
60e jaargang no. 26 dinsdag 25 juni 1991
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat l*

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

Verschijnt dinsdags In:

Hengelo, Keijenborf,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rb«.

Toldijk, Wichmond-Vlerakker

en omstreken

Gepaneerde Varkens
Snitzeis Filetlapjes

100 gram 1.35 500gram 7.05

Bacon j*^ Djkke

100 gram ,/\?=3\ Lende

2.25 faMA ™*« 9.95

SPECIAL
PAMPA-
SCHIJF

100 GRAM

1

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram

4.50

4.50

4.50

4.50

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Multi-Color-systern

Bij ieder pakje, jurkje of trui een
passende kleur bril 3 of 4 of mis-
schien wel meer monturen maar toch
maar 1 paar glazen.
Vraag even om inlichtingen en ga
kijken bij de optiek speciaalzaak

GROOT KORMELINK
. bri l len en contactlenzen

TwelloStationsstra.-'t9 HengetoG.Spalstraat27

Tc'cfoonC57l2-720ll Telefoon 05753-1771

A. GROOT KORMELINK
's maandags gesloten

Kerkstraat 6

1 grote krop lJSBERGSLA 1.95

kg NIEUWE BIETEN 2.95

kg PAPRIKA 3.95
ROOD, GEEL of GROEN

Uit de rauwkostkeuken:

BRUINE BONEN MIX 500 gr 3.95

JIMP SLANK SALADE
500 gr 3.95

Dames en Heren kapsalons

Spalstraat 10,
7255 AC Hengelo
Tel. 05753-4017

Lochem Hengelo

Holten Warnsveld

GEPANEERDE SNITSELS
1.60

Vakantie?
Regel nu buitenlands geld

en reisverzekering.

Bij uw Rabobank regelt u alles in één keer:
• Buitenlands geld
• Reisverzekering
• Europas met pin-code (Eurocheques)
• Rabocard
• Topcard
• Reischeques
• Safeloket
• Hulpverlening in het buitenland

Kom tijdig langs, dan gaat u goed voorbereid op reis
l

Rabobank
Meerbante

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

1.05

1.45

1.80

GLAS -VERF - BEHANG

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

100 gram
HAMBURGERS
per stuk

ONTBIJTSPEK

100 gram

KATENSPEK

100 gram

P.S. volop voorradig

INGEBLIKT VLEES

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

De meest

doorzichtige
energiebesparing

vindt u bij ons.

De feiten over warmte-reflekterend dubbelglas IGLAS
RINOPLUS zijn glashelder: dubbel zo goed als normaal
isolatieglas, ook voor dit type isolatieglas aantrekkelijke
subsidieregeling, olieprijzen die de pan uit rijzen, flinke geld- en
energiebesparing en de beste vakman zit om de hoek:

REGELINKS'S SCHILDERSBEDRIJF
VERKOOP VAN GLAS, VERF, BEHANG

DE SPECIAALZAAK

Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1655

Ik wil deze lente nog weten hoeveel energie ik kan besparen met warmte-
reflekterend isolatieglas. Stuur mij per omgaande uw brochure Iglas Rinoplus.

Naam

Adres

Postcode/plaats

Telefoonnummer
In een ongefrankeerde envelop sturen naar Holst Glas B.V., Antwoord-
nummer 255, 7500 VB Enschede

Dames en Heren kapsalon
Heren knippen ook zonder afspraak

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

Verkooo
Bloemenkas

AARDEWERK SIERPOT
doorsnee 19 cm van 10.95 voor Ui95

AARDEWERK SIERPOT
doorsnee 24 cm van 14.95 voor 3Ji9D

DROOG BLOEMSTUK JE 12.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAK
£ <

f Bakkerij Bruggink

cc
ui

ÜJ

RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

DEZE WEEK

KRUIDKOEK of l
KRUIDCAKE <

van 4.30 voor 3,95 z
D
m

per stuk van 0.50 voor

XV9 3WHVM 3Q NVA - dBXXVQ 3WÜVM 3Q NVA

l

l Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258 i

Magere HAMLAPPEN

Mager RIBSTUK
500 gram

Gedr. NAGELHOUT
100 gram

MOSTERDSPEK
100 gram

10.00

9.45

3.75

1.59



VOOR AL UW AIRCONDITIONING EN VENTILATIE OP ELK GEBIED

TECHN. INSTALL. BURO ORDELMAN & DIJKMAN ZELHEMSEWEG 30 - HENGELO GLD
TEL. 05753-1285

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

JANKA SMEITINK

en

GERT HENDRIKS

gaan op dinsdag 2 juli 1991 om 13.30 uur

trouwen in het gemeentehuis van Hengelo Gld.

Daarna bent u welkom op de receptie die ge-

houden wordt van 16.00 tot 18.00 uur in restau-

rant „De Watermolen", bij Huize Singraven te

Denekamp.

1951 1991

Op zaterdag 6 jul'i a.s. hopen wij met onze kin-

deren en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijks-

feest te vieren.

GERRIT en RIEK KNOEF-LENSELINK

Wie ons hiermee wil feliciteren is van harte

welkom op de receptie van 15.00 tot 16.30 uur

in zaal Langeler, Spalstraat 5, Hengelo Gld.

Sarinkkamp 24,
7255 CW Hengelo Gld.

ALFONS BERNS

en

DIANNE HAMER

gaan trouwen op vrijdag 28 juni a.s. om 11.30

uur in het gemeentehuis te Steenderen.

Gelegenheid tot feliciteren 's middags van

17.00 tot 18.00 uur in zaal „De Engel", Dr. A.

Ariënsstraat 1 te Steenderen.

Ons adres is:
Beukenlaan 16a, 7223 KL Baak.

Allen die 12 juni voor ons tot een onvergetelijke

dag hebben gemaakt, zeggen wij hierbij

hartelijk dank.

FAM. BLOEMENDAAL

Hacforterweg 33, Wichmond.

Na 62 jaar plezierig zaken te hebben gedaan

in Hengelo Gld, zijn wij door omstandigheden

helaas genoodzaakt onze zaak over te dragen,

De fa. Wijnbergen zal m.i.v. l juli 1991 wor-

den voortgezet door Helma en Eef Looman.

Wij danken al onze klanten voor het in ons ge-

stelde vertrouwen en wensen de jam. Looman

en medewerkersisters veel succes in de toe-

komst.

FA. WIJNBERGEN:

Jan en Alie

Edwin en Margreet

Wij blijven uw vertrouwde adres voor het
ONDERHOUD en de LEVERING van

hydro-cultuur

Jan Wijnbergen
Kerkstraat 13a - Hengelo Gld)

LEDENWERF-AKTIE
V.V. „WOLFERSVEEN"

Alle jeugdleden die zich voor het nieuwe sei-

zoen aanmelden als LID van de v.v. „Wolfers-

veen" krijgen van de vereniging GRATIS sokken,

shirts en broeken ter beschikking gesteld.

Ook volwassenen die zich als lid aanmelden

worden eveneens van kleding voorzien.

