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DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

Verschijnt dinsdags In:

Hengelo, Keijenborg,

V els wijk (Zelhem), S teenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Bh».

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

ZOMERSPROOKJE^
Gouden ring
met diamantX
van
Jeunesse.

NONCHALANTE CHIC
Gouden ring
voor hem. Met
zirconia.

145,-

Glanzende
ideeën van

de juwelier
voor een

APART
Gouden bicolor
hanger met
diamant.
Van Jeunesse.
(Excl.
ketting)

EXOTISCH
Gouden slaven-
armband
3 mm.

BEKOORLIJK
Gouden oorringen met zirconia.

ZUIDELIJK TEMPERAMENT
Gouden armband met
Figaro-schakels 3 mm
breed.

Collier 45 cm lang. 195,-

ONTLUIKENDE
LIEFDE

S^pouden hartje.
(Excl.

ketting)

£«iX*"- >V'!i$3

Alle sieraden 14 karaats goud.

'

A.GROOTKORMELINK
horlogerie goud &zilver

Eigenaar T. van den Hul
HengdoG Spalstraat27 - Têtefeon 05753-1771

ONZE ZOMERFOLDER

Oplaadbare Philishaw met dubbele

scheertechniek.

- Is gelijk aan de HS 875, echter met de vol-

gende extra's.

- 9 instelbare scheerstarrden. Perfect aan te

passen aan ieder huidtype. Blijvende fixering

dank zij het kliksysteem.

Unieke energiemeter met 'Minutes Left' indicatie.

Geeft niet alleen aan hoe/eel energie nog voor-

radig is, maar ook het aantal scheerminuten die
resteren.

- Charge control: geluidssignaal en LCD-indicatie

( 'Pull ' ) geven aan wanneer de Philishave volledig is
opgeladen.

- In luxe deelbare cassette, makkelijk voor op reis.

- Luxe reisetui en een u/andhouder worden extra bij-
geleverd.

Kleur: zilvergrijs zwart.

winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld - Te*. 05753-1280

SPEKLAPPEN
500 gram
COTELETTO'S

per stuk

TONGEWORST

100 gram"

GRILLWORST

100 gram

4.10

1.45

1.45

1.20

ZET'M

INDE

BLOEMETJES.

Een vroli jk kado
vuor vader: deze
'Doe-het-iclf' Jas,
in te kleuren door
:oon ot dochter.
Gratis bij een boe-
ket bloemen of c*n
plant. Zolang de
voomai

VADERDAG
VRIJDAG EN ZATERDAG:

Bij ieder Vaderdagboeket of plant

een stropdas om zelf in te kleuren.

Rozenkoker +
Vaderdagkaartje 2.25

Het geslaagde cadeau bij eindexamens

Juist!!!

Bloemen kleuren Ie diploma

Rozenkoker+
kaartje geslaagd

Gem. Boeket

2.25

5.95

Rozen + gips 5.95

VERKOOP
BLOEMENKAS

Fa.lWijnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld • Tel. 05753-1473

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar
Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat D

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Onze tankauto brengt u
PETROLEUM voor uw haard.

fa. H. v.d. MOND
Ruurloseweg 52 - Hengelo (Gld).
Tel. 05753-1392

Goede en snelle service.
Ook voor Zelhem - Velswijk - Halle - Baak -
Steenderen - Toldijk - Olburgen - Hummelo
Doesburg - Vierakker - Wichmond -
Leesten

Tevens automatische bevoorrading mogelijk.

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

De Zonnebloem heeft
u broodnodig

Ontdek de Zonnestoet. Een nieuw, krakend vers brood van

uw Echte Bakker. Het lijkt op de zon en zit boordevol knappe-

rige zonnebloempitten en zongerijpte maïs. Over 'zonnebloem'

gesproken: voor elke Zonnestoet - die u bij ons kunt kopen - legt de

Echte Bakker ƒ 0,20 opzij. Van de opbrengst worden nieuwe bedden voor

de Zonnebloem gekocht, want die hebben ze hard nodig. Dus zo'n Zonne-

stoet is niet alleen lekker, maar u helpt er ook nog uw zieke medemens mee.

ONTDEKDE ECHTE BAKKER, ECHT,,JE PROEFT T

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

Idee voor vaderdag

Dames en Heren kapsalons

Spalstraat 10,
7255 AC Hengelo
Tel. 05753-4017

Lochem Hengelo

Holten Warnsveld

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 05753 -1374

1892 - 1992

Vereniging tot stichten en instandhouden van
scholen met de Bijbel te Hengelo Gld

is op zoek
naar OUDE FOTO'S, DOCUMENTEN, KRAN-
TENKNIPSELS, LEUKE ANEKDOTES etc. etc.
die iets te maken hebben met de sdholen van

Hengelo, Bekveld en Varssel.

Foto's e.d. die men tijdelijk afstaat, wordten
gegarandeerd teruggegeven.

U kunt hierover kontakt opnemen met de heer
M. HOOGEVEEN,

Ruurloseweg 33 - 7255 DG Hengelo Gld
Tel. 05753-1059

EEN VERNIEUWD CENTRUM

BAKKERIJ HEKKELMAN
presenteert

een NIEUW broodsoort

Hengelse wegge

6.50Deze week van 7.50 voor

Tijdens de feestelijke opening van het centrum
bakken wij voor u onze overheerlijke

oliebollen

Bakkerij
Hekkelman

10 voor 6.»

makkelijk te be-

reiken NNIND/MOLENB/4KKERS

en ruime parkeergelegenheid



"
WIST U DAT, WIJ OOK VOOR U, ONZE MAGAZIJNEN VOL MET INSTALLATIEMATERIAAL HEBBEN LIGGEN

^ORDELMAN& DIJKMAN ZELHEMSEWEG 30 - HENGELO GLD
TEL 05753-1285

TECHN. INSTALL. BURO

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

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

1.35
Magere SPEKLAPPEN
500 gram

GEK. RUNDERTONG
100 gram

Mager ONTBIJTSPEK
100 gram

1.98

1.60

JAN GROOT ROESSINK EN JOKE HEBBINK

Wij gaan trouwen op donderdag 20 juni

1991 om 10.00 uur in het gemeente-

huis te Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening vindt plaats

om 10.45 uur in de Remigiuskerk te

Hengelo Gld.

Dagadres: restaurant ,,de IJsserhoeve",

Eekstraat 15 te Doesburg.

U bent van harte welkom op de

receptie van 16.30-18.00 uur.

Ons adres:

Varsselseweg 4 - 7255 NN Hengelo GW.

