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DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

Verschijnt dinsdags In:

Hengelo, Keijenborg,

V els wij k (Zelhem), St eender en,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Runder Verse Hamburgers
W°rSt 3S.URS 2.95

500 gram 4.95

Gek. Ontbijtspek Mager
150 gram Rundergehakt

1.95 i h o 9.95

Voor een geslaagde barbecue is
de Keurslager het juiste adres!

Ons

barbecue-assortiment
is heel gevarieerd en wij stel-

len dit samen met u vast.

Gratis barbecues te leen.

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. OU

4.50

4.50

4.50

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

Kerkstraat 6

500 gr CHAMPIGNONS 2.95

Kg mooie natuur BLADSPINAZIE
1.49

Kg TOMATEN 2.49

Uit de rauwkostkeuken:

500 gr HONOLULU SALADE 3.95

500 gr AMERIKAANSE SALADE
3.95

WIM VAN ONNA
K A P S A L O N

Haarmode
voor mannen

Wegens vakantie gesloten
van 3 tot 13 juni

Kerkstraat 7 - Hengelo Gld. - tel. 05753-1718

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

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

„Kwaliteit wordt

beoordeeld door

onze klanten.

Niet door ons/7

.los Herwers.
algemeen directeur

.Je kunt zelf wel

denken dat je een

hele Piet bent en erg

goed werk levert,

maar wat dan ?

Moet ik dan

achterover gaan

zitten om te genieten

van m'n eigen

prestaties ? Nee,

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

'B Maandags gesloten

zo zitten we hier

niet in elkaar. Want als wij denken dat we

goed zijn, maar de klant denkt daar anders over,

dan hebben we de plank goed misgeslagen.''

IA£
JUd

HENGELO GLD./ZUTPHEN

NISSAN

Hummeloseweg 10,

Hengelo Gld. Jel. 05753 - 2244

Ind.terrein De Stoven 25, Zutphen,

Tel. 05750-22522

Buitenlandse
specialiteiten
uit Hengelose
oven
* ZWITSERS GEBAK
aardbei, citroen, kiwi enz.

van 6.98 nu 5i98

* WALDKORN

donker meergranenbrood uit het Sohwarzwald

per pak 1.50

* AMERICAN BROWNIES
chocolade koek met rozijnen en stukjes noot

slechts j BQO

BAKKERIJ KREUNEN
TEL 05753-1474 - HENGELO GLD

De zaak voor mensen met smaak

GEHAKT CORDON BLEU
per stuk 2.15
VARKENSLAPPEN

500 gram

FIJNE LEVERWORST

10Q gram

PLOKWORST

100 gram

5.15

0.90

1.65

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

De mode bewuste vrouw

kiest voor betaalbare mode

* Anne Christien
* GoHonClub

* Match Point
* Dutch jeans

Deze merken vindt U bij

Schröder
bij de kerk

tferkooo
Bloemenkas

VLIJTIG LIESJE

10 ROZEN + GIPS

3.95

5.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

Dames en Heren kapsalon
Heren knippen ook zonder afspraak

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

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258 \

ARDENNER VINKEN
100 gram 1.35

Magere RUNOER STOOFLAPPEN

«qc
•vv

BIEF TARTAAR
100 gram

DROGE RAUWE HAM
100 gram

1.55

2.50

CERTIFORM SLAAT EEN GOED FIGUUR

VIJF HALEN VIER BETALEN.
Met Certiform zit u goed en het staal u goed. Want pasvorm

en kwaliteit van de nieuwe slips zorgen voor een aangenaam

draagcomfort. Sla dus een goed figuur met Certiform en profiteer

van deze aanbieding. U kunt kiezen uit een

heupslip, een tailleslip en de Rio slip.

Ten Cate kom je vaker tegen dan je ziet. ten*€ate

Is verkrijgbaar bij:

Mode Langeler
Kerkstraat 11

7255 CB Hengelo Gld.

Tel. 05753-1235



VOOR AL UW KRAANUITLOPEN, KRAANBOVENDELEN, DOUCHEKOPPEN EN INSTALLATIEMATERIALEN

^ORDELMAN& DIJKMANTECHN. INSTALL. BURO

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM/MAGAZIJN: * DAGI LIJKS VAN 07.30 TOT 17.30 UUR * ZATERDAGS VAN 08.30 TOT 12.30 UUR

ZELHEMSEWEG 30 - HENGELO GLD

TEL 05753-1285

Deze week bij uw Echte Bakker:

Afd. Brood:

ROZIJNENBOL
plm 450 gram A., l U

Afd. Banket:

APPELFLAPPEN
5 stuks 0.O?

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

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

Wij zijn ontzettend blij met de geboorte van

onze doener en mijn zusje

PETRA

14 mei 1991,

HAN, LINDA EN ARJAN OORTGIESE

Broekstraat 11 a,

7223 KK Baak.

Met grote blijdschap geven wij kennis van de

geboorte van onze zoon en mijn broertje

CHIEL-JAN

Jan Lenderink

Gerda Lenderink-Oldenhave

Heleen

16 mei 1991.

Weeversplasweg 1,

7255 PX Hengelo Gld.

Op zaterdag 1 juni a.s. hopen wij,

GERRIT TE BRAKE

en

BERTHA TE BRAKE GROOT ROESSINK

met onze kinderen en kleinkinderen ons

40-jarig huwelijk te herdenken.

Wie ons hiermee wil feliciteren is van harte

wel'kom op onze receptie op vrijdag 7 juni van

14.30 tot 16.30 uur in zaal ,.de Luifel", Dorps-

straat 11 te Ruurio.

Mei 1991 .

Oranjehof 44,

7255 EC Hengelo Gld.

„Want deze God is onze God

eeuwig en altoos,

Hij zal ons geleiden tot dten

dood toe."

