
60e jaargang no 30 dinsdag 23 juli 1991
DRUKKERIJ WOLTERS

Refelinlrstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

Telefoon 05753-1455, b.g.f 2771

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Kei jen borg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkborst, Olburgen, RH*

Toldijk, Wichmond Vterakke;

en omstreken

Hamburgers Varkensfilet-
3stuks 2.95 lapjes

Gebr. gehakt
150 gram

1.95

500 gram t .̂ 7O

Bieflappen

500 gram 9.95

WP
SPECIAL

Muiderslotjes

100 gram

2.95

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

In onze vakzaak
Ontvangt u eerlyke
goudadviezen. Wij
feloven geen gouden
)ergen maar bieden
wegbergen mogelijk-
heden in gouden
sieraden.

A.GROOTKORMEUNK
horlogerie goud & zi Iver

^ Eigenaar T. van den Hul
HengetoGSpaktraat27 -

nieuw telefoonnummer

05753-4036

r

Multi-Color-System

BRILIENWISSEL
eenvoudig te doen

verwassen,
eenvoudig

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

GROOTKORMELINK
. brillen en contactlenzen

Twetlo Stationsstraat 9 Hengelo G Spalstraat 27

Telefoon'05712-72011 Telefoon 05753-1771

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

A. GROOT KORMELINK
's maandags gesloten

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAK

5 *

HENGELO GLD
tel. 1054

Kerkstraat 6

20 zoete MANDARIJNEN

2 krop Holi. l JSBERGSLA

1 kg Holl. BROCCOLI

Uit de rauwkostkeuken:

6,95

2.50

2.95

l Bakkerij Bruggink
' RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Z
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< v

DEZE WEEK
m
09

Eigengebakken
ONTBIJTKOEK g

van 3.00 voor 2.50 *

>
H

van 1.65 voor 1.35™
DB

Eigengebakken ROGGEBROOD

Bloemen
verkoopkas

Deze week

SPATHJPHYLLÜM 3.95

2 voor 7.50

Bos LELIE'S 3.95

BLOEMEN VERKOOPKAS

Wijnbergen
Kerkstraat 6a - Hengel-o Gld - Tel. 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

KWALITEIT EN SERVICE

TERRASSCHERMEN v.a. ƒ 830,00 ..-̂

ROLLUIKEN v.a. ƒ 247,00 UITVALSCHERMEN V.a. ƒ 271,00

* 3 jaar garantie
* op maat gemaakt / opmeten gratis
* ook screens markiezen horren en alle binnen-zonwering
* nieuw nieuw velux kantelraam zonwering nieuw nieuw
* showroom open op afspraak

10 % KORTING voor doe-het-zelvers

EUGELINK ZONWERING

Hofstraat 21, 7255 CH Hengelo Gld
Tel. 05753-1210 • Fax 05753-1000

Showroombezoek op afspraak

Leverancier van zonwering, rolluiken, raam- en gevelbekleding, div. kozijnen

3WUVM 3Q NVA ' U3XXV8 3WUVM 3Q NVA

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar
Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek J Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

! Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258 f

l Magere RUNDERWORST 7 fir l
| 500 gram • "00 j

I Magere
| VARKENSLAPPEN
l 500 gram

| GEBRADEN GEHAKT
i 100 gram

( PAARDEROOKVLEES
[ 100 gram

5.95

1.35

2.50

COOL HAIR
FOR HOT LOOKS

Sun van Goldwell beschermt en verzorgt uw haar en

huid op een milde manier tegen zon en zeewater.

Met Sun van Goldwell gunt U uw haar en huid een

welverdiende vakantie.

Sun van Goldwell is verkrijgbaar bij uw eigen ver-

trouwde kapper.

Oamee— en Herenkapsalon

Genard Lurvink
ruurloBeweg 16 hengelo



HARRY REIJMER

en

TOOS SCHULTE

gaan trouwen op donderdag 25 juli

1991 om 10.15 uur in het gemeentehuis

te Steende ren.

De kerkelijke inzegening zal plaats-

vinden om 11.00 uur in de St Martinus-

kerk te Baak.