Pak die kans en wordt LID!
Aanmelden bij G. EENINK
Ardïnckhoek 3 - 7 0 2 1 EX Zelhem - 08342-3418

RIB- en HAASKARBONADE
500 gr 4.98

BOTERHAMWORST 100 g 0,99
GEGR.HAM 100 gr 1.

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat l

KEIJENBORG

TeL 05753-1324

Op meubelen altijd 10 pet korting ,De Spannevogel'

COLLECTE
Volgens het collecterooster 1991 wordt de komende
periode de volgende collecte gehouden:

van 30 juni t/m 6 juli - Epilepsie Fonds.

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.

REGELING GELDELIJKE
STEUN HUISVESTIGING

GEHANDICAPTEN

Met ingang van 23 februari 1991 gold er een stop op
het aangaan van verplichtingen door het gemeen-

tebestuur voor voorzieningen beneden de ƒ 2.000,-

Dit in afwachting van aanpassing van de Regeling

geldelijke steun huisvestiging gehandicapten op
korte termijn. Op basis van de thans bekende in-

formatie is per 10 juni 1991:
- de stop voor het aangaan van verplichtingen door

gemeenten voor voorzieningen beneden de ƒ 2.000,-
opgeheven;

- door de aanvrager een eigen bijdrage van ƒ 500,-

verschuldigd voor alle voorzieningen, inclusief het
medisch advies;

- voor alle voorzieningen, ook voor die onder de

ƒ 2.000,- een medisch advies nodig van de Ge-
meenschappelijke Medische Dienst.

Voormelde maatregelen gelden tot 1 januari 1992.

Nieuwe ontwikkelingen zullen via deze rubriek

kenbaar worden gemaakt. Per 1 januari 1992 wordt
geen bijdrage meer verstrekt in de kosten van het
verwijderen van in het verleden aangebrachte

voorzieningen. In bijzondere gevallen kan een be-

roep worden gedaan op de Algemene Bijstandswet
ten aanzien van de betaling van de eigen bijdrage
van ƒ 500,-.

MONUMENTEN-
COMMISSIE

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente

Hengelo maken bekend, dat gedurende drie

maanden ter gemeentesecretarie (afdeling

Grondgebiedszaken) voor een ieder ter lezing ligt en
tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar is,

de bij raadsbesluit van 4 juni 1991, nr. 56b-IV/GW,

vastgestelde "Verordening op de

Monumentencommisie van de gemeente Hengelo".
Deze verordening treedt in werking op 26 juni 1991.

Hengelo, 25 juni 1991.

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

Mevr. Mr. E.M Stapelbroek, loco-secretaris.

| AARDAPPELMOEHEID

Openbare bekendmaking

De burgemeester van de gemeente Hengelo Gld

maakt bekend, dat op het gemeentehuis voor een
ieder ter inzage liggen:

a. de beschikking van de Minister van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening van 29 oktober 1955,

no. L/PA 670, met de daarbij behorende op deze
gemeente betrekking hebbende kaarten c.q.

schetsen en lijsten zoals deze voor deze gemeente
zijn vastgesteld.

b. de beschikking ontheffing teeltverbod aardappelen
op besmette grond 1971.

Op bovenbedoelde kaarten en lijsten zijn aange-
geven de gebieden en/of terreinen, waar het

krachtens artikel 3 van het Besluit bestrijding
aardappelmoeheid verboden is te telen:
1. aardappelen en tomaten;

2. bloembollen en -knollen, boomkwekerijprodukten,
koolplanten, stekbieten, 1e-jaars-plantuien, plant-

sjalotten en andere planten, die met de ondergrondse

delen worden gerooid, een en ander voorzover zij

kennelijk bestemd zijn om te worden uitgeplant.
Deze gewassen mogen ook niet op het besmet

bevonden perceel of perceelsgedeelte zodanig
worden opgeslagen of bewaard dat ze met de grond
in aanraking komen.

Hetis echter mogelijk om op basis van de beschik-

king ontheffing teeltverbod aardappelen op besmette
grond 1971, op de aangewezen gebieden en ter-

reinen AM resistente consumptie- en fabrieks-
aardappelrassen te telen, uiteraard met inachtname

van de geldende vruchtwisselingsvoorschriften.

Hengelo, 25 juni 1991.

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

COMMISSIE-

VERGADERING

De raadscommissie ruimtelijke ordening c.a. houdt
op woensdag 3 juli 1991 een openbare vergadering

in het gemeentehuis.
De vergadering begint om 19.30 uur.

Vanaf 19.30 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. De agenda van deze vergadering luidt
als volgt:
1. Opening.

2. Besluitenlijst van de vergadering van 1 mei 1991.
3. Systeem gladheidbestrijding; vervanging Mc

Cormick traktor door graaflaadcombinatie.
4. Mededelingen.

5. Rondvraag.
6. Sluiting.

GEMGGNTE HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

J WELZIJNS-INFO

Het is u misschien niet ontgaan dat een aantal veranderingen gaande zijnde op het terrein van

het welzijn. Dit betreft bijv. de subsidiëring van verenigingen, instellingen etc. Zowel bijv. de

wijze waarop de jaarlijkse subsidies worden vastgesteld alsook de mogelijkheid van inspraak
hierop worden momenteel onderzocht.

Dat dit tot veranderingen in de, tot dusverre gevolgde procedures met zich mee kan brengen,

is min of meer vanzelfsprekend. Uit de term "inspraak" kan worden afgeleid dat burgemeester

en wethouders er aan hechten dat een subsidie-systeem wordt ontwikkeld waarbij betrokken
instellingen c.q. besturen nauw worden betrokken. Ook zal daarbij iedere belanghebbende in

de gelegenheid moeten worden gesteld om zijn of haar standpunt bekend te maken bij het
gemeentebestuur. Dit kan dan bij de besluitvorming worden betrokken.

Wij menen er goed aan te doen om zoveel als mogelijk iedereen in de gelegenheid te stellen

om vanaf het begin de ontwikkelingen te volgen. Daarom hebben wij dan ook besloten tot het

instellen van een rubriek onder de naam WELZIJNS-INFO. Telkens indien daar aanleiding
voor is, zullen wij belangstellenden langs deze weg informeren over allerhande zaken die

betrekking hebben op het gemeentelijke welzijnsbeleid. Uiteraard worden de bij ons bekende
organisaties ook rechtstreeks geïnformeerd.

Teneinde de daad direct bij het woord te voegen, stellen wij u graag nu reeds in de gelegenheid

om uw mening over dit initiatief bekend te maken op het Buro Welzijn, tel. 05753-1541 ,tst. 54.

U kunt hier dan tevens terecht met suggesties, ideeën, vragen etc. over dit onderwerp dan wel
over het navolgende artikel.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Zoals rond deze periode te doen gebruikelijk, hebben wij ook dit jaar wederom de subsidie-

aanvraagformulieren toegezonden aan alle geregistreerde organisaties die mogelijkerwijs

voor een gemeentelijke subsidie in aanmerking komen. Dit betreft een formulierenset voor het
lopende jaar (dus 1991) alsmede alvast een aanvraag-formulier voor 1992. Over het hoe en
waarom komen we verderop in dit artikel terug.

