
60e jaargang no 23 dinsdag 9 juli 1991
DRUKKERIJ WOLTER8

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo GId

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

Verschijnt dinsdags In:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rh*

Toldijk, Wichmond-Vlerakkei

en omstreken

Hamburgers Runderworst
3 stuks 2.95 500 gram 4.95

Slagersham
150 gram

1.95

Magere
Riblappen

9.95

SPECIAL
Gemalen

notenbiefstuk
100 gram

2.75

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram 4.50

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram 4.50

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram 4.50

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4.50

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo GId.

Tel. 05753-1269

Gun uw schoenen een 2e ronde.
Weggooien is zonde!

JDE SCHOENMAKER"

W L L E M V A N H A L
Raadhuisstraat 51 c - Hengelo GId - 05753-2257

Wij zijn AFWEZIG
van 15 t.e.m. 31 juli

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 GId. Telefoon 05753 - 1374

Kerkstraat 6

Kg TUINBONEN

Grote BLOEMKOOL

Kg Chiquita BANANEN

18 zoete MANDARIJNEN

1.95

1.95

2.50

6.95

Uit de rauwkostkeuken:

500 g l JSBERGSLA met kaas 3.95

500 gr WORTELSALADE 2.50

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAK
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CC Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358
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ROOMBROODJES
KOFFIEBROODJES <

«CHOCOLADEBROODJES
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l
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Zaterdag 13 juli i.v.m. kermis

na 13.30 uur gesloten
>»Va 3INUVM 30 NVA - H3XW9 3INUVM 3d NVA

GEHAKT CORDON BLEU
per stuk 2.15
SPEKLAPPEN

500 gram 4.20

BOEREN LEVERWORST
100 gram 1.05

CORNEDBEEF
100 gram 1.70

WIJ ZIJN MET VAKANTIE

van zaterdagmiddag 13 juli
12.30 uur

t.e.m. maandag 29 juli
Dinsdag 30 juli staan wij weer voor u klaar

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (GId)

Tel. 05753-1301

VISHANDEL

J. H O E K S T R A
EEFDE

TEL. 05760-19771

Van de week niet alleen op vrijdag,
maar ook op woensdag tijdens de
Kernifsmarkf fe Hengelo GId.

Onze Kermismarktreklame:

GROTE POT ZURE HARING

geen 4.00 maar O.£ü

Dames en Heren kapsalons

Spalstraat 10,
7255 AC Hengelo
Tel. 05753-4017

Lochem Hengelo

Holten Warnsveld

Te koop:
OPEL KADETT 1600 l HB, 3-drs , wit, 05-88,

78.000 km 15.750,-

OPEL OMEGA 2.0 lv katalisator, blauw met,

electr. dak, stereo, 5-bak, 03-88, 110.000 km"

' 19.750,-

NISSAN MICRA, rood, open dak, 03-89

; 14.250,-

NISSAN MICRA, rood, automaat, 39.000 km,

04-85 8.500,-

VW GOLF diesel, 01-88, 140.000 km, wit

16.900,-

VW PASSAT variant 1600, 5-drs, zwart met

104.000 km, 06-87 15.000,-

VW PASSAT variant 1800 injectie, 5-drs, wit

02-87, 130.000 km, 5-bak 15.500,-

AUTOBEDRIJF

BERTUS EUGELINK
Z.-E.weg 113 - 7223 DB Baak - 05754-1448

GEVRAAGD enthousiaste

medewerkers m/v
voor vulploeg-
werkzaamheden

TEL 05753-2000 - HENGELO GLD

Graag bellen tussen 8.30 en 18.00 uur

Vragen naar dhr. G. A. Botterman

KERMIS-
KOOPJES

Ouderwetse lekkernij:

* BOLUSSEN
6 stuks van 4.80 nu 3.98

* KRENTE- of ROZIJNEBROOD
goed gevuld van 5.50 nu 4.95

* VLAAIEN
ze zijn er weer vanaf 3.9o

abrikoos, rijstevlaai, appel enz.

BAKKERIJ KREUNEN
TEL 05753-1474 - HENGELO GLD

ATTENTIE!

Wij gaan op vakantie

van maandag 15 t.e.m. zaterdag
27 juli
Maandag 29 juli staan wij weer voor u klaar!

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

Hummeloseweg 3 - Hengelo GId - Tel. 1258

4.35Magere SPEKLAPPEN
500 gram

HAMBURGERS
100 gram 1.05

Mager ONTBIJTSPEK « fifl
100 gram l-O V

DROGE RAUWE HAM
100 gram 2.75

Bloemen

Deze week
3 SUPERMOOIE

KALANCHOë'S
voor slechts

TROSANJERS
10 tak per boe

BLOEMEN VERKOOPKAS

4.95

3.95

Wijnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo GId - Tel. 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Hengelose kermis
Ook wij staan op de kerm/smarkt

Natuurlijk met

Hengelse wegge
en vele andere produkten uif onze
bakkerij

Kom even langs bij onze kraam en ziet,

wat bakkerij HEKKELMAN u biedt.

NNINQ/MOLE^B/KKERS

oo

Wij bieden een hele winkelruimte
vol van 't allernieuwste in brilmode.
in brilkwaliteiten en brilmodellen.
Of kiest U voor veilige zuurstof
doorlatende contactlenzen.
Kom vrijblijvend binnen voor inlichtin-
gen bij de gediplomeerde opticien, dus
de vakman voor Uw kostbare ogen.

's maandags de gehele dag gesloten

GROOT KORMELINK
> brillen en contactlenzen
Hengelo G. Spalstraat 27 -Telefoon 05753 -1771



BADKAMER VERBOUWEN? WILT U HET SANITAIR VERVANGEN? BEZOEK ONS BEDRIJF VOOR INFORMATIE

TECHN ,NSTALL BURO <$p QRDELMAN & DIJKMAN ZELHEMS^L
EG„5 !̂rLOGLD

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

Bl'ij zijn wij met de geboorte van onze zoon en

broertje

WIJ noemen hem ROY

Bert, Anja en N i el s Derksen

20 juni 1991.