Dagadres:

zaal Herfkens, Z.-E.weg 64 te Baak.

Receptie van 14.00 tot 16.00 uur

Ons adres: Vordenseweg 6, 7223 LM Baak.

BAKFIETSRACES
HENGELO GLD

Op zaterdag 3 aug. a.s.
organiseert VW in samenwerking

met ABO en HAMOVE

de jaarlijkse bakfietsraces
meetellend voor de competitie 1991

Ook voor plaatselijke teams die niet bij de

ABO zijn aangesloten is het mogelijk om deel

te nemen aan de races.

Bij voldoende deelname zul'len deze teams in

een speciale klasse uitkomen.

Opgave voor deelname in deze klasse,

zo spoedig mogelijk bij WV Hengelo Gld,
p.a. drogisterij Lenselink, Kerkstraat 1, Hengelo

ZOMER AANBIEDINGEN
KOELER
inhoud 160 liter
met autom. ontdoomg nu

ERRES dubbeideurs KOELKAST
48 liter diepvries
190 liter koelkast van 938.— nu

DIEPVRIESKAST
inhoud 120 Ifter nu 599.-

DIEPVRIESKISTEN
DEENS FABRIKAAT droge wand constructie

inhoud 275 liter van 699.— nu 799i"

inhoud 380 titer van 1080. — nu

BESSELINK
ELECTRA

KADO'S

HUISHOUD

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

TE KOOP GEVRAAGD:

A. MAALDERINK
TEL. 05753-1234 - HENGELO GLD

Te koop partij hooibalen

bij J. Pöllenberg, Timp-

weg 4, 7221 CL Steen-

de ren, tel. 05755^1478

Te koop nieuwe aard-
appelen. Fruitbedrijf Hors-

tink, Prinsenmaatweg 1,

Steenderen, 05755-1243

Te koop planten
bloemkool, boerenkool,

prei, andijvie, selderij,

peterselie, sla, ijsbergsla-

planten. Ntesink, Past

Thuisstraat 10, Keijenborg

Te koop boerenkoolplan-
ten bij D. Poorterman,

Voortseweg 1a, Toldjjk

Tel. 05753-2631

Profiteer NU

30 tot 50% korting
op onze

leren tassen
HAARBANDEN v. 14.95 v.

9.95
HAARBANDEN v. 9.95 v.

7.95
OORBELLEN 2 paar v.

10.--

DEMI-BYOU
Dorpsstr. 17 - VORDEN
's Maandags gesloten

Te koop aardappelen
Parel, bij A. Heebink,

Bakermarksedijk 3, Baak,

Tol. 05754-1323

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

verbluffend resultaat

Q

GLAS-VERF-BEHANG

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Te koop prima slacht-

kippen f 3.50 per stuk, per

10 stuks f 30.—. Tevens

het hele jaar door schar-

releieren te koop. W. Kern

perman, Lamstraat 5, Tol-

dijk, 05755-1329

Te koop nieuwe aard-

appelen bij Nijenhuis,

Broekweg 4, Hengelo G<d

Te koop Parel eetaard-

appelen. H. Lubbers, Ker-

velseweg 4, Hengelo Gld,

Tel. 1625

KERMIS HENGELO GLD

THEO JAALTINK NIEUWE SCHUTTERSKONING

Het bestuur van de jubilerende schutterij Eendracht

Maakt Macht te Hengelo Gld, kan met een gevoel

van tevredenheid terugzien op een zeer geslaagde
Hengelose kermis.

Het programma bevatte een kermis met veel attrac-

ties, een zeer druk bezochte kermfsmarkt, enkele

paardenkeuringen, spectaculaire motorraces op de

straat in de kom, gezellige kinderspelen, spannende

moimenten bij het traditionele vogelschieten, prachtig

vuurwerk en een verrassend mooie optocht op zon-

dag en veel gezelligheid in de horecagelegenheden.