Psalm 48 : 15

Heden i's ontslapen in z'n Heer en Heiland mijn

innig geliefde man en levenskameraad

OORNELIS LOOTSMA,

us heit en pake, na een gelukkige echtver-

eniging van 52 jaar, op de l'eeftijd van ruim

77 jaar.

Hengelo Gld, H. Lootsma-van der Meer

Hengelo Gtd, G. Verhoeff-Lootsma

K. Verhoeff

Leeuwarden, P. Lootsma

D. A. Lootsma-M i He naar

Warnsveld, D. Begieneman-Lootsma

H. Begieneman

Zutphen, D. Gorgenoor-Lootsnva

R. E. Corgenoor

Nieuw Zeeland, J. Lootsma

M. Lootsma-de Ruiter

en kleinkinderen

7255 DK Hengelo GW. 22 me< 1991.

Beukenlaan 15.

De begrafenis heeft zaterdag 25 mei plaats

gehad op de Algemene Begraafplaats

te Hengelo Gld.

MOBIEL STRAALBEDRIJF

DJ BRUMMELMAN
voor fhet

gritstralen
van steen, «taal en beton

TOLDIJK - TEL 05755-1767

Op vrijdag 7 juni 1991 zijn wij 40 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen met onze kinderen en

kleinkinderen te vieren in zaal „Den Bremer",

Z.-E.weg 37 te ToldIJk.

Indien u ons hiermee wilt feliciteren bent u van

harte welkom op onze receptie van 14.30 tot

16.00 uur.

GERRIT GROOT ROESSINK

en

GERRIE GROOT ROESSINK-

KLEIN SESSINK

„Spittaal", Broekstraat 2a,

7223 KK Baak.

Voor de vele felicitaties, bloemen en kado's

bij ons 40-jarig huwelijk ontvangen, zeggen wij

u allen heel hartelijk dank.

JAN BUUNK

RIEK BUUNK-KLEIN WINKEL

Hengelo GW, mei 1991.

Kieftendorp 6a.

Hartelijk dank aan allen die ons 25-jarig huwe-

lijk, in welke vorm dan ook, tot een onvergete-

lijke dag hebben gemaakt.

CAREL EN RIEK

Hengelo Gld. mei 1991.

Slotsteeg 1.

MEDEDELING

Met ingang van l juni 1991

wordt de praktijk voor fysiotherapie en manuele

therapie van J. M. Eijck-Wijn, H. L. Hïemoke en

A. Th. Verheij, wat betreft de Keijenborg,

VERPLAATST van Past. Thuisstraat 18 naar

Koldeweiweg 2 (praktijk dr B.A.M. Eijkel'kamp).

Voor het maken van afspraken blijft het tele-

foon nu immer: 1766.

PRACHTIGE

zomerstoffffen
zowel in kinderstoffen als

effen en bonte stoffen

Geschikt voor rokken - broeken -

blouses - blazers etc.

Nu een plank vol 15.— p.m.

Schröder
MODE
bij de kerk Hengelo Gld

TAPIJT NODIG?

biedt U een grote keuze uit 1 10 TOl

kamerbreed tapijt, 'aan de rol geshowd.

Tevens van alle bekende merken STALEN in

huis

Gratis meten en leggen door vakmensen zorgen

voor jarenlang woonplezier.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

bij de kerk

GEVRAAGD:

kassière
leeftijd ptm 18 tot 21 jaar

Aanvang medio juli

Minimaal LHNO C-niveau

Sollicitaties -naar:

Spar-mart AALDERf NK
Dorpsstraat 14 - 7221 BP Steenderen

Op zaterdag 8 juni zijn wij,

HARRIE EN ANS LUBBERS-LOVINK

12!/2 jaar getrouwd.

Wij wi'Hen hieraan een feestelijk tintje geven

door dit samen met onze kinderen Marloes,

Riek, Josien en Laura te vieren.

Wilt u ons hiermee feliciteren dan bent u van

harte welkom op onze receptie vanaf 19.30 uur

in hotel Koster, Dorpsstraat 26 te Etten.

Mei 1991.

Meesterijweg 2,

7075 EG Etten.

RffiLAPPEN 500 gr 8.95

GEGRILD SPEK 100 gr 1.20

FRICANDEAU 100 gr 2.40

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thulsstraat f

KEIJENBORG

Tel. 05753-1321

G€M€€NTE HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTE

Volgens het collecterooster 1991 worden de ko-

mende periode de volgende collecten gehouden:

van 26 mei t/m 8 juni - Rode Kruis

van 9 t/m 15 juni - AVO-Nederland

PUBUKATIES WET AROB

RAADSVERGADERING

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 8 t/m 21 mei 1991 waartegen op basis
van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.

Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

Agenda voorde openbare vergadering van de raad
van de gemeente Hengelo op dinsdag 4 juni 1991,

om 20.00 uur, in het gemeentehuis.
1. Opening.

2. Presentatie afbeelding gemeentewapen en
votering benodigd krediet.

3. Vaststelling van de notulen van de openbare

vergadering van 7 mei 1991.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.

5. Voorstel tot vaststelling van het gemeentelijk
rampenplan.

6. Voorstel tot vaststelling van de Legesverordening
1991.

7. Voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet

voor de aankoop van lasapparatuur ten behoeve
van de werkplaats.

8. Voorstel tot het voteren van een krediet ten
behoeve van funktiewaardering.
9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een
krediet ten behoeve van het inhuren van een tijde-
lijke kracht voor milieuwerkzaamheden.

10. Voorstel tot het voteren van een krediet ten
behoeve van het treffen van verkeersvoorzieningen
aan de Kerkstraat te Keijenborg.