Hoge Es 5,

7255 WH Hengelo Gld.

Langs óeze weg willen wij iedereen hartelijk

bedanken voor de vele felicitaties, bloemen,

planten en kado's, die onze trouwdag op 20

juni tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

JAN EN JOKE GROOT ROESSINK

Varsselseweg 4,

7255 NN Hengelo GW.

Gevraagd:
voor de vrijdagavond en zaterdag

verkoopster
in onze PLATENBAR

Leeftijd pi m 16 jaar

, .DESPANNEVOGEL"
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1484

toond van een bevalling en informatie gegeven over
zaken die belangrijk zijn rondom de geboorte en na
de geboorte. Duur van elke info ongeveer 11/2 uur.
Beide info's worden gehouden in het wijkgebouw te
Hengelo, Kastanjelaan 2c op 9 juli. Als u niet deel-
neemt aan de zwangerschapsgymnastiek en ongeveer

7 maanden zwanger bent, dan bent u ook van harte
welkom. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het reg.
kantoor ,,de Graafschap" van de distriktskruisver.
Oost Gelderland, Kastanjelaan 2b, Hengelo Gld,
tel. 05753-1457, tussen 9.00-12.30 uur.

t' Was bijzonder fijn, al die belangstelling ter

gelegenheid van ons 40-jarig huwelijksfeest op
23 juni j.l.

Heel hartelijk dartk allemaal!

EB EN ANNEKE HEKKELMAN

H. Addinkstraat 2,

7221 BG Steenderen.

INFO VOOR A.S. OUDERS

De distriktskruisver. Oost Gelderland geeft in
veel plaatsen zwangerschapsgymnastiek. In een
cyclus van de zwangerschapsgymnastiek zijn 2 infor-
matie-avonden voor de a.s. ouders opgenomen.
Op de 1e informatie-avond is een wijkverpleegkundige
aanwezig die samen met de zwangersohapstherapeute
informatie geeft over de taak van de kruisivereniging,
de voeding voor de a.s. moeder, de babyverzorging
en borst- en flesvoeding.
Op de 2e informatie-avond wordt een videofilm ge-

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

SNITZELS

GRILLWORST

HAMWORST

100 gr 1.50

100 gr 1,25

100 gr 1.25

Past. Thuisstraat l
KEIJENBOBG
Tel. 05753-132»

Aardappelen-, groente- en truitboeraern

Garritsen

-
Kruisbrmkseweg 7
7227 DA Toldijk
Telefoon 05755-1361

verse AARDBEIEN
van de koude grond

(ook voor grootverbruikers)

Zie onze da gaanbiedingen

OPEN:

ma. 13.30-17.30 uur
dl. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
wo. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
do. 13.30-17.30 uur
vr. 10.00-12.30 en 13.30-17.30 uur
za. 9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur

Nu tijdelijk open vanaf 9.00 uur

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

MOBIEL STRAALBEDRIJF

D, J. BRUMMELMAN
voor het

gritstralen
van steen, staal en beton

TOLDIJK - TEL. 05755-1767

A.P.K.
Wij keuren ALLE personenauto's

(bij een grote beurt GRATISÏ

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

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

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

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

PUBLIKATIE WET
RUIMTELIJKE ORDENING

WELZIJNS-INFO

BEKENDMAKING BOUWPLAN

De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 19a van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat bur-
gemeester en wethouders van die gemeente voor-
nemens zijn vrijstelling te verlenen als bedoeld in
artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
teneinde medewerking te kunnen verlenen aan het
bouwplan van:
J.G.W. Bolk, Ouweleen 1 te Hengelo, voor het
veranderen en vergroten van een berging op het
achtererf.
De aanvraag om vergunning ligt met ingang van 11
juli 1991 gedurende 14 dagen ter gemeente-
secretarie (afd.Grondgebiedszaken) voor een ieder
ter inzage.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een
ieder schriftelijk bezwaren tegen het verlenen van
de gevraagde vrijstelling indienen bij burgemeester
en wethouders.

Hengelo, 9 juli 1991.
De burgemeester voornoemd,
Mr. A.W.J. van Beeck Calkoen.

| BRANDPREVENTIE |

GAS UIT BLIK
Gaat u kamperen en gebruikt u wegwerp-gasblikjes
voor koken, verlichten of verwarmen? Bent u "doe-
het-zelver" en gaat u solderen, verf afbranden of
verwarmen met wegwerp-gasblikjes?
DENK OM UW VEILIGHEID!
Lees eerst de veiligheidstips in deze rubriek. Weg-
werp-gasblikjes kunnen levensgevaarlijk zijn. Bij
veilig gebruik zijn er geen problemen.
Er zijn verschillende soorten gastankjes. Die
tankjes zijn op zichzelf veilig. Ze worden gekeurd
vóór u ze koopt in de kampeerwi nkel, supermarkt
of "doe-het-zelf" zaak. Óók de zgn. wegwerp-
gasblikjes.
Meestal gaat het goed met die blikjes. Maar soms
gebeuren er ongelukken, door een verkeerd
gebruik of onvoorzichtigheid. Steekvlammen en
ernstige brandwonden, zijn het gevolg. Elk jaar
yaan er tenten en caravans in vlammen op.
DENK OM UW VEILIGHEID!
1. Gebruik alleen een passend blikje. Een blikje van
hetzelfde merk als uw kooktoestel, kampeerlamp,
soldeer- of verf-afbrand apparaat past altijd. De
blikjes zijn vaak verschillend, al ziet u dat op het
eerste oog niet. Een niet passend blikje kan gas-
lekkage veroorzaken.
2. Houd u precies aan de gebruiksaanwijzing
3. Draai het gaskraantje dicht vóór u een vol blikje
aansluit.
4. Controleer elke keer bij het vervangen van het
blikje de afdicntingsring. Vervang de ring minstens
1x per 2 jaar. De ringen zijn in voorraad bij uw
leverancier.
5. Ontstaat er toch een lek, zet dan het apparaat met
blikje op een veilige plek buiten en laat het gas
ontsnappen.
6. Laat uw toestel afkoelen vóór u het blikje vervangt.
7. Vervang het blikje alléén in de open lucht, (niet in
caravan of tent) en nooit bij vuur.
8. Koppel uw apparaat nooit los van het gasblikje
voordat dit helemaal leeg is. Controleer dit door
schudden. Als u vloeistof hoort klotsen is het blikje
in elk geval nog niet leeg. Probeer nooit een aange-
broken blikje voor een ander doel te gebruiken.
9. Houd blikjes zo koel mogelijk.
Mocht uw tent of caravan in brand raken.
- Breng dan allereerst iedereen in veiligheid.
- Blus, zo mogelijk, met blusmateriaal op de camping
of met een autoblusser.
Raakt iemand in brand.
- Ga liggen of leg slachtoffer neer.
- Vlammen doven, liefst met water, anders met een
jas of deken of over de grond rollen.
- Brandwonden 10 minuten koelen met koud, stro-
mend water (desnoods de sloot in). Geen kleding
verwijderen. Niets op de wond smeren.