De opening van de kermis was met de kermlsmarkt

met standwerkersconcours dat weer zeer veel pu-

bliek aantrok. Ook het fraaie weer deed mee, wat

de gezelligheid verhoogde. Iets wat „Bleikman" altijd

graag ziet De opening van het lunapark trok meteen

veel publiek, wat ook de volgende dagen het geval

was. 's Avonds organiseerde de schutterij in samen-

werking met Hamove spannende en spectaculaire

motorraces in de Spalstraat. Het was een genoegen

te zien hoe vele deelmemers hun vaak zeer fraai

onderhouden machines de sporen gaven en kon het

massaal opgekomen publiek genieten van de sonore

klanken van de racemachines. Na afloop klonk van

vele zijden de mening dat dit voor herhaHing vatbaar

was. Velen bezochten hierna de kermis en het was

zeer druk in het dorp.

De jubilerende schutterij hield donderdagsmiiddags

in zaal Wolbrink een receptie, waarop velen door hun

aanwezigheid de waardering uitdrukten voor het werk

dat door deschutterij verzeet wordt om de Hengelose

kermis telkenjare te laten slagen.

De jaarlijkse kinderspelen konden bogien op een

goede deelname.

Kermiszaterdag begon met een traditionele keuring

en een viswedstrljdl Het ringsteken per fiets voor

dames en heren in de Bleekstraat, was een gezel'töge

aangelegenheid. Toch viel de deelname enigszins

tegen. Laten we met z'n aNen afspreken dat dat vol-

gend jaar anders is, door massaal aan het ringrijden

mee te doen. Het is toch jammer dat zoiets door te

weinig deelname van het programma af zou gaan.

Bij het vogelschieten moest langdurig geschoten wor

den, voor de vogel naar beneden kwam. Men was

reeds met de vierde ronde bezig, alvorens Theo Jaal-

tink het verlossende schot gaf en meteen de nieuwe

schutterskoning 1991 werd.

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan had de

schutterij EMM een vuurwerk laten oprichten op de

do-rpsbleek, dat 's avonds onder zeer grote publieke

belangstelling ontstoken werd. Het was een mooi

gezicht, dat uiteenspattende vuurwerk boven de Week

De kermis trok na afloop nog vele bezoekers.

Het frühsöhoppen bij Hotel Leemreis met de kapel

Aladna en conferencier de Droadnaegel was een heel

gezelUge zaak, mede door de rake typeringen van de

Droadnaegel, die over stof voor zijn conferences

niet te klagen had, o.a. het Hengelose paard.

Dit thema kwam ook in de fraaie kermisoptocht voor

die 's middags door Hengelo Gld trok. Een optocht

van goed gehalte en een behoorlijke deelname.

Velen zagen dit gebeuren aan zich voorbijtrekken.

De Hengelose kermis is weer voorbij, het was een

feest waar de gezelligheid de boventoon voerde en

voor veel plezier zorgde.

KERMISVISWEDSTRIJDEN

Tijdiens de kermiisdagen organiseerden EMM en de

HHV de jaarlijkse kermisviswedstrijd.

De junioren togen naar de Sling, terwijl de senioren

het Twentekanaal met een bezoek vereerden.

Terwijl bij de jeugd iedereen een of meerdere visjes

wist te vangen, waren er bij de senioren verscheidene

vissers, die er zelfs niet een aan de kant brachten.

Of dit te maken had met het aangetaste reaktie-

vermogen van sommige vissers, moet nog worcten

uitgezocht.

Namens de EMM kon de heer Maalderink de volgende

prijswinnaars bekend maken:

Junioren: 1 Ruben Hulstijn 215 cm, 2 Harald Ruiter-

man 109 om, 3 Bjorn Meerbeek 78 cm, 4 Henk Jan

Lubbers 59 cm, 5 Martijn Vruggjnk 39 cm.

Senioren: 1 J. Kei 87 cm, 2 W. Vruggink 73 cm, 3 G.

Bosman 69 cm, 4 B. Groterihuys 61 cm, 5 R. Hesse-

link 52 cm.

WINNAAR >l N B R AB ANTI A PARADE

In samenwerkjng met de detailhandel organiseerde

Brabantia dit voorjaar een aantrekkelijke wedstrijd

voor consumenten.

Voor dft doel werd een oonsum«ntenkrant via de

plaatselijke winkeliers in hun verzorgingsgebied ver-

spreid.