11. Voorstel tot 32e wijziging van het Algemeen
Ambtenarenreglement.
12. Voorstel tot: a. vaststelling van de Monumenten-

verordening Hengelo 1991; b. vaststelling van de

Verordening op de Monumentencommissie; c. be-
noeming leden Monumentencommissie; d. vast-
stelling van het meerjarenprogramma.
13. Voorstel inzake wijziging garantie geldlening

t.b.v. de woningbouwvereniging "Thuis Best".
14. Voorstel tot vaststelling van de 6e wijziging

Uitkerings- en pensioenverordening wethouders.
15. Voorstel betreffende de jaarrekening 1990 van
de H.E.K.

16. Voorstel naar aanleiding van de 8e begrotings-
wijziging 1991 van hetS.O.G.

17. Voorstel betreffende de intentie tot samengaan
PHOG en de SADOG.

18. Voorstel tot vaststelling van het bestemmings-
plan Hengelo Kom 1990, nr. 1.
19. Begrotingswijzigingen.

20. Rondvraag.
21. Sluiting.

J.A. Meijer, Uilenesterstraat 2, Keijenborg

C.J.M.Wissink, Spalstraat 23a, Hengelo Gld

het verbouwen en uitbreiden van de woning

het bouwen van een vrijstaande woning aan

de Berkenlaan

INZAMELEN LANDBOUW-

PLASTIC 1991

20 juni 1991 wordt er in de gemeente Hengelo Gld.

weer landbouwplastic ingezameld. Indien u
landbouwplastic wilt aanbieden wordt u verzocht
voor 14 juni a.s. telefonisch naam en adres door te

geven aan de gemeente Hengelo. Telefoonnummer:

05753-1541. Met deze informatie kan de inzame-
laar (de firma Maatman) zo efficiënt mogelijk de
ophaalronde doen.

Het volgende is belangrijk voor een goed verloop
van de inzameling:

- alleen kuilfolie en kunstmestzakken (P.E.-folie)
mogen worden aangeboden; andere soorten plastic
zijn niet toegestaan:

- alleen de na gebruik achterblijvende verontreiniging

(zand en/of grond) is acceptabel; toevoegingen in

de vorm van andere materialen (stenen, hout, etc.)

maken hergebruik onmogelijk en ziin daarom niet
toegestaan:

- de foto dient voor 07.00 uur 's ochtends in han-

teerbare, draagbare bundels bij het huisadres langs

doorgaande openbare weg te worden gezet, niet op
het erf.

Dit jaar wordt het landbouwplastic in de gemeenten

die deelnemen in het Samenwerkingsverband Oost-
Gelderland (S.O.G.) in één inzamelronde in mei en

juni opgehaald. Vorig jaar zijn twee succesvolle

inzamelronden gehouden. Of in 1991 een tweede

inzamelronde komt is onzeker. Het S.O.G. heeft
besloten tot één in plaats van twee inzamelronden
omdat de kosten van het inzamelen en verwerken te

hoog worden. Vooral de verwerkingskosten van het

plastic zijn de laatste tijd sterk gestegen. Het Dagelijks

Bestuur van het Samenwerkingsverband Oost-

Gelderland heeft twijfels of in de toekomst met het
subsidiëren van de inzameling van het landbouw-

plastic moet worden doorgegaan. In feite is immers
sprake van bedrijfsafval.

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.

COMMISSIEVERGADERING lL__^____~-________.__________________^__J

De raadscommissie voor sociale zaken en welzijn houdt op woensdag 5
juni 1991 een openbare vergadering in het gemeentehuis. De vergade-
ring begint om 20.00 uur. Vanaf 20.00 uur bestaat gedurende 15 minuten

voor niet-commissieleden de gelegenheid gebruik te maken van het

spreekrecht. Wie van het spreekrecht gebruik wenst te maken dient

daarvan te voren kennis te geven aan de voorzitter. Het spreekrecht is

beperkt tot onderwerpen welke op de agenda voorkomen.

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.

| BESCHIKKINGEN INGEVOLGE DE HINDERWET |

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo 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 G. Wullink, Banninkstraat 54a te Hengelo Gld., voor het oprichten en in werking hebben

van een akkerbouwbedrijf met aardappelopslagplaats en sorteeri n richting annex varkens
houderij, op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie H. nrs. 2680, 2681 en
2722, gelegen aan Banninkstraat 54a 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 29 mei 1991 tot 29 juni 1991
elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Tevens liggen de stukken elke
vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage in de bibliotheek, Sterreweg 14 te Hengelo Gld. Na
deze datum, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de

beschikking op de aanvraag, liggen bovengenoemde stukken elke werkdag van 09.00 tot 12.00

uur ter inzage op de afdeling Grondgebiedszaken. Desgewenst kan aldaar een mondelinge
toelichting op de stukken worden verkregen. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (tel.

05753-1541, toestel 26), kunnen tot één week voor bovengenoemde datum mondeling
bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een ge-
dachtenwisseling over de betreffende aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en

de overige aanwezigen. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schrif-
telijk bij ons college worden ingebracht. Degene, die een bezwaarschrift indient kan verzoeken
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de

wijze als bovenomschreven en de belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest, naar aanleiding van de beschikking beroep kunnen instellen bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State.

Hengelo, 28 mei 1991.

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

H I N D E R W E T

Kennisgeving van bekendmaking beschikkingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo maken, ingevolge artikel 31 van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat door hen om gevaar, schade of hinder
voor de omgeving redelijkerwijs voldoende te voorkomen of te beperken, op 17 mei 1991 onder
voorschriften een vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend aan:

- de heer D. Menkveld, Hogenkampweg 1 te Hengelo Gld. voor een nieuwe de gehele inrichting

omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet in verband met de uitbreiding/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 Roesbink, 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 uitbreiding/
wijziging van een meikrundveehouderijbedrijf met mestopslag, op het perceel kadastraal

bekend gemeente Hengelo Gld., sectie E, nr. 1539, gelegen aan Ruurloseweg 70 te Hengelo
Gld.;

- Mevrouw H. 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.