Klein

HENGELO GLD
tel. 1054

Kerkstraat 6

12 grote KIWI

Kg SPITSKOOL

3 kg mooie JONAGOLD

5.00

1.95

6.95

Uit de rauwkostkeuken:

500 gr ZOETZUURSALADE 3.95

500 gr SPITSKOOLSALADE 3.95

Langs deze weg wiflen wij iedereen hartelijk

bedanken voor de vele f el i citaties, bloemen,

planten en kado's, die onze trouwdag op 2 mei

j.l. tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

HENK EN JANNIE NIJLAND-ABBINK

Jaoob van Ruysdaelstraat 10,

7021 DG Zdtiem.

Per 1 augustus a.s. GEVRAAGD een

WINKELMEISJE
Liefst met ervaring

40-urige werkweek - 's maandags vrij

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

HENK MASSELINK
H. Addimkstraat 3 - Steenderen - Tel. 05755-1337

DANKBETUIGING

Voor de vele fePicitaties, bloemen en kado's die

wij bij ons 50-jarig huwelijk mochten ontvangen

bedanken wij u allemaal heel hartelijk.

BERTUS EN RIEK MEERBEEK-KEIJZER

Hengelo Gld, juni 1991.

Zelhemseweg 3.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

* Polo's 39.95

* T-shirts v.a. 19.95

* Overhemden

k» m. v.a. 39.95

* Pantalons v.a. 79.95

* Shorts v.a. 44.90

* Boxershorts 24.95

Pyama's - kamerjassen - zwembroeken - riemen - sokken -

stropdassen - Avion, Bon Giorno ondergoed

Parkeren

voor de deur

en om de hoek
SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383

Vaderdag
VELE SOORTEN KADO'S IN ONZE

KADO-SHOP

o.a. koperen tennis-racket met pen

of een mooie hond, natuurgetrouw gemaakt

Elke hond te leveren bij

„DESPANNEVOCEL"

GEM6€NT€ HENGELO
Provincie Gelderland

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

:#**********************>!

INFORMATIERUBRIEK

PUBLIKAT ES WET AROB
Volgens het collecterooster 1991 worden de ko-
mende periode de volgende collecten gehouden:
van 9 t/m 15 juni - AVO-Nederland
van 16 t/m 29 juni - Prins Bernhardfonds.

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.

SLUITING
GEMEENTEHUIS

het vergroten van de werkplaats en het op-
richten van een kantoorruimte

In verband met de jaarlijkse personeelsreis zijn alle
afdelingen ter gemeentesecretarie (Raadhuisstraat
20) en de gemeentewerkplaats (Zelhemseweg 38)
gesloten op vriidag 14 juni 1991.

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 Hengaio. 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 m
de vorm van andere materialen (stenen hout, etc.)
maken hergebruik onmogelijk en zijn daarom niet
toegestaan:
- de folie 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 ert.
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 s'erk 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.

OUD PAPIER
INZAMELAKTIES

In de gemeente Hengelo wordt door verenigingen
en scholen regelmatig oud papier ingezameld. Eén
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.
Woensdag 26 juni, Ds. J.L. Piersonschool, contai
ner aan de Snethlageweg, tussen 13.00-15.00 uur.
Vanaf dinsdagavond 25 juni kan het papier al wor-
den gebracht, maar dan goed gebundeld of in dozen
verpakt. Het papier moet dan geplaatst worden
onder het afdak bij het tweede hek: Woensdag 26
t/m vrijdag 28 juni, Chr. Basisschool Varssel.
Zelledijk 22. Container voor het schoolplein,
woensdag 13.00 tot vrijdag 16.00 uur; Woensdag
26 t/m zaterdag 29 juni, Chr. Basisschool Bekveld.
Container hoek Veermansweg - Bekveldseweg:
Zaterdag 29 juni, Gymver. D.I.O.-Keijenborg.
Container op de parkeerplaats bij de St. Bernardus-
school, Pastoriestraat, tussen 07.30 - 12.00 uur;
Woensdag 3 en donderdag 4 juli, Ouderraad
Openbare Basisschool Rozengaardsweide. Contai-
ner parkeerplaats Leliestraat bij de school, woens-
dag 16.00 tot donderdag 15.30 uur.
Continue inzameling:
L.R. de Bosruiters, bij fam. Diesveld. Bronkhorster-
straat 8. Maandag t/m vrijdag.
Damclub Hengelo "D.C.H.". Container op parkeer-
terrein achter zaal Wolbrink. Tijdens openingstijden
winkel Spannevogel. In winkel naar sleutel van
container vragen.

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 22 mei t/m 4 juni 1991 waartegen op
basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

A.G. Groot Kormelink, lekink 12, Hengelo Gld het veranderen van de winkel Spalstraat 27

A.J.G. Menting, Torenzicht 9, Hengelo Gld het plaatsen van een berging

C. Westera, Kreunenskamp 8, Hengelo Gld het plaatsen van een dakkapel

Aannemersbedrijf Hendriks, Hengelosestraat
26a, Keijenborg

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

Kennisgeving van bekendmaking beschikkingen.

Burgemeester en wethouders var, 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 redelijke-wijs voldoende te voorkomen of te beperken, op 4 juni 1991 onder
voorschriften een vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend aan:
Maatschap H. en L.G. Menkveld. H<?t Stapelbroek 5 te Hengelo Gld., voor een nieuwe de
gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet in verband met de uitbrei-
ding/wijziging van een Melkrundvee- en tokzeugenhouderijbedrijf, op het perceel kadastraal
bekend gemeente Hengelo, sectie-B, nr. 1977, gelegen aan Het Stapelbroek 5 te Hengelo Gld.;
de heer B.J. Harmsen, Gietelinkdijk 2 te Hengelo Gld., voor een nieuwe de gehele inrichting
omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet in verband met de uitbreiding/wijziging van
een fokzeugenhouderij en varkensmesterij, op het perceel kadastraal bekend gemeente
Hengelo, sectie E, nr. 1319, gelegen aan Gietelinkdijk 2 te Hengelo Gld.
De beschikkingen en alle ter zaxe zijnde stukken liggen op de gemeentesecretarie, afdeling
grondgebiedszaken, ter inzage van 12 juni tot 12 juli 1991 op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur en oovendien elke vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur in de
bibliotheek, Sterreweg 14, alhier.
BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot 12 juli 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 m 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

Burgemeester en wethouders voornoemd,
Mr. A.W.J. van Beeck Calkoen, burgemeester.
K. Verhoeff, secretaris.
Hengelo, 11 juni 1991.