De bedoeling van de wedstrijd was dat de consument

noteerde welk motief er afgebeeld staat op de vro-

lijke droogmolenhoes cfie aangeboden wordt samen

met de Lift-O-Matic droogmolen met 60 meter droog-

lengte. In de krant was hiervoor een deernamebon

opgenomen.

Uit d« ruim 1000 inzendingen heeft Brabantia 50 win-

naars geioot die allen een schitterende trapstoel ter

waarde van f 89.— via hun winkelire ontvingen.

Op de hoes was een levensgrote kaktus afgebeeld.

De fa. Harmsen Uzerwaren uit Hengelo Gld overhan-

digde de trapstoel aan de gelukkige winnaar C. R.

JolJj uit de Korenbloemstraat te Hengelo Gld.

WIJZIGING TIJD INFORMATIE-UUR
Het informatie-uur van de Stichting Welzijn Ouderen

in „De Horst" te Keijenborg te met ingang van de

maand juli gewijzigd.

Het is niet meer 's middags, maar 's morgens van

11.30 tot 12.30 uur op de laatste cfrsdag van de maand

Dit houdt verband met de tijden voor de nieuw aan-

gestelde functronaris mevrouw Nerf Langedljk.

U kunt bij haar binnenlopen tijdens dit informatie-uur

voor vragen, wensen, opmerkingen of zo maar een

praatje.

In Hengelo blijft het informatie-uur elke dinsdag-

morgen van 9.00 tot 11.00 uur op het kantoor, Kerke-

kamp 23a.

Mocht deze tijd niet schikken, bel dan even tel. 3690

voor een andere afspraak.

GESLAAGD

Te Nijmegen slaagde voor het diploma voetpedlcure

Henny Offenberg, Branderhorstweg te Keijenborg.

Zij genoot haar opleiding aan het instituut Lochma

te Arnhem.

G€M€€NT€ H6NG6LO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTE

Volgens het collecterooster 1991 worden tot 24

augustus 1991 geen collectes gehouden.

SOCIALE
VERZEKERINGSBANK

AFVAL - APART OOK IN DE

GEMEENTE HENGELO

PUBLIKATIES WET AROB |

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 3 t/m 16 juli
1991 waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan

worden ingediend.

Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

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.

In verband met vakantie van de archivaris is het oud

archief van de gemeente Hengelo op donderdag 1
augustus 1991 de gehele dag gesloten.

PUBLIKATIE WET
RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring bestemmingsplannen.

De burgemeester van Hengelo brengt ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 28, lid 6, van artikel 31

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare
kennis, dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij
besluit van:

a. 3 juli 1991, nr. RG91.19623-RWG/G5208,
goedkeuring hebben verleend aan het bestem-
mingsplan Buitengebied 1990, nr. 3 (Roessinkweg),

vastgesteld bij raadsbesluit van 2 april 1991, nr. 27-
IV/JN;

b. 3 juli 1991, nr. RG91.17694-RWG/G5208,
goedkeuring hebben verleend aan het bestem-
mingsplan Hengelo Kom 1990, nr. 2, vastgesteld bij
raadsbesluit van 5 maart 1991, nr. 10-IV/JN.

Ingevolge het bepaalde in artikel 29, lid 1, van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn de besluiten tot
goedkeuring onherroepelijk.

De besluiten van Gedeputeerde Staten en de ge-

noemde bestemmingsplannen liggen met ingang
van 25 juli 1991 gedurende een maand voor een

ieder ter gemeente-secretarie (sectie
Grondgebiedszaken) ter inzage.

Niemand is gerechtigd om tegen voormelde

goedkeuringsbesluiten beroep in te stellen bij de
Kroon.

De burgemeester voornoemd,

Mr. A.W.J. van Beeck Calkoen.

Hengelo, 23 juli 1991.

KWALITEITSZORG IN HET
MIDDEN- EN KLEIN-

BEDRIJF

Juist kleinere ondernemingen blijken vaak bereid

om de specifieke wensen van de klanten te hono-
reren. Dat stelt hoge eisen aan flexibiliteit en logis-

tiek. Meer aandacht voor kwaliteitszorg zal uw

concurrentiepositie aanzienlijk verbeteren.