Het moge duidelijk zijn dat we hiermee subsidies bedoelen op het terrein van het welzijn. Geen

persoonlijke subsidies dus zoals huursubsidies, isolatiesubsidies, etc. Het gaat hierbij met
name om subsidies t.b.v. organisaties die welzijns-aktiviteiten ontplooien.

Hierbij kan worden gedacht aan diverse werksoorten, zoals bijv.: - peuterspeelzaalwerk, -

sport; - aktiviteiten t.b.v. ouderen;-jeugd-en jongerenwerk; - amateuristische kunstbeoefening;
- emancipatie; - club- en buurthuiswerk. Dit is slechts een selectie uit de vele soorten aktiviteiten
die voor een gemeentelijke subsidie in aanmerking (kunnen) komen.

Voor wat betreft de aanvraag voor 1991. daarvoor gelden de inmiddels bekende spelregels
Zo dienen besturen van organisaties die voor een gemeentelijke subsidie in aanmerking

wensen te komen, allereerst een verzoek daartoe in te dienen. Dit dient vergezeld te gaan van

een aantal gegevens. Uiteraard hoofdzakelijk financiële gegevens. De gevraagde gegevens
dienen te worden ingevuld op daartoe opgestelde formulieren. Indien uw organisatie/inst -.-Iling

deze formulieren nog niet heeft ontvangen en u van mening bent dat uw aktiviteiten vr _,c een
bijdrage in aanmerking komen, kunt u hiervan melding maken in het gemeentehi;'..., Buro

Welzijn (tel. 05753-1541, tst. 54). De bedoelde aanvraag-formulieren zullen u dan alsnog
worden toegezonden. Uiteraard kunt u ze ook zelf afhalen. De formulieren die voorhanden zijn

hebben betrekking op aanvragen voor het jaar 1991. Daarnaast is er de mogelijkheid om reeds
een subsidie aan te vragen voor het jaar 1992.
Waarom nu reeds aanvragen voor het komende jaar?

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is het nodig om eerst in het algemeen iets te
zeggen over subsidies, het doel ervan en de manier waarop ze worden vastgesteld en al dan
niet worden toegekend.

Uit de plaatselijke en/of regionale pers heeft u misschien vernomen dat wij, d.w.z. het college

van bu rgemeester en wethouders momenteel onderzoeken of en zo ja, in hoeverre de methode
van subsidiëring nog verbeterd zou kunnen worden. Vragen die daarbij rijzen zijn o.m.:

- In hoeverre kunnen we de betrokken organisaties meer betrekken bij de "verdeling" van de
beschikbare gelden?

- Op welke wijze moeten de rechten en plichten voor zowel de subsidie-ontvanger alsook voor
de gemeente worden vastgesteld?

- Wat te doen als de gemeente minder geld te verdelen krijgt?

- Welke organisaties krijgen prioriteit of moeten alle clubs op gelijke wijze worden beoordeeld?
- Hoe kan samenwerking (kostenverlaging) en uitbreiding van aktiviteiten worden gestimu-
leerd?

Dit is slechts een greep uit de lange waslijst van vragen die het gemeentebestuur momenteel
bezighouden Immers, het zal ook u niet zijn ontgaan dat bijvoorbeeld de gemeenten als gevolg

van de Tussenbalans minder geld van de rijksoverheid ontvangen. Dit heeft logischerwijs
consequenties voor de bestedingsruimte van alle gemeenten. Dus ook onze gemeente

ontkomt niet aan deze effecten. Aan enige bijsturing van de uitgaven (bezuinigingen dus) valt
niet langer te ontkomen. Al met al voldoende redenen om te trachten een antwoord te krijgen

op o.a. de bovenvermelde vragen. Eén van de uitgaven-posten in de gemeentelijke begroting
vormen immers de subsidies.

Om nu op een verantwoorde wijze de uitgaven te sturen en te beheersen, is het nodig dat de

gemeenteraad in een vroegtijdig stadium kan oordelen over de totaal beschikbare en vooral
benodigde som. Op die wijze kunnen bijv. reserveringen voor grotere investeringen worden

gedaan. De gemeente zal dan ook met een zgn. meerjarenraming gaan werken voor wat betreft

de subsidie-uiutgaven. Een logisch gevolg hiervan is dan, dat niet langer achteraf de subsidie
kan worden vastgesteld, doch dit dient dan vóóraf te geschieden. Op die wijze kan ook iedere

penningmeester vooraf weten op welk deel subsidie hij het volgende jaar kan rekenen. Hierop
kunnen dan weer de uitgaven en de planning van aktiviteiten worden gebaseerd. Op die wijze

ontstaat ook de mogelijkheid om eventuele schade bij onvoorziene tegenvallers dan wel
kortingen zoveel als mogelijk te beperken. In de praktijk zal dit ook een aantal gevolgen hebben

voor de besturen van de organisaties die een gemeentelijke subsidie willen aanvragen. Eén
van de grootste veranderingen zal zijn dat de subsidie-aanvragen telkens betrekking zullen
hebben op het komende jaar. Momenteel wordt immers aangevraagd voor het lopende jaar.

Dat ook enkele veranderingen zullen optreden in de soort gegevens die gevraagd worden, is
daar mede een gevolg van. De procedure die daarna volgt is, in het kort, als volgt weer te geven:
- na ontvangst der ingediende aanvragen, leggen burgemeester en wethouders deze om
advies voor aan een daartoe nog in te stellen commissie;
- de commissie stelt een voorlopige verdeling op;

- dit voorlopige "subsidie-verdelingsplan" wordt aan alle betrokken organisaties toegezonden

met daarbij de mogelijkheid om gedurende een aantal weken hun mening hierover bekend te
maken;

- na deze inspraak adviseert de commissie aan het college van B & W over de eventueel
ingediende bezwaren, reakties, suggesties, etc.;

- het college stelt vervolgens het definitieve concept-verdelingsplan vast en legt dit voor aan
de gemeenteraad:

- zo mogelijk tegelijk met de vaststelling van de gemeentebegroting. stelt de raad tenslotte het
definitieve plan vast.

Tot zover globaal de grootste wijzigingen die op stapel staan.

Over deze en andere zaken zullen wij u telkens zo veel als mogelijk op de hoogte houden.
Tevens zullen wij u daarbij telkens in de gelegenheid stellen om uw mening hierover bij ons

bekend te maken, zodat wij die bij onze overwegingen kunnen betrekken. Zo zullen wij ook

eerdaags een ontwerp-verordening opstellen. Dit houdt in dat wij alle spelregels die bij het
bovenstaande horen op papier zullen zetten en wij daar graag uw mening over willen horen.

Tegen die tijd zullen wij u ook nader informeren op welke wijze u dat dan het beste kunt doen.