-- Altijd naar de dokter, zelfs bij blaarvorming.
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In het vorige, d.w.z. in het eerste artikel over het gemeentelijke welzijnsbeleid hebben we
getracht om de ontwikkeling rond de tot dusver gevolgde subsidie-procedure te verduidelijken.
Wij hebben daarbij aangegeven wat de redenen zijn van de herstructurering van de subsudue-
spelregels. In z'n algemeenheid kan het door ons gemeentebestuur gestelde doel als volgt
worden samengevat:
"het ontwikkelen van een subsidie-methode, waarbij zowel de rechtmatigheid, doelmatigheid,
en efficiency voorop staan en waarbij tevens alle betrokken organisaties en/of burgers in een
vroegtijdig stadium bij de voorbereiding van de besluitvorming wordt betrokken"
In gewoon Nederlands betekent dit zoveel als:
"Zorgen dat in nauw overleg met alle betrokkenen de beschikbare subsidiegelden op een
rechtvaardige en vooral ook praktische wijze worden verdeeld en dat dit geld terecht komt waar
dit, naar de mening van het gemeentebestuur, het best tot zijn recht komt".
Het verschijnsel zal u niet onbekend zijn dat wanneer de inkomsten dalen en dat tegelijk de
kosten stijgen, heel snel het moment komt waarop je je moet beraden over hoe het verder moet.
Eventuele reservers zijn immers niet onuitputtelijk. Zo is dit zelfde moment voorde gemeentelijke
overheid sneller gekomen dan verwacht. Wij hebben eerder al de zgn. "Tussenbalans"
genoemd, als één der oorzaken van deze stroomversnelling.
De twee belangrijkste inkomstbronnen van de gemeenten zijn:
1. bijdrage uit de Rijkskas
2. inkomsten uit gemeentelijke belastingen en leges, zoals onroerendgoed-belasting. leges op
vergunningen, toeristenbelasting, etc.
Om nu uit de impasse te geraken, is een keuze uit twee oplossingen voorhanden. Je probeert
de eigen inkomsten te vergroten of je verlaagt je uitgaven. De argumenten c.q. consequenties
van de eerste keuze betreffen een puur politieke discussie en afweging, hetgeen .uiteraard
buiten het bestek van dit artikel valt. Wij richten onze aandacht op de tweede mogelijkheid en
wel op de vraag of het mogelijk is om de uitgaven te verlagen, dan wel om eventuele
toekomstige stijgingen te vermijden. Om nu deze vraag goed te kunnen beantwoorden is
uiteraard grondige kennis van deze uitgaven noodzakelijk. Om immers verschillende uitgaven/
kostensoorten op een juiste wijze te kunnen vergelijken, zul je een goed en volledig overzicht
moeten hebben van deze bestedingen. In dit kader wordt momenteel een onderzoek ingesteld
naar deze uitgaven. De gemeentebegroting wordt kritisch doorgelopen om te zien in hoeverre
er nog uitgaven zijn te vinden die een nadere beoordeling behoeven. In dit licht zijn ook de
gemeentelijke subsidies bekeken. Geconstateerd is dat er een aantal subsidies zijn die jaren
geleden eens zijn vastgesteld en sindsdien niet meer zijn beoordeeld. De juistheid van de
toenmalige toekenning staat weliswaar niet ter discussie, doch wel de vraag of zich, in de loop
der jaren wellicht wijzigingen hebben voorgedaan waardoor deze subsidie vandaag de dag
misschien niet of slechts ten dele zou zijn uigekeerd. Het omgekeerde is uiteraard eveneens
voorstelbaar. Teneinde nu dit soort van vragen in de toekomst steeds aktueel en op juiste wijze
te kunnen beantwoorden zodat een correcte besteding zoveel als mogelijk gewaarborgd wordt,
heeft het gemeentebestuur er voor gekozen om een specifiek welzijnsbeleid te ontwikkelen.
Hiermee wordt gelijk een basis gelegd c.q. criteria ontwikkeld voor een beoordeling van
instellingen en aktiviteiten zoals die nu aktueel is. Hiermee wordt het in feite mogelijk om de
doelstelling, zoals in het begin van dit artikel bedoeld, een heel eind te benaderen. Zo zal vanuit
de gedachte: "Wat goed is, mag je slechts veranderen, wanneer het nog beter kan", een
heroverweging van alle gemeentelijke subsidies en de daarbij toegepaste criteria, eerdaags op
de agenda van de gemeenteraad prijken. Nu reeds is bekend dat, in het kader van onze
doelstelling, o.m. de navolgende vragen daarbij de revue zullen passeren:
- heeft een bepaalde aktiviteit nut voor de bevolking?
- zijn andere financieringsbronnen voorhanden en onderzocht?
- kan een aktiviteit slechts met gemeentelijke subsidie doorgang vinden9

- hoe is de vermogenspositie van de subsidie-vragende instelling?
- heeft de aktiviteit een aantoonbaar open karakter?
- betreft het een incidentele of structurele aktiviteit?
Op grond van o.a. deze vragen zal de gemeenteraad te zijner tijd moeten oordelen of alle, nu
verstrekte gemeentelijke subsidies geheel in overstemming zijn met het gestelde doel. Ook
over deze ontwikkelingen zullen wij trachten u middels deze rubriek zo veel als mogelijk naar
de aktualiteit te informeren. Na een aantal meer algemene beschouwingen zoals ook deze keer
is gebeurd, streven wij er naar om straks via korte en gerichte artikelen u over de uitwerking
van het algemene beleid te informeren via deze rubriek. Indien u behoefte heeft op dit artikel
te reageren, dan wel hierover vragen wilt stellen, gelieve u kontakt op te nemen met het Buro
Welzijn van de Afdeling Sociale Zaken en Welzijn (tel. 05753-1541. toestel 54).