Om het bedrijfsleven te stimuleren kwaliteitszorg in
te voeren, is het Ministerie van Economische Zaken

in 1989 gestart met het programma "Kwaliteit en
Logistiek". In het kader daarvan zijn in de afgelopen
jaren vele initiatieven genomen.

Specifiek voor kleinere, niet-industriele bedrijven

ontwikkelde het Instituut voor het Midden- en
Kleinbedrijf het projekt "Onderneem 't Beter.

Tot de doelgroep van dit projekt behoren bedrijven

uit uiteenlopende sectoren, bijvoorbeeld detailhan-
del, horeca en groothandel, ondernemingen in de

zakelijke dienstverlening, transport en projektmatig
werkende ambachtelijke bedrijven.

Het programma is met name bestemd voor bedrij-
ven met weinig of geen indirect personeel.
"Onderneem 't Beter" gaat in september 1991 van

start. Regionaal zullen informatie-avonden en
workshops worden georganiseerd door het IMK in

nauwe samenwerking met het KNOV en het NCOV.

Informatie overdeze aktiviteiten kunt u verkrijgen bij
het IMK Zutphen (05750-14203), IMK Arnhem (085-
513597) of het landelijk informatienummer (020-

6999111).

Zoals reeds irde vorige informatierubriek is aangekondigd zal met ingang van maandag 7 oktober
1991 het huisvuil in onze gemeente worden opgehaald in mini-containers.
Vanaf genoemde datum zal het huisvuil in het vervolg gescheiden worden opgehaald.

Groente, fruit en tuinafval (GFT) in een groene container en het restant in een grijze container.

De veranderingen op een rij.

* Vanaf 7 oktober 1991 mag het huisvuil in de gemeente Hengelo alleen nog maar in containers
worden aangeboden. Huisvuilzakken worden uitgebannen.

* Voor het aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval krijgt elk huishouden een groene (140 liter)
container en een keukenemmertje met deksel (18 liter). Naast de gebruikelijke afval-emmer

verschijnt dus een groen-keukenemmertje voor het voorsorteren van groente- en fruit-afval in
uw keuken.

* Voor overige huishoudelijk afval (voor zover het niet reeds op andere wijze apart moet worden
aangeboden) krijgt men een grijze (240 liter) container.

* De containers en het keukenemmertje worden in bruikleen verstrekt; containers en emmertje
behoren dus bij een woning en moeten dus bij verhuizing blijven staan. Iedereen is verant-

woordelijk voor beschadiging of vermissing, tenzij kan worden aangetoond dat men er geen
schuld aan heeft.

* GFT-afval en overig huisvuil wordt om de week opgehaald. Wanneer de inhoud van de grijze
en de groene container wordt opgehaald is vermeld in de ophaalkalender die elk huishouden
tegelijk met de containers krijgt thuis bezorgd.

* Onveranderd blijft dat herbruikbaar afval als glas, papier, textiel en het klein chemisch afval

niet met het huisvuil mogen worden meegegeven maar apart moet worden ingeleverd.
* Voor grof huisvuil zal een aparte inzamelmethodiek worden opgezet, hieraan wordt nog

gewerkt.

Meer informatie.

Tegelijkertijd met de containers ontvangt u een ophaalkalender en een informatiekrant.

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.

| BRANDPREVENTIE |
Barbecue

Het bereiden van voedsel boven een open vuur is de laatste jaren sterk toegenomen. Helaas

houdt het aantal ongevallen daarmee gelijke tred. Veelal wordt de oorzaak geweten aan
slechte houtskoolsoorten. Sommige barbecuers verliezen te snel hun geduid efi nemen dan

de toevlucht tot gevaarlijke handelingen, zoals het gieten van spiritus in een reeds, zij het
onvoldoende, brandend houtskoolvuur. Maar houtskool heeft nu eenmaal een zekere tijd nodig

om een mooi gloeibed te vormen. Ongeduldige naturen kunnen zich daarom tot heil van henzelf
en hun gasten, beter onthouden van het organiseren van een barbecueparty. Want de

ongevallen, die bij het barbecuen ontstaan, zijn vermijdbaar en een gevolg van menselijk
handelen.