Terug naar de formulieren. Om nu van een achteraf- naar een vooraf-subsidiëring te komen,
moet in feite één jaar worden ingehaald. Wij hebben er nu voor gekozen om dit reeds in 1991

te doen plaatsvinden. Dit houdt in dat aan het eind van dit jaar op normale wijze de subsidie

1991 wordt vastgesteld. Wij vragen daarbij de gemeenteraad om deze subsidie ook vast te

stellen voor het komende jaar. Dit houdt normaliter m dat de organisaties in beide jaren
hetzelfde subsidiebedrag tegemoet kunnen zien. Daar de uitbetaling ervan wel in 1992 zal

geschieden, levert dit voor de penningmeesters nog de minste problemen op. Het scheelt een

keer formuleiren invullen. Indien men echter de verwachting heeft dat zich grote veranderingen
zullen voordoen in deze twee jaren, dan kan dit worden verwerkt in het aanvraag-formulier voor

1992. Men levert dan alle formulieren weer bij ons college in.

Indien een bestuur dus volstaat met het indienen van de aanvraag 1991, gaan wij er van uit dat

men kan instemmen met de voorgestelde handelwijze. Dit betekent dan dat de subsidie 1992

gerelateerd wordt aan de subsidie 1991. Indien dus noemenswaardige financiële verschuivin-
gen in 1992 worden verwacht, is het verstandig om daar een apart besluit over te laten nemen.

Daartoe moeten wij dan wel over de vereiste gegevens beschikken, ofwel men moet in dat
geval ook een begroting voor 1992 indienen. Wij vragon dan wel om daarbij aan te geven wat
de reden hiervan is.

Wij hopen dat wij met dit bericht enigszins hebben kunnen verduidelijken wat er momenteel

gaande is op het terrein van de gemeentelijke subsidies. Indien wij hier niet of niet voldoende

in zijn geslaagd, dit artikel nog vragen onbeantwoord laat dan wel nieuwe vragen oproept,
moge wellicht het volgende uitkomst bieden:

Enige tijd geleden hebben wij ons personeelsbestand uitgebreid met een ambtenaar die zich

bezig houdt met de uitvoering van alle voorkomende welzijnszaken. Dit in de persoon van de
heer J. Lubach. Zijn funktie kent een tweeledig karakter. Naast een zuiver ambtelijke taak is

het de bedoeling dat hij als vraagbaak voor burgers en besturen van organisaties gaat

fungeren. Mocht U, bijvoorbeeld over dit persbericht, nog vragen of opmerkingen hebben,

onduidelijkheden zijn tegengekomen o.i.d., schroom dan niet om de telefoon of bijv. de fiets te

pakken en kontakt met hem te zoeken. De heer Lubach is doorgaans tijdens kantooruren te
vinden in het gemeentehuis. Telefonisch is hij bereikbaar op nummer 05753-1541, tst 54.

PUBLIKATIES WET AROB

Publikatie van beschikkingen genomen inde periode van 5 t/m 18 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.H.M. Schroër, Remmelinkdijk

1, Keijenborg

J. Groot Roessink, Varsselseweg 4.
Hengelo Gld

G. Stevens, Pastoor Thuisstraat 8a.
Keijenborg

A.J.H. Oostendarp, Kreu-

nenskamp 5, Hengelo Gld

B.F. Beulink, Hummeloseweg 63,
Zelhem

G.A.M. Wolbrink, Beekstraat 10.

Hengelo GW

veranderen van een garage/b-
erging

gedeeltelijk vernieuwen van een

varkensschuur en het oprichten

van een werkplaats en garage/
berging

plaatsen van een tuinmuur

het oprichten van een carport

oprichten van een machineber-

ging aan de Ruurloseweg 78a

uitbreiden van een ligboxenstal

H. van Hulst, Doetinchemseweg
12, Zelhem

oprichten van een woning met
garage aan de Schapendijk

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.

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo maken in-

gevolge artikel 12 en 29, eerste lid van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne bekend dat bij hen een aanvraag is binnengekomen van:

de heer J.A.J. Helmink, Varsselseweg 47 te Hengelo Gld., voor een

nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de
Hinden/vet in verband met de uitbreiding/wijziging van een timmerbedrijf

op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo sectie D, nrs.
2298 en 2502, gelegen aan Varsselseweg 47 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 Grondgebieds-

zaken ter inzage van 26 juni 1991 tot 26 juli 1991 elke werkdag van

09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 1600 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 gedachtenwisseling over de betref-

fende aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aan vrager en de overige

aanwezigen Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde
datum schriftelijk 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 belang-

hebbenden 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, 25 juni 1991.

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

K. Verhoeff, secretaris.

RAADSVERGADERING

Agenda voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente

Hengelo op dinsdag 2 juli 1991. om 20.00 ur, in het gemeentehuis.
1. Opening.

2. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 4 juni
1991.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Voorstel tot instemming met de jaarstukken 1990 van de Stichting

Schooladviesdienst "Oost-Gelderland" te Doetinchem.
5. Voorstel tot instemming met de 7e wijziging van de begroting 1991

van het Samenwerkingsverband Oost-Gelderland inzake
voorbereidingskrediet MER-stortplaats en composteringsinrichting.
6. Voorstel betreffende de sociale vernieuwing.

7. Voorstel tot vaststelling van de verordening speelautomaten 1992.

8. Voorstel tot vaststelling van de planningslijsten nieuwbouw en
woningverbetering 1992-1995.

9. Voorstel tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit voor een
perceel grond gelegen aan de lekink.

10. Voorstel tot het voteren van een krediet ten behoeve van het
aanleggen van een air-conditioning in de computerruimte en de

werkvertrekken op de eerste verdieping van het gemeentehuis.

11 Behandeling nota evaluatie beleidsvoornemens zoals aangekon-
digd in de aanbiedingsbrief van de begroting 1991.

12. Voorstel inzake verkoop grond (groenstroken etc.) aan nader te

noemen kopers, af te handelen krachtens delegatiebevoegdheid aan
het college van burgemeester en wethouders.

13. Voorstel tot het verlenen van medewerking als bedoeld in artikel 74

e .v. van de Wet op het basisonderwijs voor de aanschaf van 12 stoeltjes

met bijbehorende tafeltjes en tot het weigeren voor de rest van de

aanvraag ten behoeve van de R.K. Basisschool "De Leer", alhier.

14. Voorstel inzake reactie Bestuursacademie Oost-Nederland op het
raadsbesluit dd. 7 mei 1991 betreffende diverse financiële stukken.

15. Voorstel tot het vestigen van een zakelijk recht als bedoeld in de

Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van het aanleggen van
een persleiding door het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland.

16. Benoeming groepsleerkracht in tijdelijke dienst aan de openbare

basisschool "Rozengaardsweide" te Hengelo.
17. Voorstel met betrekking tot de wachtlijst werkvoorzieningsschap
Delta.
18. Begrotingswijzigingen.