PUBLIKATIES WET AROB

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 19 juni t/'m 2
juli 1991 waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan
worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

S. Jongebloed, Remmelinkdijk
9a, Keijenborg

Brummelhuis Bouwcoördinatie
b.v., Bisschopstraat 18, Oldenzaal

Stichting Proefbedrijf Melkvee-
houderij en Milieu. Runderweg 6,
Lelystad

Stichting Proefbedrijf Melkvee-
houderij en Milieu, Runderweg 6,
Lelystad

P. Wibmer, Middenweg 8,
Hengelo Gld

het plaatsen van een dakkapel

het oprichten van een dubbele wo-
ning aan de Waarleskamp 34-36

oprichten van een jongveestal en
werktuigenberging aan de
Roessinkweg 2

het oprichten van twee bedrijfs-
woningen aan de Roessinkweg
2a en 2b

vergroten van een garage/ber-
ging, alsmede het oprichten van
een carport

het plaatsen van een tuinhuisjeM. Verhoeven, Eulingkamp 6.
Keijenborg

J.G.B. Wiendels, Wiendelsweg
3, Keijenborg

A.W.D. Loonen, Rozenhoflaan
29, Hengelo Gld

H. Damen, Sint Michielsstraat 4,
Hengelo Gld

A.B.M. Penterman, Rozenhof-
laan 23, Hengelo Gld

Een bezwaarschrift moet binnen 30 dagen, na deze bekendmaking,
worden ingediend bij het bestuurscollege dat de beslissing heeft
genomen.
Terzake kunnen nadere inlichtingen worden gevraagd ter
gemeentesecretarie, afdeling grondgebiedszaken.

het plaatsen van een berging

het oprichten van garageboxen
annex theorielokaal

het uitbreiden van een opslag-
ruimte

het oprichten van een garagebox

BESCHIKKINGEN INGEVOLGE DE
HINDERWET

AFVAL - APART OOK IN DE

GEMEENTE HENGELO

Met ingang van maandag 7 oktober 1991 zal het huisvuil in onze gemeente worden opgehaald
in mini-containers, waardoor de plastic huisvuilzak zal verdwijnen uit uw huis- en straatbeeld.
Hiervoor in de plaats komt een huisvuilbak-op-wieltjes, of juister gezegd, twee van deze mini-
containers, te weten een groenen en een grijze container, want het afval zal in het vervolg
gescheiden ingezameld moeten worden. Er zal dus niet langer huishoudelijk afval in
huisvuilzakken of anderszins buiten een van de twee containers kunnen worden aangeboden.
Waarom gescheiden inzamelen?
Het huishoudelijk afval bevat veel zaken die, na bewerking opnieuw gebruikt kunnen worden.
Wanneer elk huishouden die f.arbruikbare zaken apart houdt -scheiden bij de bron wordt dat
genoemd- blijft er slechts een klein deel "echt" afval over voor afvoer naar de regionale
stortplaats te Zelhem. Veel herbruikbaar afval wordt al apart gehouden, denk maar aan het
klein chemisch afval via de milieubox, het glas via de glasbak, het oud papier voor verenigingen
of scholen en oude kleding voor een goed doel. Zo' 40 a 45% van het totale huisvuil bestaat
uit groente-, fruit- en tuinafval, ook wel GFT genoemd. Dit "afval" is via compostering uitstekend
herbruikbaar als bemestings- en grondverbetenngsmatenaal. Door ook groente-, fruit- en
tuinafval apart in te zamelen wordt de afvalberg een stuk minder groot.
Een grijze en een groene container.
Groente-, fruit- en tuinafval dient m de toekomst te worden gedeponeerd in de groene container
en het restant, vorzover het al niet gescheiden wordt, in een grijze container.
Tijdig voorde invoering worden de containers bij u thuis bezorgd. Ze worden niet uw eigendom,
maar worden in bruikleen gegeven en ze horen dus bij de woning.
Vanaf oktober wordt de ene week de grijze container geleegd en de andere week de groene
container. Om en om dus, beginnende met de grijze container op 7 oktober.
Meer informatie.
In veel gemeenten is het gebruik van mini-containers al jarenlang ingeburgerd. Voor u is het
nieuw en zal het in het begin misschien een hele verandering betekenen. Tegelijkertijd met de
containers ontvangt u een ophaalkalender en een informatiekrant. Deze informatiekrant gaat
over de veranderingen, over het gescheiden inzamelen, het gebruik van de mini-containers en
over andere voor u en voor ons milieu belangrijke zaken die daarmede te maken hebben.
Ook in deze informatierubriek zult u de komende periode telkens informatie omtrent het nieuwe
inzamelsysteem aantreffen.
Mocht u nu reeds nadere informatie wensen over deze nieuwe methode van inzamelen, dan
kunt u bellen naar het gemeentehuis, telefoon 1541.

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken ingevolge artikel 12
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat bij hen in
verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting een aanvraag is
binnengekomen van Goma B.V. voor een nieuwe de gehele inrichting
omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet voor het toeleveren,
ontwerpen en vervaardigen van stans- en persprodukten en assemblage
produkten op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld.,
sectie E, nr. 1761, gelegen aan Ruurloseweg 80a te Hengelo Gld.
De aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen op het ge-
meentehuis, afdeling Grondgebiedszaken ter inzage van 10 juli 1991
tot 10 augustus 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. Na deze datum, tot het
einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de
beschikking op de aanvraag, liggen de stukken elke werkdag van 09.00
tot 12.00 uur ter inzage op de afdeling Grondgebiedszaken. Desge-
wenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkre-
gen.
Gemotiveerd bezwaren kunnen tot 10 augustus 1991 schriftelijk bij ons
college worden ingebracht. Degene die een bezwaarschrift indient kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Indien daarom telefonisch wordt verzocht (tel. 05753-1541, toestel 26),
wordt gelegenheid tot het indienen van mondelinge bezwaren gegeven
op dinsdag 30 juli a.s. om 15.30 uur in het gemeentehuis. Hierbij wordt
dan tevens de gelegenheid gegeven tot een gedachtenwisseling over
de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige
aanwezigen.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat slechts degenen, die bezwaren
hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven en een ieder die
aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de
gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp-
beschikking in te dienen.