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 W.G. Luesink, Elferinkdijk 3 te Hengelo Gld., voor een nieuwe de gehele inrichting
omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet in verband met de uitbreiding/wijziging van
een veehouderij met mestopslag, op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld.,
sectie G, nr. 2420, gelegen aan Elferinkdijk 3 te Hengelo Gld.;
de heer R. Ruesmk, Riefelerdijk 3a te Hengelo Gld., voor een nieuwe de gehele inrichting
omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet in verband met de uitbreiding/wijziging van
een varkens-, melkveehouderij en akkerbouwbedrijf, op het perceel kadastraal bekend
gemeente Hengelo Gld., sectie H, nrs. 113,114, 1095 en 2116. gelegen aan Riefelerdijk 3a 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 12 juni 1991 tot 12 juli 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, 11 juni 1991.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
Mr. A.W.J. van Beeck Calkoen, burgemeester.
K. Verhoeff, secretaris.

| INLEVEREN KLEIN CHEMISCH AFVAL |
Inzameling Klein Chemisch Afval met de chemokar.

De chemokar rijdt weer door de gemeente Hengelo op 19, 20, 21, 24 en
25 juni. De gemeente is opgesplilst m 5 gebieden. De inzameldata voor
deze gebieden zijn als volgt:
Woensdag 19 juni: Kom Hengelo ten noorden van Ruurloseweg- KenV
straat-Kervelseweg. Incl. RuuHost.voc Kerkstraat-Kervelseweg. excl.
Rondweg.
Donderdag 20 juni: Kom Hengelo ter. zuiden van Ruurloseweg-Kerkstraat-
Kervelseweg, incl. Rondweg.
Vrijdag 21 juni: Kom Keijenborg en Buitengebied Zuid-Oost Hengelo
gelegen tussen Banninkstraat-Riefelerdijk gemeentegrens Steenderen/
Zelhem-Kruisbergseweg-Rondweg. excl. Banninkstraat-Riefelerdijk-
Kruisbergseweg-Rondweg.
Maandag 24 juni: Buitengebied ten zuiden van de Ruurloseweg, begrensd
door gemeentegrens Ruurlo/Zelhem-Kruisbergsewg-Kom Hengelo. Incl.
Kruisbergseweg, excl. Ruurloseweg.
Dinsdag 25 juni: Buitengebied Noord Hengelo begrensd door
Banninkstraat-Riefelerdijk-gemeentegrens Steenderen/Vorden-
Ruurloseweg-bebouwdekom-Rondweg. Incl.Banninkstraat-Riefelerdijk-
Ruurloseweg. excl. Rondweg.
De chemokar neemt donderdag 20 juni voordat hij met de huis-aan-huis-
inzameling begint een vaste standplaats in van 07.30-08.30 uur. Deze
standplaats is op de parkeerplaats bij de Rabobank in Hengelo.
Indien u, om wat voor reden dan ook, niet op de komst van de
chemokar kunt wachten, kunt u van deze vaste standplaats gebruik
maken.

Bij de inzameling zijn de volgende punten van belang:
- zet het chemisch afval, bij voorkeur in de orginele verpakking, in de
binnendoos van de milieubox;
- de chemokar, voorzien van een geluidsinstallatie rijdt stapvoets door de

straten; in het buiten gebied zal de chemokar elk perceel aan doen;
- u dient het chemisch afval persoonlijk in de binnendoos te overhandigen
aan de ophalers. U krijgt een nieuwe binnendoos terug. Dus de blauwe
box niet aan de weg zetten;
- in principe wordt alleen «hemisch afval ingezameld dat afkomstig is uit
huishoudens.
Mocht u de chemokar gemist hebben dan kunt u uw klein chemisch afval
elke vrijdagmorgen tussen 08.30 -12.00 uur inleveren bij het gemeentelijk
Kca-depot aan de Zelhemseweg 38 (hoek Molenenk).
Hieronder treft u een lijst van chemische stoffen aan die in huishoudens
te vinden zijn en ingeleverd moeten worden:
accu's, accuzuren, bak- en frituuroliën/vet, batterijen, beits, benzine,
bestrijdingsmiddelen, chloorbleekmiddelen, condensatoren, cosmetica,
drukinkten, en vloeistoffen (stencil en kopieer), energiezuinige lampen,
etsvloeistoffen, film- en fotoafval, fotochemicahën, glansmiddel (afwas-
machine), gootsteenontstopper, houtverduurzamingsmiddelen, injectie-
naalden, inktresten, kamferspiritus, koelvloeistof, koperhoudend afval,
koperpoets, kwastenreiniger, kwikthermometers, latex, lijmrestanten,
loodhoudend afval, loogmiddelen, medicijnen, meubelolie, motoroliën,
nagellak (remover), oliefilters, ontvettingsmiddelen, ontwikkelaar (toner),
oplosmiddelen, ovenspray, petroleum, peut/terpetine/thinner, schoen-
smeer, smeeroliën, spaarlampen, spiritus, spuitbussen, thermostaten,
1.1. -buizen (met verpakking), verfatbijtmiddel.verfrestanten.verfverdunner,
vet, smeervet, vlekkenwater, vlooienbanden, wasbenzine, zinkhoudend
afval, zuren.
Op deze lijst staan de meest voorkomende chemische stoffen. Wie twijfelt
of een bepaalde stof ingeleverd kan worden, kan het beste het gemeen-
tehuis even bellen. Tel. 1541. Ook met vragen omtrent de inzameling kunt
u hier terecht



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

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

plezierige lage
extra goedkope

weekaanbie-
dingen. Naar

we hopen
kent u ons

echter ook
van onze kwa-

liteit. En van onze
behulpzaamheid.

Die dingen hebben
we elke dag in de

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

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

Aanbiedingen van

AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

Rosbief

100 gram 2.59

Gebraden kipfilet

1 74100 gram !•• v

Schouderham vacuüm

100 gram 1.69
AH boeren karnemelk

liter LIS)

d̂ml J^^~* ' 4 ,̂1

^̂ ^̂ *̂ ^MBHB
AH slagroom

0,5 titer 2.79

Slijterij „De Zon"
Florijn jonge jenever

liter IO»95

Congo African likeur

0,7 liter IZ. l 5

Magere speklappen

kg 6.98

AH volkoren brood

800 gram 1.09

AH choco ijs

12 stuks 2.95

Weense snijder

800 gram li

Turbana bananen

kg 1.79

Perla mild koffie

2x 250 gram

gratis puzzelboekjes

5.49

AH huiswijn

rood-wit-rosé

liter 3.95

Appel- of kersentaart

per stuk £iO

Festival mini bolletjes
4 soorten

10 stuks 1.99

Calvé vleessauzen

0,25 liter

AH champignons

250 gram 1/19

maandag aanbiedingen
zie in de winkel

Zie de grote adv. in
de landelijke bladen

KETTLER
Tuinspeelgoed

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Spalstraat29,7255 AB Hengelo G.tel05753-3828

FRIKANDÜ 500 gr 6,95

GEBR. GEHAKT 100 gr 1.20

ROLPENS 100 gr 1.40

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat t

KEIJENBORG

Tel. 05753- 132t

Vaderdag - geschenkendag
GEEF VADER EEN

fauteuil
dan kan hij zittend luisteren naar de

L.P.'s,M.C.'sofC.D.'s
van

„DESPANNE70GEL"

HEKEIJ organiseert

16e ZWEMVIERDAAGSE

1 t.e.m. 5 juli 1991
Zwembad 't Elderink, Hengelo Gld

Gesponsord door:

autobedrijf Jos Herwers

WOLF

Verlanglijstje van vader,

Geknipt voor randjes.
Handige grasschaar
(type RJ-EN) met ergo-
nomisch gevormde
handgreep en verzinkte
schaarbladen. Prakti-
sche veiügheidssluillng.