19. Rondvraag
20. Sluiting.



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

Stegeman plokworst

100 gram l./tJ

Cervelaat extra

100 gram

Goud salami

100 gram

1.99

1.99

AH dubbelvla
van. - ohoc.

of van. - aard . 1.89

Vanille pistache
liter 1.89

Slijterij „De Zon"
Delflander jonge jenever

liter 14.25

Florijn citr.brandewijn

13.15liter

Mager rundergehakt

500 gr 5.48 kg 9.9O

AH boerenbruin of wit

800 gram l«99

Krentebollen

5 stuks

Dedert ijslolly's

12 stuks

1.99

1.79

Zoete kersen

500 gram 3.99

AH koffiemelk halfvol

liter Z.Z9

AH Bordeaux witte wijn

0,75 liter

Perla mild koffie

5x 250 gram l U-UU

AH fritessaus

0,65 liter

Gevulde koeken

u.yy

Chico valencia late
sinaasappels

1'/2 kg

maandag aanbiedingen
zie m de winkel

Zie de grote adv. in
de landelijke bladen

Familie-
drukwerk !

Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks

en Gelegenheidskaarten

bent U bij ons op het juiste adres

Keuze uit vele modellen.

Als extra service

brengen wij

(indien gewenst)

de monsterboeken bij U thuis

zodat in alle rust een keuze

gemaakt kan worden.

Kam^sfraaf 13, 7255 XC Hengelo Gld

Telefoon 05753-3818

HEKEY ORGANISEERT

16e ZWEMVIERDAAGSE

1t.e.m.5juli1991
INSCHRIJFGELD: t.».m. 10 JAAR ƒ 4,00 BOVEN 10 JAAR f 6,00

INSCHRIJFFORMULIEREN VERKRIJGBAAR OP ZWEMBAD

'l Elderink te Hengelo Gld

GESPONSORD DOOR:

AUTOBERIJFJOSHERWERS

TE KOOP:

Peugeot 405 GL gas

Peugeot 405 SRI

Peugeot 405 GL

Peugeot 309 XR

Peugeot 309 XR

Peugeot 309 GL

Peugeot 309 XL

Peugeot 309 XL diesel

Peugeot 309 XL diesel

Peugeot 309 GL

Peugeot 205 Magnum

Peugeot 205 XL

Peugeot 205 Accent

Peugeot 205 XE

Peugeot 205 Rally

Peugeot 205 XE Accent

Peugeot 205 Junior

Peugeot 205 GE

AUTOMOBIELBEDRIJf

1989

1988

1988

1989

1988

1987

1987

1989

1988

1986

1989

1989

1989

1989

1989

1990

1987

1988

BLEEKSTEAAT 14 - HENGELO GLD - TEL. 1947

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 bi) een vertrouwde

dealer die qua kwaliteit en ervaring een evenbeeld is van de

auto.
..: •--• *:!»: '

De personenwagen monteurs van Doetinchem-Ster heb-

ben al meer dan 140 jaar Mercedes-Benz ervaring en

leveren service en kwaliteit zoals het hoort.

Wij als officiële Mercedes-Benz dealer vinden het vanzelf-

sprekend dat alle Mercedes-Benz rijders, ook als ze nog

geen klant zijn, tevreden Mercedes-Benz rijders behoren

te zijn. Maak daarom eens vrijblijvend kennis met Doetin-

chem-Ster.

• optimale verhouding prijs - kwaliteit;

• indien nodig vervangende auto beschikbaar, eventueel met

telefoon;

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

hem 's avonds weer bij u voor de deur,

• er is al een nieuwe Mercedes-Benz vanaf Fl. 49.850.-

• goedkopere technische service door beter technische

know-how.

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

ROMPERTJES
badstof en tricot - maat 50/56 t.e.m. 110/116

ZOMERSLAAPZAKKEN
10d cm lang

Volop voorradig BOXEN

diverse uitvoeringen en kleuren

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425



r
De wijziging van de fiscale wetgeving per l juli 1991

geeft ons aanleiding om onze Rabo Lijfrente Koopsompolis

nogmaals onder uw aandacht te brengen.

TOT UITERLIJK l JULI a.s. is het nog mogelijk een
koopsom te storten onder het nu nog geldende belastingregime.

L J

't Principe van een Rabo Lijfrente
Koopsompolis is eigenlijk vrij simpel.
Wie met meer begint, eindigt ook

met meer. Een Rabo Lijfrente Koopsom-
polis koopt u namelijk rechtstreeks bij
de Rabobank. Waardoor belangrijke kosten
worden uitgespaard.

Het spaardeel van de koopsompolis
begint dus met meer, waardoor u ook met
meer eindigt. Wilt u weten hoeveel meer,
vul dan de coupon in. U kunt natuurlijk
ook even langskomen.

r Ik wil graag weten hoeveel de Rabo
Lijfrente Koopsompolis mij uiteindelijk oplevert.
Naam: m/v
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum verzekerde:
Ingangsdatum: Einddatum:
Stuur mij een vrijblijvende offerte.
D f 17.459,- (maximaal aftrekbare storting)
D f (ander bedrag, minimaal f3.000,-)
D Neem contact met mij op voor een afspraak.
Plaats: Datum:

Afgeven bij of opsturen naar de Rabobank
bij u in de buurt.

Hengelo Gld. - Raadhuisstraat 21

Keijenborg - St. Janstraat 44

Tel. 05753-2022

L1

Rabobank
Meer bank voor je geld \

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 de goede verzorging
van al uw vee

en de hoogste prijs
houden wij ons aanbevolen

VEEHANDEL

Harrie Waenink en zoon
Hengeloseweg 20 - Vorden - Tel. 05752-1082

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

"deTimmerije

HENDRIKS
aannemers-

"1» "̂'

Aanbieding: op is op

Grote partij RESTPLATEN M.D.F.
12 - 16 en 18 mm dik - düv. afmetingen

50% korting

Polyester gebogen DAKPLATEN
100 cm breed - overspanning 380 cm

ƒ 25,- per stuk

VUREN BALKHOUT - PUNTEN - 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

Proficiat
Eindelijk je diploma. Je hebt er

hard voor gewerkt. Dus mag je
lekker even uitblazen. Waarom niet
op een nieuwe fiets... 'n Gazelle!

Een schitterend cadeau waarop
je de komende jaren ||g verder
komt. r

Gazelle maakt fietsen leuker!