Mogelijke gevaren

Brandwonden kunnen ontstaan tijdens het aanmaken wanneer men gebruik maakt van licht

ontvlambare brandstoffen, door kontakt met hete voorwerpen, maar ook door wegspattende

vonken. Dragen van licht vlambare kleding wordt sterk afgeraden. Brand kan ontstaan als de

barbecue is opgesteld dicht bij gordijnen, tenten, struikgewas e.d., tengevolge van wegspattende
vonken of een steekvlam door het gieten van spiritus enz. in het reeds aangestoken
houtskoolvuur. Maar ook kunnen vonken op droog gras brand veroorzaken. Houd kinderen van

de barbecue vandaan en houd honden aan de lijn, zodat zij in hun speelsheid de barbecue niet

omver kunnen lopen. Steekwonden kunnen ontstaan door onhandig omspringen met houten

of stalen grillpennen. Speel niet met deze scherpe aangepunte voorwerpen. Houd ze uit
handen van kinderen.

De keuze van de barbecue. Ongeacht welk bedrag u ervoor neerlegt, de barbecue moet aan
een aantal veiligheidseisen voldoen. Deze zijn:
* hij moet stabiel zijn
* een windscherm bezitten

* makkelijk verplaatsbaar zijn door middel van handgrepen of dergelijke.

Een barbecue met vuurrooster verdient de voorkeur boven een zonder rooster. De eerst-

genoemde heeft namelijk een betere trek, belangrijk bij het aanmaken en bovendien is de as
gemakkelijker te verwijderen. Er bestaan barbecues, die zodanig zijn gekonstrueerd. dat een

windscherm overbodig is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zogenaamde ketel-barbecue.

Welke brandstof?

U heeft de keuze tussen houtskool en houtskoolbriketten. De briketjes verdienen de voorkeur
omdat zij geen vonken en minder stof veroorzaken, gelijke afmetingen hebben en minder snel
verbranden dan normale houtskool.

Het aanmaken van een houtskoolvuur. Begin met een schone barbecue. Verwijder de as van

een vorig vuur. Leg een laagje droge houtskoolbriketjes op het vuurrooster. PLaats daar
omheen een of meer aanmaakblokjes of strookjes, afhankelijk van de oppervlakte. Stapel de

overige briketjes piramidevormig op, zodanig dat de aanmaakblokjes goed bedekt zijn. Steek

de aanmaakblokjes op het breedvlak aan met een lange lucifer. Als na enige tijd de houtskool
gloeit dan deze gelijkmatig verdelen. Zodra het gehele houtskoolbed gloeit, dus niet meer
vlamt, kan het feest beginnen.

Samenvatting.

Neem er tijd voor. Ook hier geldt, haastige spoed is zelden goed. Plaats de barbecue op een

vlakke liefst stenen vloer. Gebruik geen spiritus, benzine, enz. als aanmaakmiddel. Draag geen

licht brandbare kleding. Werp nooit een aanmaakvloeistof, ongeacht welk merk, in een reeds

gloeiend houtskoolbed. Een steekvlam kan daarvan het gevolg zijn, ook als er nog maar een
paar vonkjes vuur aanwezig zijn. Wakker het vuur niet aan door erin te blazen. Houd kinderen
en honden ver van de barbecue. Houd een met water gevulde tuingieter of emmer bij de hand.

Gebruik voor het keren van niet aan het spit geregen vlees, enz. het daarvoor bestemde

gereedschap en niet een normale vork. Laat het vuur op een veilige plaats uitgaan of bedek

de vuurresten met zand. Loop nooit met een reeds brandende barbecue.

Lubbers Exploitatie Maatschap-
pij, Raadhuisstraat 45, Hengelo
Gld

G.H. Gotink, Bremweg 3, Hengelo

Gld

Slingehof b.v., Postbus 653,
Doetinchem

het veranderen en uitbreiden van
bedrijfsruimten alsmede het op-
richten van een terreinafscheiding

aan de noord- en westzijde

het bouwen van een veeschuur

het oprichten van een supermarkt

met bijbehorende voorziening op

een terrein gelegen aan de

Raadhuisstraat/hoek Schools-

traat te Hengelo

Goma b.v., Ruurloseweg 80a,

Hengelo Gld

het oprichten van een kantoor

behorende bij het metaalwaren-
bedrijf

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.