VAN f 29.50
NU VOOR SLECHTS

f 19,95

Klik-klak

's Werelds slimste
systeemgereedschap.
Krabber, hark, schollel
ol mulli bezem van het
unieke Mulll Star*
sysleerngereedschap.
Inclusief hardhouten
steel van 1.50 meter.

VAN f 33.70
NU VOOR SLECHTS

H9,95

Gemakkelijk snoeien.
Stevige aambeeld
luinschaar (type RS-19)
mei scherpe messen
voor lichl snoeien
zonder beschadigingen.
Ergonomisch gevormde
handgrepen.

VAN f 29.95
NU VOOR SLECHTS

f25,-

De kantjes eraf lopen.
Sterke draadmaaier
(type RO- 205) mei ver-
stelbare ringhandgreep
voor optimaal bedie-
ningsgemak. Robuuste
250 Watt electromolor.

VAM f149.-
NU VOOR SLECHTS

f99,90

Gemakkelijk sproeien.
Stabiele slangewagen
(type WS-50L) uitge-
voerd In rood gelakt
metaal Inclusief
20 meter tuinslang en
set koppelingen met
tulnspult.

VAN f 175.-
NU VOOR SLECHTS

f115,-

Geknipt voor uw gazon.
Praktische handmaaier
(type VD - 38) voor
gazons tot 200 m*. Nu
lijdelijk bij aankoop van
de handmaaier een gras-
vangbak voor de Vi prijs.

VAN f 204,-NU SAMEN
VOOR SLECHTS

f176,50

Voor 'n glad geschoren
gazon. Absolute
topklasse deze electro-
maaier (type TE30CK)
uitgevoerd met sterke
700 Wall motor,
grasvangbak en vele
andere handige extra's.

VAN f439,-
NU VOOR SLECHTS

f 375,-

Vaderdag
Verras vader eens met o.a.:

LUCHTBUKS

TUINMEUBELEN

4 STOELEN + TAFEL

10% korting

4 KUSSENS, PARASOL EN

KLEEDJE

10% korting

GRATIS BEZORGEN

Divers» andere artikelen

Dit alles verkrijgbaar bij

JANSEN • smid
Bleekstraat 1 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1360

UW WOLF-TUINSPECIALIST:

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1220

16 juni Vaderdag

OOK VADERS HOUDEN VAN

BLOEMEN

Bij aankoop van uw bloemen of

planten enz. krijgt U een

STROPDAS kado
die de kinderen kunnen inkleuren

TEVENS ZIJN WIJ UW ADRES VOOR

bloemen - planten - perkp/anfen

hydrop/anfen - grafwerk

bru/dswerk - kado-arfike/en enz.

BLOEMSIERKUNST

„JOLANDA"
KERKSTRAAT 20a

KEIJENBORG TEL. 2977



RIJWIELEN BROMFIETSEN
KIEFTENDORP11 7255 MG

Veders dag
Wè zijn blij met hem. En dat zullen

|/ve laten merken ook! Daar is het
|/aderdag voor

Hij heeft hem al zo lang willen
hebben, zo'n echte lichtlopende
Gazelle, Wat zal-ie opkijken...

Gazelle maakt
fietsen steeds
leuker!

ACCESSOIRES
HENGELO GLD Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

Leer succesvol autorijden!!

VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47- Keijenborg - tel. 05753-1307

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

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

Toldijk - Tel. 05755-1361

MOBIEL STRAALBEDRIJF

D. J. BRUMMELMAN
voor het

gritstralen
van steen, staal en beton

TOLDIJK - TEL. 05755-1767

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f f fZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

A.P-K.
Wij 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

VOOR BUITENWERK
Herfst- en helder verven
Standverven aflak
Noblet
Gronden en aflakken uit één bus

Dekkende kleurcopperant
Veel kleuren in voorraad
Nu ook in hoogglans

Transparant copperant
Preserfine
impregneermiddel
P.P.P. anti-roest verf

Restanten BEHANG
per rol v-a. 2.50

Op onze KLEUR MENGMACHINE kunnen wij
meer dan 3000 kleuren maken in hoogglans -
zijdeglans - muurverf - beitsverf en PU-lak

WIJ GEVEN U GRAAG ADVIES

RESEÜNK'S
schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 - Hengelo G - Tel. 05753-1655

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

Dames en Heren kapsalon
Heren knippen ook zonder afspraak

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

VADERDAG ROOZEGAARDE
Sport&Mode JRIF

SPALSTRAAT 13 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1996

GA BID NAAR JE

™jj

WINKEL VOOR:

7.95
met gratis

boemerang en frisbee
OP VERTOON VAN DE

JUNI-BONUITJE
WIGWAM KALENDER 1991

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

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 16 JUNI

Remigiuskerk

10 uur d|s Brok, Omxperlo

Goede Herder Kapel

10.15 uur cfó van Dorp

„Ons Huis"
10.00 uur Jeugdkerk voor 12- t.e.m. 15-jarigen

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 15 juni 19.00 uur Eucharistieviering

met zang van het gemengd koor

Zondag 16 juni 10.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 18 juni 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.
van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

Weekenddienst doktoren

15 - 16 juni

J. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst

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

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

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

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

H. Eil, tel. 1420.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06-11

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

Kruisvereniging Hengelo Gld
Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 03753-1397
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 IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene be-
langenbehartiging in de gezondheidszorg. Voor vra-
gen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel (dage-
lijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-21025. 08340-
41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.

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

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



60e jaargang no 24
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat K

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

Verschijnt dinsdags In:

Hengelo, Keijenborg,

Velswljk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rba,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Nu de grootste aktiviteiten rond de herinrichting van het centrum-

gebied zijn voltooid kan dit gebied feestelijk in gebruik worden

genomen.

