van 73
jaar is hij nog steeds druk met verf en penceel in de
weer.

Hij herstelt ook wel eerts waardevolle schilderstuk-
ken of antieke vazen en schalen.

In „De Bfeijke" kunt u zelf bekijken wat er zoal van
den Hartog uit de olie- en aquarelverf te voorschijn
komt.

U bent dagelijks wefkom van 14.00-17.00 uur.
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Gezond
Frisse lucht en veel groen.

Iedereen geeft gelukkig steeds

meer om 'n schoon milieu.

En dat begint bij jezelf.

Pak dus wat vaker de fiets.

Fiets jezelf gezond op

je eigen Gazelle!

Gazelle maakt
fietsen leuker!

f 'N BROMFIETSEN

KIEFTENDORP11 7255 MG

ACCESSOIRES

HENGELO GLD

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ttZ E L H E M 1

GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Taxibedrijf

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

TEL 05753-3005

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

A-P.K
ij keuren ALLE personenauto's

(bij een grote beurt GRATIS)

Keuring reeds mogelijk

2 mnd. voor de vervaldatum

Herkeuring binnen 14 dagen GRATIS

Reparatie en verkoop
van alle merken

AUTOBEDRIJF

BERTUS
EUGELINK
BAAK-Z.E.WEG113
TEL. 05754-1448

BIIENHOF STRATEN MAKERS BE DRIJF

André Bijenhof
Muldershof 1

7221 EA Steenderen

Tel. 05755-1944

06-52939311

TE KOOP

Hoge Es 18 te Hengelo (Gld.)

Uitstekend onderh. halfvrijst. woonhuis met
aangeb. garage met bergz. Tuin op het zuiden;
bouwj. 1986; oppervl. 285 m2. Soc. en/of econ.
binding met de gem. Hengelo vereist.
Inlichtingen]:

IERRITS + LAMMERS BV
te Hengelo 05753-3000

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 één 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 Doetinchem Tel. 08340-24800

Na 18.00 uur- 05753-3888 (W.C. de Jager)

Dames en Heren kapsalon
Heren knippen ook zonder afspraak

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Rooiegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

verbluffend resultaat

G

GLAS -VERF - BEHANG

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

Haarverzorging voor Heren en Dames

TOLDIJK Z.E.-weg6 Tel 05755-2220

Heren: Knippen zonder afspraak

Behandeling als permanent of coupe soleil

uitsluitend volgens afspraak.

Dames' Alleen volgens afspraak

Grote collectie haarwerk
"PRUIKEN-TOUPETS"

in onze haarboetiek te zutphen

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

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

ZONDAG 19 MEI (Ie Pinksterdag)

10.00 uur ds van Thiel

MAANDAG 20 MEI (2e Pinksterdag)

10.00 uur ds de Vries

Goede Herder Kapel
ZONDAG 19 MEI (1e Pinksterdag)

10.15 uur d(s de Vries

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 18 mei 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 19 mei 11.00 uur Eucharistieviering

met zang van het kerkkoor

Maandag 20 mei 10.00 uur Woord en Communied'ienst

Dinsdag 21 mei 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. rvtis om 9.30 uur en

dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren
van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

DONDERDAG 9 MEI HEMELVAARTSDAG

J. Koning, tel. 1266

1 8 - 1 9 - 2 0 MEI (Pinksteren)

Dr. N. J. C. Eyck (praktijk dr. Eijkelkamp)

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr Eijkelkamp, tel. 2262
Dinsdag: dr Hanrath, tel. 1277
Woensdag: dr Eijck, tel. 3160
Donderdag: dr Koning, tel. 1266

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010

Openingstijden:

maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 en 13.30-18.00 uur-,
za., zo., feestdagen: 11.00-12.00 uur
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het week-
end, buiten de openngstijden om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

18 - 19 - 20 MEI (Pinksteren)

H. Eil, tel. 1420.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 0 6 - 1 1

Verpleegburo Nederland
Voor aanvullende thuiszorg: 05753-3325, tijdens kan-

tooruren

Kruisvereniging Hengelo Gld

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

STICHTING WELZIJN OUDEREN HENGELO GLD.
Bereikbaar voor informatie: kantoor Hengelo Gld.,
Kerkekamp 23a, tel. 3690, iedere dinsdag van 9.00

tot 11.00 uur.

Keijenborg in „de Horst", iedere laatste dinsdag van

de maand van 15.45 tot 16.45 uur.

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

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

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Anonieme alcoholisten
Problemen? Bel dan 08355-1549

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16-19 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene be-
langenbehartiging in de gezondheidszorg. Voor vra-
gen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel (dage-

lijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-21025. 08340-
41275 of (maandag t.e.m. vr(jdag) 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.

Diëtiste
H. Zweerink-Stege, BakermarksedIJk 15, 7223 KI Baak

Tel. 05754-1809. Voor afspraken tussen 13 en 14 uur