BESCHIKKING INGEVOLGE DE
HINDERWET

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat bij hen
een aanvraag is binnengekomen van:
de heer H.J. Peppelman, Handwijzersdijk 2 te Hengelo Gld., voor een

n>euwe, de gehele inrichting, omvattende vergunning ingevolge de

Hinderwet voor een mestvarkenshouderij op het perceel kadastraal

bekend gemeente Hengelo Gld., sektie E, nrs. 101 en 1494, gelegen
Handwijzersdijk 2 te Hengelo Gld.;

de heer H. Groot Roessink, Lankhorsterstraat 3 te Hengelo Gld., voor
een nieuwe, c|e gehele inrichting, omvattende vergunning ingevolge de

Hinderwet voor een fokvarkensbedrijf en veehouderij op het perceel

kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sektie L, nr. 116, gelegen
Lankhorsterstraat 3 te Hengelo Gld.;

de heer H. Hobelman, Boeninkweg 1 te Hengelo Gld., voor een nieuwe,
de gehele inrichting, omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet
voor een melkrundvee- annex varkensmestbedrijf op het perceel

kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld.. sektie D, nrs. 2417 en 217,

gelegen Boeninkweg 1 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 het gemeentehuis, afdeling Grondgebiedszaken ter

inzage van 24 juli 1991 tot 24 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. Nadeze 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. Desgewenst kan 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 aan-

vraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aan-
wezigen. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum

schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Degene, die een be-
zwaarschrift 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 Saté.

Hengelo, 23 juli 1991.



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
4H Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

Frikando

100 gram 1.99

Mexicaans gehakt

100 gram ••*!3

Kempische ham

100 gram 2.69

AH dubbelvla

3 smaken liter l.

••* " •% TF f9ijterij „De Zon
v.d. Eelaart drie sterren
jonge jenever

liter 18.95

Congo african drink

fles 1.95

Mager ribstuk

500 gr 6.48 kg 1.9ll

AH bitterkoekjes

250 fcram

AH chipolatavla
appel-, kaneel- of
aardbeienvla

liter

1.99

2.09

Brasil perssinaasappels

21/2 kg 0.99

AH Goudse jonge kaas

8.90

AH ananasschijven

4 stuks UiDSf

Zaanse snijder
wit of bruin

800 gram ••• 9

Perla mild koffie
cafeïnevrij

2x 250 gram 4.UV

AH gangmakers

300 gram I. l U

maandag aanbiedingen
zie in de winkel

Zie de grote adv. in
de landelijke bladen

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

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)

kaasboerderij
HEECKERENSKOLK"

Open Dag
ZATERDAG 27 JULI
van 9.00 tot 16.00 uur

De kaasboerderij bestaat 10 jaar en onze koe „Barbara"

heeft 100.000 kg melk gegeven.

Daarom nodigen wij u uit, om nader kennis te maken met

zowel de kaasmakerij als het veehouderijbedrijf.

Kaasboerderij „Heeckerenskolk"
Toldijkseweg 3.7221 DA Steenderen

Drogisterij
Marianne:

Ook uw adres
voor alle
fotowerk

o.a.:
fotorolletjes
flitslampjes
ontwikkelen
afdrukken

zeer scherpe
kwaliteit!

chooohe.d«*lon

marknne
Felix Takkenkamp

Ri,url'.1cwe<) S HonqololGldl '«! 206?

Vermist: langharige zwarte
poes. Toverstraat 14, Baak
Tel. 05754-1208

DAG VOOR ALLEENSTAANDE DAMES
Door een werkgroep van de KPO is al meerdere
jaren en met succes een ontspanningsdag georgani-
seerd voor alle alleenstaande dames (dus ook niet-
leden). Alle gezindten zijn van harte welkom.
Dit jaar wordt deze dag gehouden op woensdag 4
sept. en op het programma staat een bezoek aan de
„Meistaar" in M aarsberge n, in de voormiddag een
unieke modeshow, vanaf 14.00 uur een fbkkmstischè
middag en ter afsluiting een gezellig diner.
Degenen die interesse hebben om mee te gaan kun-
nen zich aanmdden bij D. Geurts, Ruurloseweg 67,
Hengelo Gld, alwaar ook programma's verkrijgbaar
zijn.