Met vele betrokkenen zijn enige jaren geleden de plannen ontwik-

keld om het centrum van Hengelo een aantrekkelijker aanzicht te

geven.

Nadien is er hard gewerkt aan het uiterlijk van het centrumgebied.

N iet alleen door de stratenmakers en de gemeente, ook ondernemers

hebben deze vernieuwing aangegrepen om het aanzicht van winkels

te moderniseren.

Na alle onvermijdelijke overlast beschikt Hengelo nu over een

aantrekkelijk winkelgebied. Met voldoening mag geconstateerd

worden, dat op de meeste onderdelen dit plan voldoet aan de

verwachtingen. Er wordt momenteel aan de laatste knelpunten

gewerkt.

Alles bij elkaar een goede reden om op 15 juni een groots opgezet

feest te organisren, waarbij tevens het rijke paardenverleden van

Hengelo een belangrijke rol zal spelen.

Een beeldje, gemaakt door onze plaatselijke kunstenares Mevrouw

Siedsma-Bouman, zal als herinnering aan die rijke historie worden

onthuld. Vanuit de Marktvereniging en de paardensport zal op grote

schaal medewerking worden verleend.

H et programma geeft aan dat Hengelo een aktieve gemeenschap is,

die in staat is dat op aantrekkelijke wijze te tonen.

Gaarne wens ik de organisatoren en deelnemers veel succes.

Het gemeentebestuur spreekt de wens uit dat de feestelijke opening

van hetheringerichte centrumgebied de start zal betekenen vooreen

aktieve ontwikkeling van Hengelo als koopcentrum.

De burgemeester van Hengelo,

Mr. A. W J. van Beeck Calkoen.

De herinrichting van het centrum van Hengelo Gld is voltooid. Het

resultaat mag er wezen. Hengelo is een dorp om trots op te zijn.

Hengelo is gezelliger en leefbaarder geworden en dat is van groot

belang voor de Hengelose Middenstand. Het onderzoek van de

HEAO onder consumenten liet zien dat men het prettig winkelen

vindt in Hengelo. Er zijn natuurlijk verbeteringen mogelijk. De

Hengelose- en Keijenborgse Middenstandsvereniging (HKM) ziet

de herinrichting dan ook als een start om samen de komende jaren

de consument nog meer te bieden: een grote uitdaging.

Om een goed begin te maken heeft de HKM in samenwerking met

gemeente, horaca en vele verenigingen een feestdag georganiseerd

voor alle inwoners. We bieden U een schitterend programma met

para's, muziek, dansen, markten, etc.

We hopen op een mooie en gezellige dag.

Veel plezier in het "nieuwe Hengelo".

Het HKM bestuur.

Harmsen Vakschilders
uw waarborg voor
zorgeloos onderhoud

Hout- en constructiewerk staan kontinu bloot
aan wisselende weersinvloeden. Daarom is
tijdig onderhoud aan gebouwen een
belangrijke, maar zeker ook een komplexe
zaak. Als vakschilders streven we naar
vakkundig en beheersbaar onderhoud. Daarbij
maken we gebruik van het OBS-system
(Onderhoud Bewaking System). Een waarborg
voor geregeld en goed onderhoud tegen
beheersbare kosten.

Goed en vakkundig onderhoud biedt méér
voordelen. Kleurrijk vakwerk zorgt bovendien
voor kleur, sfeer en kreativiteit. Zowel binnen
als buiten.

Bel maar eens voor een afspraak en laat u
vrijblijvend informeren over onderhoud,
sprekende kleuren en een aantal garanties en
zekerheden die Harmsen Vakschilders u te
bieden heeft.

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 1292.
Zelhem. Telefoon 08342 - 1998 Gerbert Abbink.

Programma zaterdag 15 juni 1991

OPEN
O

^^^^^r— jr'^^Htm m LVO

10.00 uur Landing parachutisten in weide van de heer Maalderink, hoek
Varsselseweg-Bleekstraat.

Met muziekvereniging Concordla gaan parachutisten naar het
gemeentehuis.

10.30 uur Vertrek vanaf gemeentehuis met koetsen en alle muziekverenigingen
en majoretten naar Spalstraat (woningbouwvereniging Thuis Best).

11.30 uur Onthulling van het beeld door burgemeester van Beeck Calkoen.

Vaandelhulde door Schutterij St Jan, daarna spelen de gezamenlijke
muziekverenigingen.

11.45 uur Muziek gaat door het nieuwe centrum met koetsen en paarden.

12.15 uur Show majoretten bij het beeld.

12.30 uur Defilé van koetsen, paarden en Heineken bierwagen langs beeld en
door centrum, hierbij zal de heerArends uitleg geven.

13.00 uur Aanvang Brunche op de Veemarkt tot 15.00 uur.
Antiek en ???????? Markt in de Kerkstraat.
Dweilorkest trekt door het dorp.

13.15 uur Optreden Boerendansgroep Concordia bij het beeld.
Op de paardenmarkt in de Spalstraat zijn de raspaarden te zien.

14.00 uur Optreden Boerendansgroep bij Brunche op de Veemarkt

14.30 uur Ringsteken en ponyrijden bij de Welkoop.

15.00 uur Barbecue bij het "Vuutenende" (Michels - Egelantier - Leemreis).

16.00 uur Ouderwetse spelletjes bij het "Vuutenende".

19.00 uur Dubbeltjes dansen bij het "Vuutenende" met medewerking van de
bekende dansgroep "Wi'j eren het olde" uit Zelhem.

20.00 uur Stemmingsmuziek bij café restaurant van de Weer ('t Hoekje), muziek
"Relevox".

22.00 uur Stemmingsmuziek in de Egelantier, muziek "Murphys Law".

Verder is er voor de kleinsten een mini draaimolen, voor alle kinderen pony rijden en
een luchtkussen.

Voor iedereen is er ringsteken per dogkar en vanaf 15.00 uur gaat de heer van Dits-
huizen (eigenaar van manege De Gompert) met een huifkar door het dorp en kunt U
een gratis ritje maken.

Bij de meeste winkels in het vernieuwde gedeelte liggen een of twee letters in de etalage, zoek de kleuren
bij elkaar en maak de slagzin (deze moet bestaan uit 57 letters).
Lever de oplossing in vóór dinsdag 18 juni bij Winters, Spalstraat 8 te Hengelo Gld.
Onder de goede inzenders worden enkele prijzen verloot.
De namen van de prijswinnaars worden bekend gemaakt in de Reclame van 25 juni.

De oplossing van de slagzin is:

Naam:
Adres:
Woonplaats:

Wij verzoeken de winkels in het vernieuwde gedeelte te vlaggen.