RIJWIELEN BROMFIETSEN

KIEFTENDORP 11 7255 MG

ACCESSOIRES

HENGELO GLD

tf

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengelo Gld

telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ffZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

met gratis
boemerang en frisbee

OP VERTOON VAN DE
JUNI-BONUITJE

WIGWAM KALENDER 1991

DE DRIEVETOL
jpee/gocd en hobby

MOBIEL STRAALBEDRIJF

D. J. BRUMMELMAN
voor het

gritstralen
van steen, staal en beton

TOLDIJK - TEL. 05755-1767

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 30 JUNI

Remigiu»kerk

10.00 uur ds. <te Vries afscheid zondagsohool

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. van Andel

Vrijz. Herv. Kerk

10.00 uur mw. De Bruyn-Sepmeyer, Doesburg

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 29 juni 19.00 Vormselviering, kinderen uit

groep 8 van de basrsschool worxten door mgr. Niën-

haus gevormd

Zondag 30 juni 10.00 uur Eucharistieviering, het ge-

mengd koor zingt

Dinsdag 2 juli 19.00 uur Avondmis in „De Bleijke"

R.K. Kerk KeUenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-

mis; zondag 8.30 uur vroegmls; 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

29 - 30 JUNI

B. A. M. Eijkelkamp, tel. 2262

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr Eijkelkamp, tel. 2262
Dinsdag: dr Hanrath, tel. 1277
Woensdag: dr E|jck, 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 speciaHstenrecepten kunt u in het week-

end, buiten de openngat(jden om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

H. Eil, tel. 1420.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur

Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 0 6 - 1 1

Verpleegburo Nederland

Voor aanvullende thuiszorg: 05753-3325, tydens kan-

tooruren

Kruisvereniging Hengelo Gld

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397

Keijenborg: Past. Thuiestraat 18, td. 05753-1543

Spreekuur: maandag t.e.m. vrijdag 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

Oentraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65,

7255 ZH HengeJo 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 ZeNiem: „Deanenlust", 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 Gtd.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

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

Ned. Patiëntenver, (sfd. Oude IJsselstreek)

Verenging op chr. grondslag voor algemene be-

langenbehartiging in de gezondheidszorg. Voor vra-

gen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel (dage-

lijks ven 19.00-20.00 uur) tel. 08330-21025, 08340-

41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.

NETWERK THUISZORG NEDERLAND

24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00

en 12.00 uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio

Midden-Ussel - tel. 05751-1846.

Diëtiste

H. Zweerink-Stege, Bekermarksedjjk 15, 7223 KJ Baak

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



Voor de vele felicitaties, bloemen en kado's

die wij hebben ontvangen bij ons 40-jarig huwe-

lijksfeest, zeggen wij u heel hartelijk dank.

GERRIT EN BERTHA TE BRAKE

Oranjehof 44,

7255 EC Hengelo Gld.

E N S H O P

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk

bedanken voor de vele felicitaties, bloemen

en kado's, die wij bij ons 40-jarig huwelijk

mochten ontvangen.

B. A. LUESINK

H. G. LUESINK-JANSEN

Bruinderlnkweg 3,

7255 KW Hengelo Gld.

I.V.M. VAKANTIE

is onze BAKKERIJ gesloten

van maandag 1 t.e.m. maandag
15 juli
De supermarkt BLIJFT geopend

BAKKERIJ EN SERVICE SUPER

WILLEMSEN
Toldijkseweg 13 - Steenderen - 05755-1259

Een LAMP uitzoeken
bij een interieur
kunt u voor de kleur en afmeting, het best doen

in een woninginrichting.

Wij zijn ruim gesorteerd in

hanglampen, schemerlampen en
taf el lampen

„DESPANNEVOGEL"

ONTVANGEN een groot assortiment

BODYWARMERS
in verschillende kleuren en modellen,

49.50vanaf maat 152 vanaf

Nu ook voorradig

KINDEROVERALLS
vanaf maat 116

KINDERLAARZEN
vanaf maat 21

KOM VRIJBLIJVEND EENS KIJKEN

GOOSSENSAtomica
Steenderenseweg 11 - Hengelo G - 05753-2139

WIELERRONDE VAN HENGELO GLD

Op 12 juni j.l. is de elfde wielerronde van Hengelo G

verreden.

De organisatie was evenals voorgaande jaren in

handen van de RTV Vierakker-Wichmond.

Om 18.00 uur gingen de plaatselijke rijders van start

Na een spannende wedstrijd bleek Roland Besselink

over de langste adem te beschikken en finishte als

eerste. Richard Dimmendaal werd tweede en Jan

Klein Wassink derde.

De bloemen en bekers werden door wethouder van

Petersen uitgereikt.

De uitslagen van de overige categorieën luiden als

volgt:

A- amateurs: 1 B. Bruins, 2 F. Wolsink, 3 R. Nijdeken

Junioren: 1 Henk Vogels, 2 Tony Moughett (beiden

uit Australië), 3 Ferry v.d. Sluis uit Scnyndel.

DAMNIEUWS

BU het Nederlands kampioenschap sneldammen be-

haalde H. Luimes uit Hengelo Gld een 6e plaats.

Dit mag een fraai resultaat heten.

De inzameling van oud papier voor DCH gaat gewoon

door. Wel winen w|j echter verzoeken het papier in

dozen / gebundeld in de container achter „de Spanne

vogel" te deponeren, dus geen l'ege dozen. Dit neemt

zeer veel ruimte in beslag en brengt geen gewicht aan

Voor uw medewerking wil damclub DCH u nu reed»

bedanken.

LEDENWERF-AKTIE V.V. „WOLFERSVEEN"

Om haar ledental, vooral bij de jeugd wat op te

vijzelen, heeft de v.v. „Wolfersveen" een leuke aktie

bedacht.

Jeugdleden die zich voor het nieuwe seizoen opgeven

worden gratis voorzien van kleding.

Dat is een aktie d'ie niet zo vaak voorkomt bij een

amateurvereniging.

Voor seniorenleden die zich nu ook opgeven, geldt

de zelfde aktie.

Waar u zich als lïd van v.v. „Wolfersveen" kunt aan-

melden, is te lezen in de advertentie elders in d'it blad

' HUIS MET EEN
ÏÏGEN GEZICHT
DIENT VOORKEUR
GORDIJNEN.

Niets is onmogelijk, geen sfeer onbereikbaar in

onze Voorkeur Merkencollectie: *geraffineerd

gekozen gordijnstoffen *accessoires voor

eigentijds draperen *500 soorten bijpassend

merktapijt *vitrage, lamellen, raamdecoratie

*karpetten *modern vinyl *plus ons graag

gegeven advies.

lubbers
raadhuisstraat 45 - hengelo gld.
telefoon 05753-1286

maandagmorgen gesloten
vrijdagavond koopavond

Te koop zeer goed onderh.

damesfiets Gazelle, met

versn. en trommelrem,

28-wielen, nieuwe banden.

Na 18.00 uur, 06754-1329

Te koop houten srk> met

buis (2,5 ton), in prima

staat f 175.—, 2 rundvee-

zelfdrinkbaKken (Brou-

wers), 8 golfplaten, 2,.10x

1.05 m. A. G. Gotink,

Schiphorsterstraat 16,

Toldijk, 05754-1692

Te koop alle soorten kool-

planten, selderij, peterselie

sla, ijsbergslaplanten en

bieslookpol'len. Niesink,

Past. Thuisstraat 10,

Keijenborg

Jongenshulp gevraagd op
boerderij. 05753-1733

Voor één morgen per week

huish. hulp gevraagd.