OUD PAPIER INZAMELAKTIES |

In de gemeente Hengelo wordt door verenigingen en scholen
regelmatig oud papier ingezameld. Een subsidieregeling van de
gemeente zorgt er voor dat de inzamelaars een aanvulling op de
oud papier-prijs krijgen als deze laag is. Voor hen betekent dit extra
inkomsten en voor u een regelmatige inzameling.
Continue inzameling
- L R. de Bosruiters, bij fam. Diesveld, Bronkhorsterstraat 8.
Maandag t/m vrijdag.
- Damclub Hengelo "D.C.H.". Container op parkeerterrein achter
zaal Wolbrink. Tijdens openingstijden winkel Spannevogel. In winkel
naar sleutel van container vragen.

| COLLECTE |

Volgens het collecterooster 1991 worden tot 24 augustus 1991 geen
collectes gehouden.

SOCIALE
VERZEKERINGSBANK

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



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

Runder salami

100 gram

Sjalotte paté

100 gram

2.49

2.49

1.49
AH halfvolle van.-yoghurt

titer L

AH yoghurtdrink
l'iter 1.29

Slijterij „De Zon"
V.d. Eelaart drie sterren
jonge jenever

liter 18.95

Pollen kersenbrandewijn

liter 13.45

Schouderkarbonade

kg 7.48

AH bruin brood

800 gram

Frans stokbrood

per stuk

AH mueslislof

400 gram

1.79

1.59

1.99

Gemengde sla
kant en klaar
div. soorten zak 1.49

AH elleboogjes

macaroni

500 gram 0.89

AH extra jam

8 smaken

450 gram 1.69

AH patates frites

1.49

AH ruezenpak puntjes

12 stuks l BV v

Nasi-bami-macaroni

kg £•«73

Rauwkost

n QQdiv. soorten zak Uivv

maandag aanbiedingen

zie in de winkel

Zie de grote adv. in

de landelijke bladen

TOLDIJK

Bouwbedrijf Snelder b.v.
Zutphen Emmerikseweg 11, Toldijk, tel. 05755-1316

na kantooruren 08343-1184

Te koop in Toldijk aan de Weth. Spekkinkstraat
nog 1 helft van een dubbele premie A woning.

l Koopsom vanaf ƒ 134.000,- v.o.n.

Deze ster staat
minder ver dan u
wellicht denkt.

De Mercedes-ster is een ster waar je als Mercedesrijder
trots op bent. Een auto die z'n kwaliteiten meer dan eens
bewezen heeft. Een Mercedes koop je bij een vertrouwde
dealerdiequa kwaliteitenervaring 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)

BIIENHOF STRATEN MAKERS BE DRI |F

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

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
Spal straat 13, Hengelo Gld

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

GLAS-VERF-BEHANG

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

OPRUIMING
VOOR BABY EN PEUTER:

T-shirts

sweatshirts

zomerpakjes

poloshirts

lange broeken

jurkjes

jasjes

buggy's

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

TEXTIEL:

dames trïcot heupslips

dames badstof heupslips

ondergoed setjes

badstof herenslips

boxershorts

theedoeken

keukensetjes

hoeslakens, 1 pers.

hoeslakens, 2 pers.

5.00

15.00

7.50

7.50

15.00

15.00

19.95

79.00

3 voor 10.00

2.95

8.50

3 voor 15.00

4.95

4.90

10.95

19.95

26.90

WONINGINRICHTING:

aanbiedingen en coupons in VLOERBEDEKKING,

GORDIJNSTOFFEN en VITRAGES

aanbiedingen in TAFELKLEDEN

ZONWERING:

aanbiedingen ROLGORDIJNEN, marine en bruin
(voorraad)

Tijdens de opruiming op alle niet afgeprijsde voor-
radige artikelen

10 pcff korting
DE OPRUIMING IS T.E.M. 23 JULI

Daarna hebben wij vakantie en is de winkel
gesloten t.e.m. 10 augustus

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

:-K«*K

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425



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.

Hengelo Gld. - Raadhuisstraat 21
Keijenborg - St. Janstraat 44

Tel. 05753-2022

Rabobank
Meer bank voor je geld

OPHEFFINGSUITVERKOOP!!
PANTY'S 2 PAAR HALEN 1 BETALEN

HANDSCHOENEN 2 PAAR HALEN 1 BETALEN

RITSEN 2 HALEN 1 BETALEN

KINDERONDERGOED 3 HALEN 1 BETALEN

BABY EN KLEUTERKLEDING 2 HALEN 1 BETALEN

verder kortingen oplopend tof 70%

NIJENHUIJS TEXTIEL
Hummeloseweg 8 - Hengelo Gld

Tevens bedanken wij onze clientèle voor het in
ons gestelde vertrouwen.

Ans en Guus

i

NU KOOPJES in onze voor jaarsopruiming

NU kopen betekent geld besparen
KOOPJES IN Dl V. ARTIKELEN O. A.:

T-shirts - hemdjes
2 halen, l betalen

Damesblouses, broeken en shirts
2 halen, l betalen

Herenblouses
zowel lange als korte mouw

2 halen, l betalen

Spijkerbroek met knoopsluiting
merken Trader - Rifle - Compagnie - Canadian

NU 59.95
SPIJKERBROEKEN
grandioze kwaliteit - merk Californian, zowel in wijd

als halfwijd model, ook in black denim, prima pasvorm

NU 59.95

W l D E F AS H l O N

'turken.
l KLEDING^NETEVEtz NET EVEN ANDERS

Spalstraat 32,
Hengelo (Gld.)

's Maandags gesloten
Woensdags de gehele dag geopend

Vrije tijd Zomaar een dagje jezelf verwennen
en genieten van zon en buiten-

_ _ leven. Alleen of met z'n tweeën de
omgeving ontdekken. Gazelle heeft schitterende sportieve toer-
fietsen. Niet alleen voor de korte stukjes, maar ook voor die extra
kilometers.

Gazelle maakt fietsen sportiever!

RIJWIELEN BROMFIETSEN
KIEFTENDORP 11 7255 MG

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

GAG J NAAR JE

OP VERTOON VAN DE
JULI/AUG-BON UITJE
WIGWAM KALENDER 1991

«j
DE DRIEVETOL

speelgoed en hobby

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 14 JULI

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

10 uur ds de Vries, H. Avondmaal

Remigiuskerk

10 uur mevr. Feenstra, Jeugddienst

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds Elbert

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 13 juli 19.00 uur Eucharistieviering
het gemengd koor zingt

Zondag 14 juK 10.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 16 jufo 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg

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

13 - 14 JuR
B. A. M. Eljkelkamp, tel. 2262

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

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

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur
H. Eil, tel. 1420.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 - 11

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

Kruisvereniging Hengelo Gld

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
Ketlenborg: Past. Thuisstraat 18, tel. 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

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

Al pha-hu l p verlening di. en do. van 8.30-10.00 uur, tel.
05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting „De
Graafschap", t.a.v. afd. alpha-hulpverlenmg, postbus
65, 7255 ZH Hengelo Gld. Bezoekadres: Kastanje-
laan 15, Hengerfo Gld.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpoNenst: 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) tei. 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-I Jssel - tel. 05751-1846.