Verder willen wij bedanken de sponsors van deze dag:
B. en W. van Hengelo Gld Stratenmakersbedrijf Bijenhof
Stratenmakersbedrijf Gebr. ten Brinke Garage Ridderhof
Alle Kasteleins Seezo Uniform - Kleding
W. Derksen Kleding Rabobank
De Reclame, de heer K. Lubbers

Verder bedanken we alle adverteerders en alleen bij deze adverteerders liggen de letters!

Wij hopen dat U allen een mooie dag heeft en willen bij deze B. en W. van Hengelo Gld, Openbare werken
en de Politie hartelijk danken voor de prettige samenwerking.



heel wel keus DE DRIEVETOL

speelgoed lekker dichtbij
speelgoed en hobby

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

Verse
Kippenpoten
1 kg 4.95

Boerenmetworst
100 gram

1.50

Magere Varkens-
fricandeau

6.95500 gram

Hollandse
Biefstuk

250 gram 5.95

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

4.50

4.50

4.50

4.50

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7-Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

Het Hengelose dorp is schitterend mooi ge-
worden door de renovatie zoals 15 juni zal
blijken.
In dat mooie dorp achter die prachtige
bloemenbak staat "de Spannevogel", ...ook
die is groot en gezellig geworden, passend in
het mooie dorp.
Dit is altijd een bezoek waard.
We stellen het zelfs zeer op prijs als u gewoon
even komt kijken om ideeën op te doen, want
de winkel is nu zo groot, dat u niet vanaf de
etalages alles kunt bekijken.
In de complete woninginrichting is tevens een
lijstenmakerii voor al uw inlijstwerk en een
schitterende kadoshop met een keur aan
prachtige kado's voor de kleine en de grote
portemonee.

In "de Spannevogel" wordt u prettig geholpen
door vakbekwame mensen die er alles aan
doen om u fijn te laten winkelen, zodat u er nog
jaren lang plezier van hebt.

Kom kijken of kopen in de gezellige winkel
"de Spannevogel".

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484 .

Philipsprijs 165,-

Philfps shovw HS702:
Praktisch scheenpparaat met
dubbele scheeitechniek. Heeft een
moderne, zwarte vormgeving met
een nieuw reinigingssysteem. Is
voorzien van een automatische
voltage-aanpassing tussen 100 en
240 Volt. Met handige cassette.

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD

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

KOMT ZIEN KOMT ZIEN U

Hengelo vernieuwde straten,
wij twee vernieuwde winkels.

1 GROOT KORMELINK
VAN DEN HUL

J horlogerie goud & zilver
Hengelo G Spalstraat 27 • Telefqon 05753 1771

GROOT KORMELINK-VAN DEN HUL
voor uw horloge - klok - gouden

of zilveren sieraden

GROOT KORMELINK
> brillen en contactlenzen

TwelloStaticxisscraac9 HengeloG. Spalstraat 27
Telefoon OS7I2-720II Telefoon 05753-I77I

A. GROOT KORMELINK
optiek speciaalzaak voor oogmeiing
- voor uw bril en/of contactlenzen -

vloeistoffen - verrekijkers - enz.

Komt U ook even kijken hoe
het allemaal geworden is?

Graag tot ziens.

's maandags gesloten

AKTIE van de maand
Laat nu van Uw oude foto een

nieuwe maken.

FOTO

9x13 ƒ1,25
10x15 ƒ1,25
13x18 ƒ2,50

VAKFOTOGRAFiE
Spalslraat 10.
7255 AC Hengelo GM
Te»e»oon05?53-?386

Dcxpsstraat 20
7?51 BB .
Telefoon 05752- 2812

Café - Restaurant

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

Zaterdag 15 juni

Open Dorp Hengelo Gld

Stemmingsmuziek

RELEVOX
aanvang 20.00 uur

f f

Vernieuwde straten.
Vernieuwde winkel

bij

RAADHUISSTRAAT 11-13 - HENGELO GLD
TELEFOON 05753-1469

Kom vrijblijvend binnen kijken.

SUMMER'91

S E L E C T E D D E A L E R

Phüips Whirlpool Space Cube 50
magnetron AVM 764 WH
Nuttig vermogen 750 W 'Jet stand' 850 VC';
speciaal voor het supersnel verwarmen van
vochtrijke gerechten. Geschikt voor 2 borden
naast elkaar. Roterende energieverdeler.
Elektronische

schakelaar
'andcn F.lek-

tr . mischc timer tot
100 min. Aparte
ontdooistand Digi-
tale aflezing, tevens
tijdklok. 4 Instelbarc
geheugens.

899r *
U hoeft uw eten tijdens Hengelo

"open dorp" niet te laten verpieteren.
Warm het op in een magnetron

gekocht bij

winters
SPALSTRAAT 8 - HENGELO GLD - TEL. 05753-1280

ch
Albert Hei j n

blijft op de kleintjes letten

SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383

K A P S A L O N

WIM VAN ONNA

Haarmode voor mannen

Kerkstraat 7,

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1718

mode in beweging

Verkrijgbaar bij

Mode Langeler
Kerkstraat 11 - Hengelo Gld

OOGDRUK
KONTROLE

Als u boven de 40 bent is het zeer
aan te bevelen om uw oogdruk eens

te laten kontroleren. Als opticien
beschikken wij over de daarvoor
vereiste apparatuur. Dat gaat via

electronische weg. Snel en zonder
aanraking van het oog. Maak gebruik

van deze GRATIS SERVICE.
Loop gerust even binnen en laat uw

ogen door onze geavanceerde appa-
ratuur kontroleren.

Brilmode-Oogmeting-Contactlenzen

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 1374

De Kerkstraat (v./h/ Marktplein) aan Noordzijde van de Grote Kerk

Vanaf de situatie
op dit plaatje is
er vele malen
wat gewijzigd
aan het straat-
beeld.
Kerkstraat één
van de fraaiste
punten na de
renovatie van het
centrum van
Hengelo Gld

••

Na al die jaren is onze gemoedelijke dorpszaak er nog steeds
De Boekhandel en Kantoorboekhandel van Hengelo Gelderland

Wolters Boekhandel
v.h. K. Wolters & Zn.
v.h. H.B. Lubbers
A. Lubbers

vanaf 1912
vanaf 1940
vanaf 1988

Kerkstraat 17 - Hengelo Gelderland



Onze
heringerichte
Kerkstraat
vinden wij
bijzonder
geslaagd
* Bij U thuis ook iemand

geslaagd?
De hele maand juni voor alile geslaagden een

heerlijke SLAGROOMTAART
van 8.98 voor fiQU

* Feestaanbieding:

Hengelose BOLUSSEN
van 4.80 nu 4i25

BAKKERIJ KREUNEN
TEL 05753-1474 - HENGELO G LD

Voor BROOD en BANKET
slaagt U bij ons zeker!