Tel. 05753-2510

Te koop vierdel van een

dikke stier (vleesras)

Zents, Sarinkdijk 19,

Hengelo Gld

Let op l Wij zijn gestart

met de verkoop van nieuwe

aardappelen. H. Scheffer,

Ni'euwenhuisweg 1, Vorden

Te huur woonruimte
H. Harmsen, Kloosterweg

4, Hengelo Gld, Tel. 7246

Zondag 30 juni

GROTE BINGO
met vele GELDPRIJZEN,
LEVENSMIDDELEN- en
VLEESPAKKETTEN

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

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

In plaats van kaarten

Bericht aan alle vrienden

en bekenden van:

Peter, Pau] Straatman

Ons besluit is genomen,

we gaan samenwonen.

Ik kan dan nu wel stellen,

dat ik minder heb te ver-
tellen.

Daarom laat ik jullie weten,

hoe we nu gaan heten.

MIRANDA EN PETER

LEFERINK

Toekomstig adres:

Kervel seweg 13,

Hengelo Gld.

NIEUW in Hengelo
WAT??

Dat ziet u binnenkort op

mijn rekiamebord.

P.P.P.S.

SLAAP-
ZAKKEN
met kleine schoon-

heidsfoutjes

prachtige dessins

Nu tegen zeer

scherpe prijzen

S pannevogel

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

RoozegaardeSport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Te koop gevraagd oud ijzer

oude auto's, oude diep-
vriezers, oude koelkasten,

oude wasmachines.

Tel. 08342-3550

NORMAAL MET BLAGENROCK IN TOLDIEK

Normaal: now bunt de blagen an de beurt.

Voor het optreden van vrijdagavond en het koffie-

concert van zondag zijn geen kaarten meer verkrijg-

baar. De run op de toegangskaarten was zo enorm,

dat een dag na de aanvang van de voorverkoop het

sein UITVERKOCHT moest worden gegeven.

Op de vooravond van het vijftiende optreden van

NORMAAL in Toldiek zal een uniek gebeuren plaats

vinden. Op deze donderdag 27 juni om 16.00 uur zijn

de blagen aan de beurt.

Jeugdsoos Flophouse heeft in overleg met NORMAAL

besloten tot het organiseren van een optreden voor

de basisschooijeugd van ToWijk en omgeving. De

jeugd'ige fans kr(jgen nu eindel^k ook eens de kans

te smullen van de Achterhoekse rook.

NORMAAL en óe jeugd hebben een zeer speciale

band met elkaar, maar i.v.m. de grote publiek op-

komst bij de NORMAAL concert, gemiddeld 4 men-

sen op eet m2, is de veiligheid voor de blagen niet

te garanderen.

De entree is voor „blagenrook" op vertoon van de

uitnodiging die ze op school ontvangen, geheel

gratis en let op: ouders komen er NIET in. Opvang

wordt verzorgd door leden van Jeugdcentrum Flop-

house.

De kinderen worden in gepaste kleding verwacht, er

is een prijs voor het hökerigste Achterhoekse blaag,

en voor ieder kind ligt er een leuk aandenken klaar.

Het zal een concert worden om nooit te vergeten.

GESLAAGD
De dames Frida B«sselink-Giesen en Gerdien Eulink

Kemper uit Hengelo Gld en Annie Walgemoet-Waarle

uit Vorden, slaagden aan de modevakschool „Haar-

lem" voor kestumière .

Voor coupeuse slaagden Diana Looman, Marietje

Ibink-Janeen uit Hengelo Gld an Angetique Janeen

uit Doetinoh^m.

Zij genoten hun opleiding bU mevr. R. Janaen-Schut-

ten te Hengelo Gld.

ZWEMVIJERDAAGSE HEKEIJ

Op 1 juii a.s. gaat in zwembad 't Elderink de 16e

zwemvierdaagse van start.

Tijdens dit door zwem- en polovererviging Hekeij ge

organiseerde zwemfestijn, is er voor de zwemlustigen

veel plezier te beleven,

Tot 5 juli kynnen de deelnemers elke dag een afstand

van 250 of 500 meter zwemmen. Als na vier dagen de

deelnemerskaart vol ie, krjjgt u een prachtige

medaille.

Rond het bad worden weer diverse aktiviteiten ge-

houden. De brandweer organiseert verschillende

spelen op de zonneweide en verder wordt er stuiver

duiken, een tafeltennisoompetitie en mattenraoes ge-

houden.

Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen op het zwembad
in Hengelo Gld, waar later ook de deelnemerskaart

kan worden afgehaald.

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

OPLOSSING ETALAGE PUZZEL HKM

De oplossing van de etalagepuzzel van HKM die was

bedacht bij de festiviteiten ter gelegenheid van de

heropening van het centrum van Hengelo Gld, door

de heer D. Maalderink bedacht en uitgevoerd, was:

waarom naar andere plaatsen lopen als u het in Hen-

gelo ook kunt kopen.

Men moest in de verschillende etalages d-e letters bty

elkaar zoeken en zo de zin vormen.

VETERANENCROSS TE HENGELO GLD

Zaterdag 6 juh a.s. zat er in Hengelo Gld op circuit

Wo'Ssinkbos weer de jaarlijkse veteranen motorcross

plaatsvinden.

Er zullen drie klassen met veteraanmotoren aan de

start verschijnen, waar de merken als Eijsink, Gree-

ves, Norton en BSA de boventoon zullen voeren.

Ook zullen er drie Wassen moderne motoren van start

gaan, waar de rijders ouder moeten zijn dan resp.

32 jaar, 38 jaar en 43 jaar.

Het circuit Wossinkbos is gelegen aan de Aaltense-

weg te Hengelo Gld is vanaf de grote kerk midden

in het dorp bepijld.

Vanaf 12.00 uur is het circuit geopend, terwijl de aan

vang van de wedstrijden om 13.30 uur is.

De toegang is gratis.

JOS HERWERS WINT GOLDEN KING AWARD 1991

Nissan-dealer autobedrijf Jos Herwers BV in Hengelo

heeft de Nissan Golden King Award 1991 ontvangen.

Deze onderscheid'ing betekent, dat autobedrijf Jos

Herwers Hengelo BV met vlag en wimpel voldoet aan

de strenge kwaliteitseisen van Nissan Motor Neder

land BV in Lisse. Bij de beoordeling staat vooral d«

mate van tevredenheid van de klanten centraal.

Ieder jaar onderzoekt de importeur bij alle 165 Nissan

dealerbed rijven de prestaties op gebieden als service

uitrusting, organisatie, management, verkoop, maas

vooral ook kiantentevredenherd. Via intensieve trai-

ningsprogramma's en een optimale begeleiding tracht

Nissan Motor Nederland BV het niveau van de dealer

organisatie verder te verhogen. De dealers, welke

aan de hand van deze jaarlijkse toetsing aan de aller

hoogste normen voldoen, worden onderscheiden met

de prestigieuze Nissan Golden King Award 1991.

De heer Herwers: ,,Nissan Motor Nederland BV

hecht terecht zeer veel belang aan de tevredenheid

van de klanten. Het sleutelwoord luiidt KING, dat staat

voor Klantenenthousiasme Is Ntesan's Garantie. Wij

doen ons uiterste best om dat waar te maken.