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



DE SLACHTOFFERS VAN DE
BURGEROORLOG IN IRAK

GIRO 800.800
DEN HAAG

DE SAMENWERKENDE HU PORGANISA1 ES

REUMA
DESnilEPIIN

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?

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN GIRO

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

NATIONAAL REUMAFONDS

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

DORPSSTRAAT 37
7221 BN STEENDEREN

TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK
' geboorte- en huwelijkskaarten
' jubileum- en gelegenheidskaarten
Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,
huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen
om thuis uw kaart uit te zoeken.

' visitekaarten
* rouwcirculaires, bidprentjes

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

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

SOMS
DENK JE WEL
WA1 KOM

RVAN
R! =CH

"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

l
l

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

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

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
AI 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

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

Mof*
lijn S 070-614 614

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
De grootste kans van slagen in:

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

Wij helpen u graag met de tekst en leveren
ie klas drukwerk . \

V



UITREIKING VAN HET EERSTE „GOUD" DOOR DE GEMEENTE HENGELO GLD
De uitreiking van de door de gemeente Hengelo Gld
ingestelde sportmedailles voor geleverde prestaties
door inwoners, verenigingen of instellingen, vond
onlangs plaats in het gemeentehuis.
De eer van het eerste „goud" viel 2 personen en 2

ILSE FRERIKS
fietscrossen, leeftijd 10 jaar
Ned. kampioenschappen 2e plaats (zilver)

Europese kampioenschappen in Zwitserland
3e plaats (brons)

Wereldkampioenschappen in Frankrijk
2e plaats (zilver)

Team van de TTV Bekveld in de 680 kg klasse
nationaal kampioen en zilver bij de wereldkampioen-
schappen voor clubteams

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO GLD
Weken 11 t.e.m. 24 juni 1991
De laatste dagen komen er steeds meer meldingen
binnen van mensen die zich ergeren aan honden (de
eigenaren eigenlijk) die overal maar de boel vervuilen
Vooral op plaatsen waar kinderen spelen wekt dat
ergernis. En dit terwijl er hondetoiletten zijn en ge-
noeg andere plaatsen waar u uw hond kunt uitlaten
zonder dat anderen daar op enigerlei wijze hinder
van ondervinden.
15-6 Een inwoner van Keijerïborg liep bij een blaas-
test tegen de lanm. De automobilist blies 600 ug/l
(= 1,4 promille)
16-6 Op de krifislng Ruurloseweg-Wilhelmïnalaan
ontstond een ernstig verkeersongeval. Een 7-jarige
jongen stak de weg over met z'n fietsje op 't moment
dat er nog een auto aankwam. Een eerdere automobi-
list heeft hij nog wel voorbij laten rijden, maar is
daarna overgestoken. Het tond werd zeer ernstig
gewond naar het ziekenhuis te Doetinchem vervoerd.
16-6 Naar aanleiding van een bijzonder groot aantal
aangiften betreffende vernielingen in Keijenborg de
laatste tijd, is er een onderzoek gestart. 5 jongeman-
nen zijn aangehouden en verhoord. Zij bekenden vele
vernielingen en de door hen aangerichte schade loopt
in de vele duizenden guldens. De politie bemiddelt
in de schaderegeling.
17-6 Op de Kruisbergseweg kwam een overstekende
fietser in botsing met een passerende automobilist.
Hier was het letsel gering.
19-6 Op de hoek de Heurne-Vordenseweg kwamen 2
automobilisten met elkaar in botsing. Een voorrangs-
fout die uitsluitend materiële schade ten gevolge had.
24-6 Tijdens de Keijenborgse kermis - zijn voorzover
wij nu weten - een 4 tal fietsen weggenomen. Enkele
daarvan stonden op slot.
25-6 In de bocht bij 't Zelle op de Ruurloseweg raak-
ten twee passerenden automobil'isten elkaar. Beiden
zijn vermoedelijk onvoldoende uitgeweken naar de
rechter zijde van de rijbaan.

Honden in de jachtvelden
Het is een toenemende overlast van mensen die hun
hond de vrije loop laten in de diverse jachtterreinen.
Met name op 't Zand is de overlast zeer groot. Veel
jong wild, waaronder een groot aantal pasgeboren
reeën, worden opgeschrikt door loslopende honden.
De hond hoeft niet eens achter het wild aan te gaan
om al onrust te veroorzaken.
Middels bordjes is op 't Zand en het Klooster aange-
geven dat de toegang verboden is met o.a. een los-
liopende hond.
Dit geldt echter ook op grond van de Jachtwet op de
door het jachtgebied lopende of zo u Wilt in 't natuur-
terrein gelegen openbare wegen en paden.
U loopt het risico om door de politie of een jachtop-
zichter bekeurd te worden, indien u in overtreding
bent.

B. J. Eijsink

Week 25 juni t.e.m. 1 juli 1991
Tijdens de kermis in Keijenborg werden in totaal 7
fietsen en een jas ontvreemd. Veel van de fietsen
waren wel afgestoten en de mogelijkheid bestaat,
dat deze diefstallen worden georganiseerd en de
fietsen met een auto worden vervoerd. Tijdens de
Hengelose kermis zullen we trachten hier extra toe-
zicht op uit te oefenen.
Een bewoner van de Spalstraat had zijn auto daar
geparkeerd en ontdekte, dat er een drietal diepe
krassen op de motorkap zaten. Dit is vermoedelijk
door een fiets of een licht motorrijtuig gebeurd. Er
hebben zich geen getuigen gemeld en zoals u be-
grijpt, heeft de veroorzaker zich ook niet gemeld.
Vrijdag 28 juni j J. werd er bij een tankstatoin aan de
Rondweg getankt zonder te betalen. Het onderzoek
in deze Is nog gaande.