De beschikkingen en alle ter zake zijnde stukken liggen op de gemeentesecretarie, afdeling
grondgebiedszaken, ter inzage van 29 mei 1991 tot 29 juni 1991 op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en bovendien elke vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur in de
bibliotheek, Sterreweg 14, alhier.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot 29 juni 1991 worden ingesteld door:
a. de aanvrager;

b. de betrokken adviseurs;

c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren hebben ingediend;

d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
eerder bezwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend en worden gericht aan de Afdeling voor
de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 107 van de Wet op de Raad van State
een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige

voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de Voor-

zitter van genoemde Afdeling. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is
beslist.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de gemeentesecretarie van Hengelo, afdeling
grondgebiedszaken, telefoon 05753-1541, toestel 26.

Hengelo, 28 mei 1991.

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

K. Verhoeff, secretaris.

De agenda luidt als volgt:
1. Opening.

2. Besluitenlijst van de vergadering van 17 april 1991.

3. Diverse subsidie verzoeken: a. St. Reinwater; b. St. Staring Instituut; c.

Nat. Brandpreventie instituut; d. Ver. "de Soos"; e. St.Verkeersbrigadiers;
f. Ver. "In Stap en Draf"; g. Gehandicaptensportvereniging "de IJssel-
streek".

4. Concept-raadsvoorstel gokverslaving.

5. Wachtlijst werkvoorzieningsschap Delta.
6. Concept-begroting 1992 Delta.

7. Stichting Welzijn Ouderen verzoek uitbreiding beroepskracht en ad-
ministratieve ondersteuning.

8. Kostenberekening warme maaltijd ouderen.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.



Servioa 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
onseensbentch

Aanbiedingen van

AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

Achterham

100 gram

Goud salami

100 gram

Lentepaté

100 gram

1.99

1.99

1.59

AH halfv. vanille-yoghurt

liter

AH Hollandse gatenkaas

kg 13.90

Slijterij „De Zon"

v.d. Eelaart drie-sterren

jonge jenever

liter l U.«J3

Bols bessenjenever

liter

Magere

fricandeau of hamlappen

kg 9.98500 gram 5.48

AH roomijs

vanille of aardbeien

Hter

AH koeken
4 smaken

200 gram

Negerzoenen

9 stuks

2.19

0.99

1.49

Gemengde sla
kant en klaar

4 soorten 200 gram 1.49

Uit de weekadvertentie

AH appelmoes extra

0.99

AH chips

nat. en paprika •€ QA

6x 30 gram l«!Rf

AH keukenrol

3 rol 2"99

AH vanillevla

Va liter U.03

Red Delicious
(handappels) Q QQ

1'/2 kg O-W

Surinaamse rijst

kg v. 289 v. l •99

Maandag 3-6-'91

Mager bami-nasi vlees

500 gr 4.98 kg

Zie de grote adv. in

de landelijke bladen

TOL Dl EK
27 juni KINDERMATINEE
28 juni NORMAAL
30 juni KOFFIECONCERT
VEURVERKOOP:

> Flophouse, Toldiek
> Café „De Engel", Steendren

> Café Sesink, Boak

> Café „De Herberg", Vorden
*• Café „De Zwaan", Hengel
> Café „'t Winkeltje", Zutphen

*• Café „Merleyn", Durkum

O O R K E K E N S H O P

EIN HUIS MET EEN
EIGEN GEZICHT

VERDIENT
VpORKEUR TAPIJT.

Niets is onmogelijk, geen sfeer onbereikbaar in

onze unieke Voorkeur Merkencollectie:
*500 soorten merktapijt * bijpassende gordijn-
stoffen *accessoires voor eigentijds draperen
*vitrage, lamellen, raamdecoratie * karpetten
*modern vinyl *plus ons graag gegeven advies.

•
•*.•' lubbers

raadhuisstraat 45 • hengelo gld. maandagmorgen gesloten
telefoon 05753-1286 vrijdagavond koopa vond

Zaterdag 1 juni 1991
Aanvang 10.00 uur tot 17.00 uur

GROTE ROMMELMARKT

bij sporthal ,de Veldhoek'
„APPIE HAPPIE"

ten bate van de

voetbalver. „de Veldhoek
9
'

GA HOT NAAR Jl

rrnTjoTT/,
UXJsLAA/jt

WINKEL VOOR:

van 12.95 voor 6.95

OP VERTOON VAN DE
MEI-BON UIT JE

WIGWAM KALENDER 1991

3e internationaal

folkloristisch

festival

van 20 t/m 23 juni
Jeugd soos "Flophouse" te Toldijk

donderdag 20 juni

Districtsfestival
aanvang 20.00 uur, toegang vrij

vrijdag 21 juni

Internationaal festival
aanvang 20.00 uur

zaterdag 22 juni

Internationaal festival
aanvang 14.00 uur

zaterdag 22 juni

Bal der Naties
aanvang 20.30 uur

zondag 23 juni

Koffieconcert
aanvang 11.30 uur, toegang vrij

Kaarten in voorverkoop ƒ 5,00,
verkoop aan de tent ƒ 7,50

Voorverkoopadressen:
Steenderen: café Broekhuizen en drogisterij
Willemsen; Toldijk: Welkoop; Baak: café
Herfkens; Vorden: sigarenmag. Braam en
boekhandel Logo; Hengelo Gld: boekhandel
Wolters; Hummelo: café Besselink.