VADERDAG+
OPENING DORP!
Ter gelegenheid hiervan krijgt U

deze week

DUBBELE ZEGELS
250 gr voorgemengd DROP

1.99

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marïanne
Felix Takkenkamp

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

ROOZEGOARDE

Spalstraat 13 - Hengelo Gld

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

i! OPGELET!!

ij

Grandioze aanbieding in

spijkerkleding
SPIJKERBROEK, merk Californian
in half wijd en wijd model deze week van 69.95 nu

59.95
Bijpassende

SPIJKER JACKS dezewee,, 89.95

SPIJKERPAK, compleet 139.90

W l D E FAS H l O N

\ KLEDINGz/VETEVE/i NET EVEN ANDERS

Spalstraat 32,
Hengelo (Gld.)

Verkooo
Bloemenkas

Fa.lWijnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Voor al uw bloemen- en plantenarrangementen

Programma 15 juni

An " 't Vuutenende"

"Zoas Vrogger"

voorde kinderen:

Oud Hollandse Straatspelen.

Heineken Tapeiland
Haringkar Hengel

Patat Damen
Barbecue

Ruime terrassen

19.00 uur: Optreden van de int. bekende
dansgroep "Wi'j eren het Olde" uit
Zelhem.
Tevens dubbeltjes dansen.

De Kasteleins:

Michels " 'tAverenck"

ten Barge "Egelantier"

Visser "Leemreis'9

Vanaf 22.00 uur optreden van
MURPHYS LAW' in de "Egelantier9'.ft

HKM roert
de trom!!

Kerkstraat 6

UW ADRES VOOR

RAUWKOSTen
GESNEDEN GROENTE

Moeders, voor VADERDAG
NAAR

B. Grotenhuys
VOOR

OVERHEMDEN

ONDERGOED

NACHTKLEDING

SPALSTRAAT 18 - HENGELO GLD

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAK

i Bakkerij Brugginks
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

> ZATERDAG 15 JUNI vanaf 13.00 uur veranderen wij hei Veemarktplein in

| een groot EETFESTIJN

een GRANDIOZE BRUNCH
voor een ludieke prijs f 5.00 p.p.

KOMT ALLEN

!|

Medewerking wordt verleend door:

Broodjeszaak Smikkel in Disco Waenink
Café Woibrink Hotel Langeler
Café v.d. Weer

**2
ut

i
LU
Q

Hef heringerichte

centrum van Hengelo

is klaar.

DAT IS EEN FELICITATIE WAARD

Zoals altijd staan wij voor U klaar met

OVENVERS BROOD EN

HEERLIJK GEBAK

|
m
09

O
m
|

BEHANG-
AANBIEDINGEN
4 weken lang 2O dessins behang

feestelijk afgeprijsd

OPGESCHUIMD VINYLBEHANG
20% voordeel

VLAKVINYL SUPER WASBAAR
20% voordeel

Nieuwste dessins
KAMERBEHANG

20% voordeel

Slaapkamerbehang
SPOTGOEDKOOP

v.a. 4.95
Dit is nieuw behang, dus geen res-
tanten.'

RUIME SHOWROOM MET HONDERDEN
SOORTEN BEHANG

i
GLAS-VERF-BEHANG

Kerkstraat 1 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1300

m

l
XVS BVMdVM 30 NVA - U3XXVQ 3ttldVM 3Q NVA

De mode bewuste vrouw

kiest voor betaalbare mode

• Anne Christien
• GottonClub
• Match Point
• Dutch jeans

Deze merken vindt U bij

Schröder
b IJ öe kerk

Warenhuis JANSEN - Smid
ALLES OP

huishoudelijk en
kachelgebied
OOK VOOR

TUINMEUBELEN
altijd 1O% korting

JANSEN • Smid
Bl«ekstraat 1 - HENGELO GLD
Tel. 05753-1360



Deze week i.v.m. de

heropening van het dorp

Open aardbeienschelpen
5 STUKS O.bU

BAKKERIJ

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

Het is al weer 12V2 jaar geleden dat we hert be-
heer kregen van de kantine in sporthal de Kamp

en

op 7 juÜ 1991 zijn wij 25 jaar getrouwd.
Dat wH'len we vieren met een feestelijke receptie
op zaterdag 29 juni 1991 van 16.00 tot 22.00 uur
in sporthal de Kamp, Sarinkkaimp 7,
7255 CX Hengelo Gld.

HANNIE EN JOHAN VAN DIJK

Wientjesvoortseweg 8.
7251 JE Vorden.

HENDRIKS

"de Timmerije"
aannemers-

Aanbieding: op is op

Grote partij RESTPLATEN M.D.F.
12 - 16 en 18 mm dik - d'iv. afmetingen

m «v v

100 cm breed - overspanning 380 crn

f 25.- per stuk
VUREN BALKHOUT - PLINTEN - BETIMME-

RINGEN etc. - PLAATMATERIAAL
Geïmpregneerd HOUT t.b.v. schuttingen
RAMEN - KOZIJNEN - DEUREN - TRAPPEN
Verzorgen van SCHAAF- en ZAAGWERK
op maat

KRUISBERGSEWEG 10 - HENGELO GLD
TEL 05753-1448

BIIENHOF STRATENMAKERS BE DRI | F

André Bijenhof
Muldershof 1
7221 EA Steenderen
Tel. 05755-1944
06-52939311

B U G G Y ' S

div. modellen al vanaf 71.

GISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

GESLAAGD?

Een BURO van

„DESPANNEVOGEL"

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

Met deze kado's haal je Vader
gegarandeerd onderuit!

Bierpakketten met Duvel, Judas

Jagermeister in doos m. 2 glazen

Franse cognac in geschenkdoos

Keuze uit diverse whisky's
bourbon, scotch, irish

een keus uit ons uitgebreide
wijnassortiment

of trakteer vader op een
slijtersbon

Vaderdag-tips
1991

Philips videoband E 195
van 15.95 nu 9i95

Philips schakelklok
van 35.— nu ZOi"*

Profoon telefoon
met herhaaltoets nu 27iUU

Rowenta oplaadbare kruimel-
zuiger
voor nat en droog van 109.— nu

Philips en Braun
electr. scheerapparaten

vanaf

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD

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

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraat 1 - 7255 AA Hengelo Gld.