A, Vdtman

verenigingen te beurt. Burgemeester van Beeck Cal-
koen ging in zijn toespraak nogmaals in op de pres-
taties die geleverd waren en reikte de medaiHes uit
aan o.m.:

JOHN SLOOT

Nerf. kampioen samengestelde menwedstrijden, in de
klasse tweespan, pony M.
Tevens algeheel Ned. kampioen aHe categorieën in
de klasse pony

Team in de klasse 50 meter klein kaliber geweer
van de schietvereniging Wil'lem TeN
Ned. kampioen 50 m liggend outdoor NNR
Ned. kampioen 50 m liggend 3x40 outdoor NNR
Ned. kampioen 50 m liggend 3x20 outdoor
Ned. kampioen 50 m liggend 3x40 indoor NNR
Ned. kampioen 50 m liggend 3x20 indoor NNR

1/8 TRIATHLON VAN HENGELO GLD
Zondag 30 juni 1991 vond de tweede 1/8 triathlon
voor de inwoners van de gemeente Hengelo plaats.
Die dag was voor het aanwezige publiek te zien dat
er in Hengelo Gkl veel tri-athleten wonen.
Vanwege het mooie weer begon iedereen opgeruimd
aan de wed'strijd. Het was voor iedereen een wed-
strijd. De een streed tegen een directe tegenstander
om als eerste binnen te komen, de ander streed tegen
de tijd, die hij of zij vorig jaar had neergezet en weer
een ander streed tegen zichzelf en tegen de beslis-
sing aan dit evenement mee te doen.
U zult begrijpen dat er vele Winnaars, doch ook ver-
liezers waren. Er waren opmerkingen te horen als:
vijf minuten sneller als vorig jaar en nooit weer!
Weer was het, evenals vorig jaar, één grote familie
die aan de start verscheen. Iedereen kende iedereen
en de speaker, oud-inwoner van Hengelo Gld, Jan
Knoef, speelde gevat in op de opmerkingen van zowel
deelnemers als publiek.

Gezien de sfeer en het enthousiasme van iedereen,
is de organisatie van mening, dit in tegenstelling tot
hetgeen in de regionale pers te lezen was, dit jaar-
lijks alleen voor de inwoners van de gemeente Hen-
gelo Gld zou moeten kunnen.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat 't op deze wijze
alleen mogelijk wa« door de inbreng van de sponsor
van het evenement, die de organisatie op vele manie
ren fantastisch ondersteunde.
Ook de inzet van vrijwilligers en de EHBO mag niet
onvermeld blijven. Zij zorgden voor een veilig en
ongestoord verloop van het hele gebeuren.
Zoal'S de organisatie bij de prijsuitreiking al mee-
deelde, zal het evenement, in welke vorm ook, altijd
open blijven voor inwoners van de gemeente Hengelo
en was het niet zoals de regionale pers vermeldde:
de l'aatste triathlon voor inwoners van de gemeente
Hengelo. Pas bij een evaluatie in het najaar zal de
organisatie besüssen hoe het evenement er volgend
jaar uit zal komen te zien.

KORFBALVERENIGING DEELT WAARDEBONNEN
UIT {
In het kader van een l ede nwerf campagne stelt de
korfbalvereniging Qiuck '81 een waardebon van
f 12.50 beschikbaar voor iedereen die zich als nieuw
lid aanmeld voor het seizoen 1991-1992. De waarde-
bonnen kunnen worden besteed in een groot aantal
winkels in Hengelo en Keijenborg.
Tijdens de Hengelose kermis organiseert de EMM
traditiegetrouw een spelenmiddag op het korfbal-
ler rein.
Dan zijn er voor de kinderen formulieren verkrijgbaar
waarmee ze zich als nieuw lid kunnen opgeven
De aktie gefdt voor alle leeftijden.
Belangstellenden kunnen informatie verkrijgen bij
mevr. G. Wolsink, Snethlageweg 9 te Hengelo Gld.

HENGELWEDSTRIJD VOOR DAMES

De Hengelose hengelsportvereniging HHV organi-
seerde ook dit jaar een wedstrijd voor dames.
13 deelneemsters trokken naar de Veengoot, waarbij
iedereen een of meerdere vissen wist te vangen.
Vice-voorzitter dhr. J. Kei maakte de volgende eind-
uitslag bekend:
1 mevr. A. v.d. Lende 84 cm, 2 mevr. G. HUlstijn
73 cm, 3 mevr. R. v. Manen 61 cm, 4 mevr. R. Kei
60 cm, 5 mevr. H. Oldenhave 59 cm:
Dat deze wedstrijd bij de dames in de smaak viel
blijkt wel uit het feit op hun verzoek de wedstrijd
volgend jaar tot 2 uur te verlengen.

BELANGRIJK NIEUWS

I.V.M. DE KERMIS en VOLKSFEEST ZIJN WIJ

gesloten op kermiszaterdag
(13 juli) na 12.30 uur

NIEUWS VOOR VIERAKKER-WICHMOND:

BOERDERIJ-VELDNAMENBOEK

VAN WARNSVELD
Vanaf heden in onze zaak verkrijgbaar

Aanwezig de gehele kollektie

SCHOOLAGENDA'S
BESTEL TIJDIG UW STUDIEBOEKEN

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f t f fZ E L H EM
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's Maandags gesloteni
COLLECTE RODE KRUIS

De jaarlijkse collecte van de afdeling Hengelo Gld
van het Nederlandse Rode Kruis, welke werd ge-
houden in de periode van 26 mei t.e.m. 8 juni 1991
heeft f 8.052,90 opgebracht.
Al'le gevers en collectanten worden heel hartelijk be-
dankt voor d'it mooie resultaat.

GESLAAGD

Aan het Sonsbeek ooilege te Arnhem, afd. MDGO
SB (Cios) slaagde Mona Hiddink voor het eind-
examen.