Restanten BEHANG per rol v.a.2.50

BUITENVERVEN o.a.
Durimex lakverf

Durimex Noblet (halfglans)

Kleur copperant (ook In glans)

Op onze KLEUR MENGMACHINE-kunnen wij meer dan 3000 kfeuren

maken in hoogglans - zijdeglans - muurverf beitsverf en PU-Jak

Regelink's schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 - HENGELO GLD - 'Tef. 05753-1655

DE I1IESEN5HDF

WHISKAS

Kattebakvulling
2x 20 kg

Spal straat 12 - 'Hengelo Gld. - Tel. 05753-2396

's Maandags gesloten

DE DRIEVETOL
spee/goed en hobby

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f f f
Z E L H EM
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

GLAS-VERF-BCHANG

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spal straat 13, Hengelo Gld

GEVRAAGD

vakantiewerkers
voor o.a. aardbeien plukken

Nu telefonisch op te geven tussen 17.00-18.00

uur bij

G A R R I T S E N
AARDAPPELEN-, GROENTE- EN FRUIT-

BOERDERIJ

ToJdijk - Tel. 05755-1361



Wildbike
Je moet wel durven op zo'n echte

mountain-bikef een Gazelle Wildbike®
hij gaat harder dan je denkt.

En ziet er supermodern uit.
azelle heeft ze in veel uitvoeringen,

ook die van jou. Wie durft...? s

Go Gazelle!

colc
RIJWIELEN BROMFIETSEN

KIEFTENDORP11 7255 MG

ACCESSOIRES

HENGELO GLD
_ .. _ ... . . , . . , .
Gazelle fietsen rijden op Vredestem banden.

Na 13 jaar ervaring in loondienst, nu l

Lankhorsterstraat 15
7255 LC Hengelo Gld
tel. 05753-2459

zelfstandig klauwverzorger
rundvee/schapen

HARM LUDDEN
rijksgediplomeerd klauwverzorger

Beleefd aanbevolen.

Tevens verhuur van schapenbekapbox. J
Voor de goede verzorging

van a! uw vee
en de hoogste prijs

houden wij ons aanbevolen

Henge.'oseweg 20 - Vorden - Tel. 05752 1082

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

Deze ster staat
minder ver dan u
wel icnt denkt.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Babylissprijs 79,00

Bafcyliss
Hot Sticks B910:
Deze lichtgewicht krulset verwarmt binnen
enkele minuten de buigbare hot sticks. Het
indraaien en uithalen gaat gemakkelijk en
snel. U heeft in een handomdraai een schit-
terend krullend kapsel!

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

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

juto. ^gt>^r

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)

L

s~

Taxibedrijf

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

TEL 05753-3Q05

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

NEDERLANDSCH METTRAY
INSTITUUT VOOR ZEER INTENSIEVE BEHANDELING

Op ZONDAG 23 JUNI viert Nederlandsen»

Mettray te Eefde haar

140-JARIG BESTAAN.

Ter gelegenheid van dit feest wordt er een

Open Dag gehouden, waarin naast een

ROMMELMARKT allerlei aktiviteiten en

festiviteiten worden georganiseerd.

Een ieder (geen beroepshandel), particulieren

of verenigingen, die tweedehands spulletjes of

eigen gemaakte artikelen willen verkopen,

kunnen een kraam huren.

Kinderen t/m 15 jaar kunnen gratis hun waren

aanbieden.

Opgave en nadere inlichtingen overdag op

Nederlandsch Mettray bij de heer H. Biezeman

of de heer J.H. Jansen, tel.: 05750-40333.

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

tafoirf
lijf! S 070-614 614

^X
(J/

EXCENTER

SCHUURMACHINE

PEX 115 A
GLADDER KAN NIET, de PEX 115
A schuurt hout. metaal, verf en pla-
muur, snel schoon en spiegelglad
De eerste schuurmachine voor de
Doe-het Zelver met een revolu-
tionaire nieuwe schuurbeweging.
Het geheim van dit nieuwe feno-
meen schuilt in het lotaal nieuwe
schuurprmcipe de excentrische
met de roterende beweging

van 179.00 voor 159?°

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

Kerk- en andere diensten

ZONDAG 2 JUNI

Remigiuskerk

10 uur ds de Vries

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds PoHiton-Assa

„Ons Huis"

10.00 uur Jeugdkerk voor 12- t.e.m. 15-jarigen

Vrijz. Herv. Kerk

10 uur ds D. A. Brinkerink, Haarlo

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 1 juni 19.00 uur Eucharistieviering
met zang van het kerkkoor

Zondag 2 juni 10.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 4 juni 19.00 uur Avondmis in ,,de Bleljke"

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 rozen hoedje om 18.30 uur.

Weekenddienst doktoren

van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

1 - 2 juni

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. 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 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. vr(jdag 13.00-14.00 uur

Vrijdag 31 mei geen spreekuur i.v.m. de jaarlijkse
sportdag (dit geldt zowel voor Hengelo als Keijenborg

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 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

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16-19 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude lJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene be-
langenbehartiging in de gezondheidszorg. Voor vra-
gen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel (dage-
lijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-21025, 08340-
41275 of (maandag te.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
Mdden-IJssel - tel. 05751-1846.

Diëtiste

H. Zweerink-Stege, Bakermarksedljk 15, 7223 KJ Baak
Tel. 05754-1809. Voor afspraken tussen 13 en 14 uur



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

onze dochter en zusje

CINDY

Loek, Ellie en Leon ie Stein-Huurnink

23 mei 1991.

Beekstraat 4,

7255 KS Hengelo G I-d.

Het hoogtepunt in de jaarlijkse veldtocht van

de boerenrockgroep „iNORMAAL" is tiet op-

treden in 'de feesttent op vrijdag 28 juni a.s.

in Toldijk.