GELDIG MAAND JUNI

1 Itr DRIE STERREN JENEVER 18.95

1 Itr OLIFANT JENEVER 18.95

1 Itr DE KUYPER VIEUX 20.45

1 Itr DE KUYPER C.'B. 16.95

1 Utr SONNEMA BEERENBURG 18.95

1 Itr BOOMSMA VLIERBESSEN 15.95

1 fles SAFARI 17.95

1 fles TEACHERS WHISKY 22.95

1 fles HARVEY'S SHERRY 8.95

1 krat HERTOG JAN BIER 18.95

05753-1252

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 bijeen vertrouwde
dealer die qua kwaliteit en ervaring eer evenbeeld is van de
auto.

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

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

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

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

know-how.

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

L

VADERDAG
Leuk om te geven,

tuin§toelen en tafel van rotan
Fijn om op te zitten

„DESPANNEVOGEL"

Verzorgingscentrum ,de Bleijke'
Beukenlaan 37 - Hengelo Gld

Voor het team van de verpleging/verzorging
vragen wij per 1 september 1991:

a één ziekenverzorgende
m/v voor 75%

b twee bejaardenverzorgenden
m/v f ui l-time

Salariëring volgens CAObejaardenoorden

Inlichtingen worden gaarne verstrekt door
zr. Lichtenberg, toestel 24.

Alleen schriftelijke sollicitaties binnen 7 dagen
na verschijning van dit blad, aan de direktie.

JUNIMAAND - FLOPHOUSEMAAND

1. DUBBEL TUINFEEST
Vrijdag 14 juni:
CE PAGE
JUMPIN' ARNOLD & THE BLACK JACKS

2. INTERNATIONAAL FOLKLORISTISCH FESTIVAL
op 20, 21, 22 en 23 juni
donderdag 20 en zondag 23 juni GRATIS
vrijdag 21 en zaterdag 22 juni
kaarten in voorverkoop

3.15JOARHÖKENINTOLDIEK
donderdag 27 juni
vrijdag 28 juni
zondag 30 juni

KINDERMATINEE
NORMAAL
KOFFIECONCERT

UITVERKOCHT!!

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u

DE DIERENSHOP
Spal straat 12, Hengelo Gld

's Maandags gesloten

Vaderdag kado's
HERENKETTINGEN
ARMBANDEN
DASSPELDEN
of een mooi HORLOGE

DEMI-BYOU
Dorpsstraat 17, Vorden
Tel. 05752-3785

's Maandags gesloten

DIE IS BIJZONDER

onze VADERDAG-
TAART
16 juni wordt een lekker
dagje voor vader.

Zie etalage

Bakkerij Kreunen
Tel. 05753-1474

Zondag 7 juli ROMMEL-
MARKT muziekver. St. Jan
Keljenborg, aanvang 11.30
uur

Welke jongen van 15 a 16
jaar wil ons zaterdags
komen helpen op een agra-
risch bedrijf. H. Groot
Roessink, Varsselseweg 6,
Hengelo Gld, 05753-1525

Gezocht woonruimte in
Hengelo Gld, 'huur 300 —
Vordenseweg 42, Hengelo
Tel. 3992

Gratis af te ha>len jonge
poesjes. Keijenborgseweg
31, Zelhem.

'• lornj*
. •> IWf •

tat»<\ Vw.'

6490-

5490,-

/ 1OOO.OO geldt alleen voor
Inruil ZITMAAIER

Toi(ji|kseweg 9 • Stecndcren • Tel 05755-2005

YAMAHA

Verhuur Verttkuteermachlne

Freesmachine.

Verkoop Graszaad.

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

GLAS - VE RF - BEHANG

Te koop gevraagd oud ijzer
oude auto's, oude diep-
vriezers, oude koelkasten,
oude wasmachines.
Tel. 08342-3550

Gevraagd winkelmeisje
voor de zaterdag, plm 18
jaar. Bakkerij Jozef Schab-
bink, Hengelo G, tel. 1250

Te koop plm 75 are kuil-
gras. J. W. L. Groot Roes-
sink, Broekstraat 13, Baak
Tel. 05754-1479

Met spoed gevraagd

jonge LTS-ers
die opgeleid willen worden tot matrijzenmaker

Wij bieden u afwisselend en verantwoordelijk
werk en ©en salaris, ruim boven het minimum
jeugdloon.

Inlichtingen:

Flex-o-therm
Zelhemseweg 36 - Hengelo G - Tel. 05753-3833

GESLAAGD

Voor het door het I.M.O. afgenomen examen, vak-
diploma ijzerwaren en gereedschappen, slaagde op
20 mei j.l., Marleen van eten Barg.
Zij is werkzaam bij Harmsen ijzerwaren, gereed-
schappen en tuinartiketen, aan de Banninkstraat

'te Hengelo GW.

DUBBEL TUINFEEST BIJ FLOPHOUSE

Jaarlijks wordt er bij jeugdsoos Flo-phouse in Toldijk
een groot tuinfeestgehouden. Dit zal nu plaatsvinden
op vrijdag 14 en zondagmiddag 16 juni. als aanloop
op het Normaal-spektakel. Nu leent zich het terrein
rond Flophouse uitstekend voor e<en gezellig bui'ten-
gebeuren. Middels een tent is het tuinfeest gedeel-
telijk overkapt en vercter kan men tercht op het bar-
becue-terras en rond het kampvuur bij de grote zit»-
kuil. Voor de muziek zorgen behalve discjockey Gait
van den Schielukken Draai, drie voortrffelijke pop-
groepen: Ce Page, Jumpjn' Arnold & the Black Jacks
en Boh Foi Toch.
Vrijdagavond vanaf 21.00 uur treden Ce Page en
daarna Jumpin1 Arnold & the Black Jacks op. Dat
wordt e-en avondje genieten van stevige rock.
Zoncilag/middag 16 juni volgt het optreden van Boh
Foi Tooh. Vanaf 14.00 uur vindt het tuiinfeest met deze
furore makende band plaats. Zij promoten het Achter
hoekse dialect in woord en muziek. Jan Manschot,
Ferdi Jolij, Wi'l'lem te Molde r en niet in de laatste
plaats Hans Keuper staan garant voor kwaliteit.
NORMAAL UITVERKOCHT
De belangstelling is d'it jaar zo gigantisch dat de ahp-

pening reeds twee weken totaal is uitverkocht. Voor

verkoopadressen hoeven niet meer benaderd te
worden, Ook kaarten voor het koffïeconcert zijn al
uitverkocht. Het heeft geen zin zonder kaart naar Tok-
dijk te komen, want de poorten blijven gesloten.
Helaas, maar aan de andere kant heeft men in de

regio ruimschoots de tijd gehad om een kaart te be-
machtigen.

Op da sponsonijst voor de festiviteiten rond Open
Dorp Hengelo, was één bedrijf vergeten.

Als nog een vermelding

FA. STAPELBROEK & JANSSEN
hartelijk dank voor uw deelname