De dealers die de Nissan Golen King Award 1991

verdienen, spelen een voortrekkersrol bij het con-
stante streven naar verdere verbetering van de Nis-

san-organisatie. De onderscheiding rs dan ook be-

doeld als een bijzondfer eerbewijs en erkenning voor

de geleverde inspanningen om de klantgerichtheid

te verbeteren.

HENGELO'S SUCCES IN DUITSLAND

Gedurende de wereldkampioenschappen voor ras-

honden, die van 14 t.e.m. 17 juni 1'991 te Dortmund

werden gehouden, h-ebben onze plaatsgenoten Hetty

en Alex Sueters met hun 2y2 jaar oude Gordon set-

ter een opmerkelijke prestatie geleverd.

„Gheerfull Djara from Kings Castle", zoals haar offi-

ciële naam luidt, behaalde in een zeer sterk inter-

nationaal veld, een derde plaats.

JTTBllEUMKOIXEKriE
De Kennemer Jubileumkollektie, speciaal

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

DRUKKERIJ WO

•
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HENGELWEDSTRIJD VOOR 55-PLUSSERS

De Hengelose Hengelsportverertiging HHV organi-

seerde voor haar leden van 55 jaar en ouder een

hengelwedstrijd in de Veengoot, waaraan ondanks 't

slechte weer, tooh 15 personen deelnamen.

Voorzitter Hulstijn kon in zaat Wolbrink de middag

plezierig afsluiten en maakte de einduisJag bekend:

1 B. Kuiperij 57 cm, 2 B. Straatman 40 cm, 3 H. Hul-

stijn sr 37 cm en 4 B. Gnotenhuys 25 cm.

JAARVERGADERING PAX

Op de gehouden jaarvergadering van de v.v. en a.v.

PAX werden Joop van Ree en Jan Polman benoemd

tot Lid van verdienste.

H. Wullink, die als voorzitter herkozen werd, kon

namens de vereniging dit heuglijke feit mededelen.

De heer van Ree was 11 jaar bestuurslid geweest en

had zich vooral de laatste jaren ingezet voor de ver-

bouwing en renovatie van de accomodatie. De heer

Polman heeft 15 jaar de belangen behartigd van de

pupillen bij PAX en is daarnaast ook nog vele jaren

jeugdbestuurslid geweest.

Helaas waren de bestuursleden van de afdeling Gel-

derland verhinderd om deze benoeming bij te wonen,

maar zij hebben toegezegd dit bij een nader vast

te stelten gelegenheid, d'it alsnog goed te maken.

Als bestuurslid werd Joop van Ree opgevolgd door

Rolf ten Kate en werd Martin Bossenbroek ook her-
kozen als bestuurslid.

BIJ de verkiezing van het jeugdbestuur namen Ap

Fleming (tevens trainer A-jeugd en jeugdooöndinator)

Harrie van Haaren en Karel Kuipers de opengevallen

plaatsen in van Bertus Menkveld, Richard Veerink
en Jan Polman.

Trainer voor de B-jeugd wordt Herman Garritsen en

Wim Burghout neemt de C-jeugd onder zijn hoede.

Zeer verheugend was het ook dat PAX 2 voor het

eerst in het bestaan van PAX in het komende seizoen
in de KNVB speelt.

Ook maakte de voorzitter bekend dat hoofdsponsor

en tevens shirtsponsor Jos Herwers (Nissan) aan het

eind van het komend seizoen stopt en PAX dus op

zoek moet naar een nieuwe hoofdsponsor.

FESTIVITEITEN OPEN DORP HENGELO VERREGEND

De festiviteiten rond de opening van het nieuw inge-

richte centrum van Hengelo Gld en de onthulling van

het standbeeld van een paard in de Spalstraat te

Hengelo Gld, zijn door de overvloedige regenval voor

het grootste gedeelte in het water geval'len.

De HKM had in samen werking met de muziekver. en

majorettes, de paardenverenigingen en niet te ver-

geten de plaatselijke hoerca een heel mooi program-

ma in elkaar gezet met voor elk wat wils.

Maar zoals gezegd konden door de grote regenval de

meeste organisaties geen doorgang vinden, want het

waren buiten-evenementen.

Het was een jammerlijke zaak, want er was veel aan-

dacht aan besteed om er voor velen een gezeNig

feest van te maken, maar tegen zoiets valt niet op te
tornen.

De parachutisten zijn wel geland, maar er kwam er

maar een op de goede plek terecht, de Heineken bier-

wagen maakte wel zijn ritjes door het dorp en de

kramen van de antiekmarkt werden later op de mid-

dag nog wel geopend.

De terrasjes, d'ie anders bij mooi weer vol hadden ge-
zeten, bleven nu echter leeg.

's Morgens vond wel in de stromende regen de ont-

hulling plaats van het standbeeld van een paard in

de Spalstraat. De onthulling werd verricht door bur-

meester van Beeck Calkoen en Barbara Siedsma, de

kunstenares die het beeld had gemaakt.

De meningen over de fraaiheid van het standbeeld
lopen nogal uiteen.

De een vindt het mooi en de ander vindt het veel te
klein.

DRUKKERIJ \AOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN
TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK
' • • • • geboorte- en huwelijkskaarten
1 jubileum- en gelegenheidskaarten

Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,

huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen

om thuis uw kaart uit te zoeken.

' visitekaarten
1 rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
t rekeningen, briefpapier
• circulaires, folders, prijslijsten
* enveloppen, briefkaarten, sets
' kettingformulieren enz. enz.

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



DE SLACHTOFFERS VAN DE
BURGEROORLOG IN IRAK

DEN HAAG
DE SAMENWERKENDE HULPORGANISATIES

DE STILLE 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 voor een reumapatiënt direct omge-
zet worden in verlichting. Door revalidatie, hulpmiddelen en onderzoek.
Het Reumafonds helpt daarbij. Helpt u het Reumafonds? w-,

REUMABESTRIJDING
MOÉT DOORGAAN (alp

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

NATIONAAL RIUMAFONDS

IK MET
JIJZQMKR?

MAAK EEN DEAL
ALS JE HOC MOET RUDEN

Mama,
bestaan er
nog echte

neushoorns?

GEEF OM DE TOEKOMST.
Word voor ƒ 27,50 donateur van het

Wereld Natuur Fonds. Giro 25, Zeist.«

SOMS
DENK JE WEL
WAT KOMT
ERVAN
TERECHT

"Soms denk je wel eens waar

zijn we mee bezig, als zo 'n hoopje

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.

Ja, ik red een zeehondeleven!
Maak mij donateur en stuur een accept-
giro ter waarde van f. _

Naam _

Adres _ _

Postcode _

Plaats _

Zonder postzegel opsturen naar:
Stichting Zeehondencrèche, Antwoordnummer 950.

LJ950 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

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

"Ik wil er best eens
over praten

maar met wie?"

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

NIJMEGEN 080 - 23 99 59