HENGELOSE KERMIS

EEN OERGEZELLIG FEEST

Het is weer zover. Hengelose kermis. Het bestuur
van de 40-jarige Schutterij Eendracht Maakt Macht
heeft voor woensdag 10, vrijdag 12, zaterdag 13 en
zondag 14 juli weer een programma samengesteld dat
klinkt als een klok.
Zie daarvoor de Reclame van 2 juW 1991.
Het begint op dinsdagavond 9 juli wanneer de dames
en heren schutters zoveel mogelijk bij Wolbrink wor
den verwacht om 'rt nummer voor de volgorde van 't
vogel schieten te trekken. Dit kan veel vertraging bij
het schieten voorkomen.
Woensdag 10 juli begint met de traditionele kermis-
markt. Velen ontmoeten elkaar dan weer en om
het met ..Bleikman" te zeggen: da's alderbastend
gezellig. In de Spalstraat is dan het jaarlijkse stand-
werkersconcours, waar de standwerkers elkaar de
loef proberen af te steken om de eerste prijs in de
wacht te slepen. De marktcommissie organiseert de
grote en bekende paardenkeuringen op ,,de Hiet-
maat". In de Kerkstraat, op de oude vertrouwde plek
worden om 10.00 uur de kerrrïisvermakelijkheden ge-
opend. De plaatselijke horeca zet ook weer haar
beste beentje voor door in haar gelegenheden dans-
en stemmiingsmuziek te geven. Gezellig zal het on-
getwijfeld worden. Dat staat vast.
's Avonds heeft de EMM een spectaculair onderdeel
op het programma staan. Was het een aantal jaren
de straten motorcross, nu is het een straten race.
Race- en sportmotoren van voor 1960 en de vroege
jaren 60 zullen dan starten in de Spalstraat nabij
hotel Leemreis. De EMM heeft hierbij de hulp van de
Hamove ingeroepen, die wat betreft het organiseren
van races al vaker met het bijltje gehakt heeft en de
mensen en kennis in huis heeft.

Vanaf 19.00 uur zullen er verschillende wedstrijden
worden verreden en zal het geluid van de bekende
merken al's Norton, BSA, Velbcette, Ducati en nog
meer merken zeer velen als muziek in de oren
klinken. Na afloop is er tijd om Hengelose kermis te
vieren.
Donderdag 11 juli herdenkt de EMM met een receptie
van 15.30 tot 17.30 uur in zaal Wolbrink de 40-jarige
heroprichting en 't 20-jarig bestaan van de majorette
vereniging.
Vrijdagmiddag 12 juli zullen de bekende kinderspelen
plaatsvinden op 't terrein van de korfbalver. Quick 81
Daar zullen ook waardebonnen worden uitgedeeld die
op de kermis te besteden zijn. De kermisvermakelijk
heden zijn geopend vanaf 15.30 uur.

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraat 1 - 7255 AA Hengelo Gld.

GELDIG MAAND JULI

1 Itr 3-STERREN JENEVER 18.95

1 Itr HENKES VIEUX 19.75
1 Itr GORTER CITR.BRANDEWIJN 12.95

1 Itr FLORIJN BESSENJENEVER 14.95

1 fles CONGO 13.95
1 fles BOOTZ RUM bruin/wit 17.95
1 fles GORTER JAGDBITTER 14.95
1 fles WILLIAM LAWSON WHISKY 22.95

1 fles COCKBURN PORT 14.95
1 fles PEACHTREE perziklikeur 15.95

1 fles SANDEMAN SHERRY 8.45
1 fles LAMBRUSCO 4.95

05753-1252

W A N D E L T O C H T
CJV „JONG HENGELO"

17 juli 1991
START: „de Woage", Zuivelweg, Hengelo Gld

tussen 18.30 en 19.30 uur

Afstanden: 5 - 10 - 15 km

f 1.- p.p.

Te koop alle soorten kool-
planten, prei, andijvie, sel-
derij, peterselie, sla, ijs-
bergslaplanten en bieslook
pollen. Niesink, Past.
Thuisstraat 10, Keijenborg

Te koop droog, kant en
klaar openhaardhout plm.
4 kub., tegen elk aann. bod
Tel. 05753-2391

Te koop 2 jonge geiten
f 100,—. Tel. 05753-3929

KERMIS AANBIEDING:

BATAVUS OMA FIETSEN
in 4 kleuren normaal 545.— nu *f vv«"™

zonder inruil

FIETSSPECIALIST

R E I N D Z W E V E R I N K
lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

P.S. Kermiszaterdag zijn wij om
12.00 uur gesloten

W/J WENSEN EEN IEDER PRETTIGE

KERMIS TOE

Zaterdag 13 juli is de dag van de volksspelen.
Om 10.00 uur is het ringsteken per fiets voor dames
en heren in de Bleekstraat bij zaal Wolbrink. Het is
daar altijd een heel gezellige boel. Vooral als er de
nodige deelnemers zijn. Dus mensen kom op en doe
mee. Op de Hietmaat wordt een keuring afgewerkt
en de HHV organiseert een viswedstrijd voor jeugd-
leden. De jongens en meisjes kunnen dan terecht in
zaal Langeler waar 't bekende Limburgs jeugdtoneeJ
al jaren te gast in Hengelo Gld, het stuk Hans en
Grietje zal opvoeren.
's Middags begint een optocht, waarin de koning en
koningin in voorkomen. Bij het gemeentehuis is er
een vaandelhulde voor gemeentebestuur en konings-
paar. Daarna trekt de stoet naar de Oude Varsseise
weg, waar dan het vogelsohieten zal beginnen en zal
worden uitgemaakt wie de nieuwe schutterskoning of
koningin wordt. Ook hier viert de gezelligheid de
boventoon en wordt menig verhaal verteld,
's Avonds is er op diverse plaatsen dans- en stem-
mingsmuziek en zullen bij mooi weer de terrasjes on-
getwijfeld vol zitten en is een bezoek aan de kermis
een leuke bezigheid.
Zondag 14 julii organiseert HHV voor haar leden een
kerm i svi swedstrljd.

Het openlucht frühschoppen op de parkeerplaats bij
hotel Leemreis begint om 11.00 uur en de in Hengelo
zeer bekende conferenoier Droadnaegel zal op zijn
bekende humoristische wijze personen en zaken op
de hak nemen. De kapel Aladna verzorgt de muziek,
's Middags 14.00 uur start de grote kermisoptocht.
Het is ieder jaar weer leuk om te zien dat het vele
werk dat het bestuur van EMM verzet om de optocht
te laten slagen, beloond wordt met een grote deel-
name en zeer veel publiek. Het belooft ook dit jaar
weer iets moois te worden.
Al met al een programma voor élk wat wils. Vier met
el'kaar gezellig Hengelose' kermis. De schutterij
wenst u daarbij heel veel plezier.

In het programma is een kleine fout geslopen. De
prijsuitreiking van de optocht is niet zoals vermeld
in zaal Wolbrink, maar in de zaal van hotel Leemreis.

"Ik wil er best eens
over praten

maar met wie?"

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

NUMEGEN080-230959