Van deze groep verscheen een prachtig boek,

met als titel:

jaar NORMAAL1

Prijs f 25.—, excl. verzendkosten

WOLTER
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

Tevens VOORVERKOOP kaarten .optreden van

Normaal op 28 juni

Zondag 2 juni

GROTE BINGO
met vele
GELD, VLEES en LEVENS-
MIDDELEN PRIJZEN

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

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

SCHOOL

AGENDA'S
IN VOORRAAD

Wacht niet te lang

Kerkstraat 17, Hengelo G.

Tel. 05753-1253

Voor

GESCHENKEN

aan HEIJINK

denken!

Spannevogel

Asperges eten?
De WIJN niet vergeten!
„LEEMREIS" - uw slijter

Vermist: roodbonte pink
vanaf maandagnacht 20
op 21 mei. Tel. 05753-1490

Gevraagd ijsverkopers
m/v, leeftijd 17, 18, 19 jaar
Leuke bijverdienste. Meer
weten? Bel met 05753-1042

Gevraagd jongen van 15-
16 jaar voor hulp op var.
kens fok-mestbedrijf voor
zaterdags en evt. vakan-
ties Brieven onder nr.22R
bureau de Reclame,
Hengelo Gld

Bij nieuwe haring
KORENWIJN
„LEEMREIS" - uw slijter

Bewoners van de Ruurlose

weg bouwen wagen voor
de kermisoptocht 1991.

Wie helpt mee?
Tel. 05753-3132.

CJV ZOMERKAMPEN

De jaarlijkse zomerkampen van de CJV staan weer
voor de deur en diegene die nog mee wi'l, voor een
onvergetelijke week vakantie, moet zich met spoed
opgeven.

Wie zo'n kampweek wel leuk lijkt, maar niet precies
weet van hoe of wat, kan kampboekjes opvragen
voor meer informatie.

De kampweken (2 stuks) worden gehouden in Buurse
ten oosten van Haaksbergen.

De weken zijn van 13 t.e.m. 27 julii a.s. De kampen
duren van zaterdag tot zaterdag.

Omdat kamp A al overvol zfit, kan men zich alleen
nog opgeven voor kamp B , hiervoor is voorlopig
nog ruimte genoeg. De kosten voor kamp B be-
dragen f 97.50. De leeftijd'Sindefing voor dit kamp is:
jongens en meisjes basisschool vanaf 11 jaar en
jongens en meisjes voortgezet onderwijs t/m 15 jaar

Voor opgave en informatie kunt u terecht bij d'e na-
volgende adressen: G. Hidd'ink, Vordenseweg 58,
Hengelo Gld, B. Jansma, Hal'le Nijmanweg 2, Halle en
G. Gerbrandy, Wisselt 19, Zelhem.

ZATERDAG 15 JUNI 1991

HENGELO „OPEN DORP"

Op zaterdag 15 juni 1991 zal het in de kom van het
dorp Hengelo gonzen van aktivïteiten.

De gedeeltelijke dorpsvernieuwing is aanleiding om
Hengelo een feestelijk tintje te geven, waaraan
VELEN hun medewerking hebben toegezegd.

De verfraaiingen werden uitgevoerd door de firma's
ten Brmke en A. Beijenhof.

Ook zij droegen hun steentje bij om één en ander
te kunnen financieren, evenals plaatselijke sponsors

H.K.M, en de horeca.

De dag wordt 's morgens om 10.00 uur geopend, dan
zullen 4 parachutisten in een aan de Varssel-seweg
gelegen weiland van de heer A. Maalderink, landen.

Begin juni zal een volledig programma verschijnen
in „de Reclame".

POUTIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Week van 14 mei tot en met 20 mei 1991

Op dinsdag 14 mei werden er twee snelheidscon-
troles gehouden, van 7.30-9 uur op de Ruurloseweg
bij de Beatrixlaan. Van de 144 gecontroleerde auto's
reden er 28 te snel. De hoogste snelheid werd
overigens met een motor gereden: 87 km per uur en
dat na twee zijwegen van rechts.

Van 10.30 tot 12.00 uur op de Vordenseweg buiten
de bebouwde kom, van de 203 passanten reden er 18
te snel. Hoogstgemeten snelheid bedroeg hier 108
km i.p.v. de toegestane 80 km per uur.

Op de Varssel'seweg (voor hem nog „Varssel-Ring")
verloor een motorrijder in een bocht de macht over
het stuur. Hij werd per ambulance afgevoerd naar
het ziekenhuis te Doetinchem.

Op woensdag 15 nam een jeugdige bromfietser op
de Berkenlaan de binnerïbocht en kwam vervolgens
met een auto in aanraking. Beide voertuigen liepen
wat schade op. Met de bromfietser l'iep het verder
goed af.

Een andere jeugdige inwoner van Hengelo deed aan-
gifte van het feit dat hij mishandeld was door een
volwassene. Er is in deze zaak proces-verbaal op-
gemaakt.

Aan de Hoge Es ontstond een begin van een schoor
steenbrandje. De brandweer had het snel onder con

trole.

In het, weekend van 19 mei zijn een groot aantal
(schriftelijke) waarschuwingen uitgedeeld aan auto-
mobil'sten die hun voertuig hadden geparkeerd in
strijd met de nieuwe parkeerverordentng. Vooral aan
de Zuivelweg mankeert er nog veel aan. Binnen de
parkeerzone geldt: aHeen in een parkeervak en ner-
gens anders.

Voorts bleek'bij controle dat nog lang niet iedereen
verkeer van rechts voorrang verleent. Een aantal be-
stuurders is terzake onderhouden.

U weet het zo langzamerhand wel: na een tijd van
waarschuwen komt een tijd van bekeuren en f 35.—
aan parkeerboete is jammer van het geld. '

Voor wat betreft de vervallen voorrangsweg geldt dat
even niet opletten al gauw honderden guldens kan
gaan kosten aan reparatiekosten aan uw voertuig.

Op zaterdagavond raakte op de Beekstraat een
vrachtauto van de weg tengevolge van een uitwijk
manouvre. De kolos lag op zijn kant in een modder-
sloot. Na te zijn weggetakeld bleek de modder te
zijn verontreinigd met een olieprodukt. Nog diezelfde
zaterdag heeft gemeentewerken de verontreinigde
modder laten afgraven.

Op zondag 20 mei liepen 2 automobilisten tegen de
lamp terzake het rijden onder invloed. De eerste be-
stuurder reed in de Spalstraat en bleek bij controle
505 u g/l = plm 1,25 promiHe op te hebben, de andere
werd gecontroleerd op de Veldhoekseweg en bleek
bij controle 400 ug/l = 1,0 promille op te hebben.

Voorts was zijn auto al lang niet meer APK-gekeurd.
In hetzelfde weekend zijn 5 bestuurders bekeurd om-
dat zij nog niet deel' III 1991 hadden aangebracht.

Een bestuurder maakte het nog erger. Hij had een
djeel III van een ander merk auto achter de voorruit
gestopt in de hoop dat hij zo kan bezuinigen op het
autorijden.

Dit gesjoemel komt hem duur te staan. Het valt onder
de categorie verkeersmisdrijven.

Naar aanleiding van een aantal vernielingen van
straatnaamborden in Keijenborg is een onderzoek
begonnen.

Op de Molenenk nabij een parkeerplaats kwamen 2
automobilisten met elkaar in aanraking. De schade
viel mee.

Op 2e Pinksterdag raakte 's avonds een bestuurder
van een personenauto op de Steenderenseweg te
Keijenborg van de weg en belandde op het dak in
een droge sloot. Hoewel wij snel ter plaatse waren
was de bestuurder al verdwenen, Omstanders hadden
een alcohoïlucht bij deze bestuurder waargenomen

De auto is afgespleept (total loss) en een onderzoek
volgt.

B. J. EIJSINK

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN

TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK

™ geboorte- en huwelijkskaarten
&r jubileum- en gelegenheidskaarten

Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,

huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen

om thuis uw kaart uit te zoeken.

' visitekaarten
rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK

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

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

INTERNATIONAAL FOLKLORISTISCH
DANSFESTIVAL

De Steenderense folkloristische dansgroep „De les-
selschotsers" organiseert van 20 t.e.m. 23 juni haar
3e internarioale folkloristische dansfestival, wat zal
staan in het teken van „Europa 1992".

Op donderdag 20 juni zal het festival van start gaan
met het districtenfestival, waar een 6-tal dansgroepen
uit district Oost en Noord van de Nederlandse Fede-
ratie van Folkloristische groepen aan deel zullen
nemen.

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni, staat het festival
in het teken van „Europa 1992". Alle 12 landen van
het Vereninigd Europa zullen esp het festival vertegen
woordigd zijn, t.w. Duitsland, België, Ierland, Spanje
Portugal, Itafië, Luxemburg, Griekenland, Frankrijk,
Engeland, Denemarken en Nederland.

Zondag 23 juni wordt het festival afgesloten met een
koffieconcert

Alle optredens vinden plaats in de festival tent die
geplaatst wordt bij jeugdsoos „Flophouse" in Toldijk

Nadere informatie vol'gt binnenkort in dlit blad.

CONCERT „NORMAAL"

De jaarlijkse veldtocht van „Normaal" doet op 28
juni a.s. ook Toldijk weer aan. De kaartverkoop voor
dijt optreden is nu reeds gestart. Zie hiervoor de adv
in dit blad. Er zijn echter een tweetal adressen voor
de voorverkoop aan toegevoegd, t.w. Wolters Boek-
handel in Hengel en café „de Pauw" in Warnsveld.

JOZEF iHOOMAN SLAAGDE VOOR DOCTORAAL
EXAMEN

De u*it Hengelo Gld afkomstige Jozef Hooman, woon-
achtig in Leiderdorp en sinds enige tijd gehuwd met
de bekende tafeltennisster Mirjam Kloppenburg,
heeft met succes het doctoraal examen afgelegd.

Aan de technische universiteit van Eindhoven be-
haalde hij de graad van doctor op het proefschrift
„Specificatien and Compositional Verification of
Real Time Systems".

Jozef Hooman is als universitair docent verbonden
aan de T.H. Eindhoven.

AKTIE KOERDISCHE VLUCHTELINGEN IN IRAK

Golfoorlog voorbij? Niet voor de Koerden!

In overleg met de vludhtel'ingen werkgroep is in Hen-
gelo Gld een aktie op touw gezet. Het is allemaal
een beetje snel gegaan, korte tijd van voorbereiding
maar het is toch redelijk succesvol verlopen.

Op Koninginnedag een kraampje op het terrein van
„de Bl'eijke". Dit bracht f 352,75 op. Het geld kon in
rood-groen-gele (de kleuren van de Koerdische vlag)
collectebussen worden gedeponeerd. Deze zelfde
bussen werden neergezet bij de Hengelose super-
markten, opbrengst f 380.— en eind goed al goed:
zondag 5 mei werd er tijdjens de kerkdienst in de
Ned. Herv. kerk en de R.K. kerk het mooie bedrag
van 540.— in gezameld, in totaal dus f 1272,75.

De vraag aan de gemeenteraad om het bedrag te ver
dubbelen of een andere geldelijke bijdrage werd
helaas negatief beantwoord. Wel was men bereJd
de kosten die gemaakt waren voor de voorberiding
van de aktie te vergoeden. Die waren er niet, daar
alles door vrijwilligers is gedaan.

De gemeenteraad staat wel achter deze aktie, maar
heeft nu eenmaal het standpunt ingenomen dat men
n'iet rechtstreeks met geW een doel kan steunen,
anders is het hek van de dam.

De komende tijd meg er wel een collectebus in de
hal van het gemeentehuis geplaatst worden, deze
blijft daar dan een aantal weken staan. Ook gaat
de gemeenteraad zich buigen over de mogelijkheid
een fonds of iets dergelijks (zoals in de gemeente
Ruurlo) in het leven te roepen voor dergelijke akties.
De ontwikkelingen op dat geb'ied worden met belang
stelling gevolgd.

WERELDKAMPIOENSCHAP ZIJSPAN MOTOCROSS
OP 8 EN 9 'JUNI IN BEUERN (DUITSLAND)

EEN PIJNLIJK

TABOE
Over obstipatie. diarree en misselijkheid praten
we niet graag. Daar is ook geen reden voor als
we gewoon gezond zijn.

DAGELIJKS KLACHTEN
Mensen met een prikkelbare darm of chronische
obstipatie hebben wel problemen met dit taboe.
En wat dacht u van patiënten met een maagzweer,
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

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 EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ

schrijf naar: postbus 9587, 3506 GN Utrecht

Zullen wereldkampioenen Bennie Janssen en Frans
Geurts van Kessel in Beuern goed uit de voeten kun-
nen?

De Duitse ronde om het wereld/kampioenschap
zijspan motorcross wordt in het weekeinde van 8 en
9 juni a.s. verreden o.p het prachtige circuit am Stirn
berg in Beuern (Duitsland) in de buurt van Marburg

Voor de richting zie men het routekaartje.

Op cfot prachtige circuit, gelegen tussen de appel-
bomen zal het geweld in de zijspanklasse weer los-
barsten.

Op dit circuit waar in het verleden o.a. Gerrit Wol-
sink menig spannend duel met Roger de Coster heeft
uitgevochten, zal men ongetwijfeld kunnen genieten
van spectaculaire motorsport.

De zijspanklasse telt in deze omgeving vele fans en
deze zullen de richting naar Beuern dat zo'n 300 km
van dit gebied verwijderd ligt, inslaan.

Voor deze wedstrijd heeft de organisatie de baan
enigszins aangepast om een goed verloop van de
wedstrijden te garanderen.

De Nederlanders onder aanvoering van de wereld-
kampioenen Janssen en Geurts van Kessel zullen het
op deze harde en snelle baan, niet gemakkelijk
krijgen, doch de concurrenten kunnen er van over-
tuigd zijn dat zij hun huid zo duur mogelijk zullen
verkopen. Ook Eimbert Timmermans en Eric Ver-
hagen zullen alles in het werk stellen om de over-
winning in de wacht te sl'epen. Het is te hopen dat
ze van de pechduivel verschoond blijven, die vooral
in Bel'gië veel roet in het eten gooide.

De concurrentie zal echter groot zijn. Vooral de
Duitsers Lenherr-Weber en Netterscheid-Jehle zul-
len erg goed hun best doen. Zij rijden immers een
thuiswedstrijd. Doch ook de Belgen Ramon-Strubbe
en de Zwitsers Führer-Stetlter zijn geduchte tegen-
standers

Het zal in Beuern een geweldige strijd worden wie
met de meeste punten naar huis gaat.

Op zondagmorgen 9 juni is er van 8.45 tot 11.55 uur
de training, terwijl om 13.30 uur de eerste start van
het wereldkampioenschap zijspannen is, de tweede
start is om 15.45 uur.

^ DAB Mifmhrt

llonkirctun

3KMET _
JMZQNKR?

MAAK EEN DEAL
ALS JE NOG MOET RUDEN



SOMS
DENK JE WEL
WAT KOMT
ERVAN
TERECHT

"Soms denk je wel eens waar

zijn we mee bezig, als zo 'n hoop/e

verdriet wordt binnengebracht.

Uitgeput, uitgehongerd én

dood- en doodziek.

Je weet wel degelijk waar je mee

bezig bent, als je zo 'n zeehondje een

paar weken later ziet.

Behandeld, verzorgd én weer

redelijk op eigen krachten".

Door donateur te worden van

de Zeehondencrèche in Pieterburen

steunt u het werk en geeft u zee-

honden een herkansing op overleven

in ons waddengebied.

Uw bijdrage is onmisbaar.

l
I

Ja, ik red een zeehondeleven!
Maak mij donateur en stuur een accept-

l
giro ter waarde van (._

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Zonder postzegel opsturen naar:
Stichting Zeehondencrèche, Antwoordnummer 950,
9950 WL Pieterburen. Giro 8020.

z e e h o n d e n c r è c h e p i e t e r b u r e n

HART- EN VAATZIEKTEN.

60.000
SLACHTOFFERS

PER JAAR.
HOE LANG NOG?

Jjlf "SJT fAMBULANCE^

Sinds begin jaren zeventig is er dankzij uw gitten veel

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

leeftijdsgroepen, sterk teruggedrongen

Maar 60.000 slachtoffers per jaar zijn er nog steeds

60.000 te veel. De Hartstichting moet dus doorgaan

n haar strijd. Maar is daartoj geheel afhankehjk van

giften van particulieren en bedrijven Laat uw hart

spreken, Giro 300 Bank 70.70.70.600

T nederlandse hartstichting
vrienden van de hartstichting
Sophialaan 10.2614 JR 's-Gravenhage

DE SLACHTOFFERS VAN DE
BURGEROORLOG IN IRAK

GIRO 800.800
DEN HAAG

DE SAMENWERKENDE HULPORGANISATIES

REUMA
DESI1UE PIJN

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

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

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

Statcnlaan 128,2582 GW Den Haag. Bjnjcrek.nr.: 70.70.70.848. (,V

NATIONAAL REUMAFONDS

©
GIRO
324