HTV WEER JN AKTIE
De Hengetose Toneel Vereniging HTV heeft een
nieuw stuk op haar repertoire genomen om dat in te
studeren en menigeen een paar leuke avonden te be-
zorgen.

Het stuk heet Tango voor eenzame harten en is een
plattelandskomedle van D. J. Eggengoor.
De data voor de opvoeringen zijn bepaald op zater-
dag 23 en 30 november 1991.

NATIONALE COLLECTE EPILEPSIEBESTRIJDING
De collecte voor het Nationaal Epilepsie Fonds-De
Macht van het Kleine d'ie van 30 juni tot en met 6 juli
in de gemeente Hengelo Gld werd gehouden, heeft
f 7003,55 opgebracht.
Dankzij deze coMeote kan veel gedaan worden aan
wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en aktivi-
teiten voor mensen met epilepsie.
Alle gevers en collectanten hartelijk dank.

CONCERTCOMISSIE IN AKTIE VOOR STICHTING
KERK EN CULTUUR REMIGIUSKERK
De plannen, geopperd i<n sept. 1990, om te komen
tot een omvorming van de concertcommissie van de
Remigiuskerk te Hengelo Gld, in een stichting Kerk
en Cultuur, beginnen vastere vormen aan te nemen.

.Er is inmiddels een gesprek geweest met de Kerk-
voogdij als beheerder van kerkgebouw en orgel om
aan de stidhtingsplannen mee te doen.
Een eerste aanzet vormt een concert op donderdag
19 september met een orgelbespelling door WiHem
van TwiBert uit Spakenburg, een organist van neem
Aan dit concert zal tevens het bekende Achterhoeks
Vocaal Kwartet haar medewerking verlenen.
Om de stichting levensvatbaarheid te geven, zal ge-
tracht worden een flink aantal donateurs te werven.
De bedoeling van de stichting is om ook in de toe-
komst aandacht te vestigen op de Hengelose Remi-
giuskerk, met zijn prachtige muurschilderingen en het
mooie Properorgel.
Eventuele inlichtingen tel. 05753-1253 (overdag).

VOOR DE SCHOOL:

acjen
Nu reeds inkopen,
de mooiste zijn er zo uit!

• NAF-NAF - • PENNY-POP
• KNVB - O'NEILL . • LA-AR
• ODILLY - • BOING

en nog veel meer

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

"Ik wil er best eens
over praten

maar met wie?"

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

van29julit.e.m.7aug.

SLAGERIJ HULSHOF
J. F. Oltmansstraat 11 - Steenderen - 05755-1235

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

NIJMEGEN 080 - 23 «9 SQ

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 1e klas drukwerk

DRUKKERIJ WOLTERS Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld - Tel. 05753-1455



Brugpieper?!
Eindelijk is het zo ver. Van de

basisschool naar de middelbare en
je gaat voor je eigen vervoer
zorgen.

Dat vraagt om 'n veilige
maar ook 'n leuke fiets...
'n Gazelle dus!

Gazelle maakt
fietsen leuker!

(zè/le fietsen rijden op Vredestein banden.

DRIE DOLLE DAGEN - DRIE DOLLE DAGEN - DRIE DOLLE

; ZOMERTRUIEN
100% katoen

merk COLUMN
Zowel effen - streep en in dessin

n

s
n

I
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Philipspnjs120,-
Philips ijsmachint
HR2296:
Met deze ijsmachine maakt
u in een handomdraai zelf
heerlijke ijsjes! De inhoud is
maar liefst 0,6 liter, dus
genoeg voor het hele gezin.
Werkt met een koelbak die
in de diepvriezer ingevroren
wordt Geheel demonteer-
baar, dus eenvoudig schoon
temaken.

Vtinters
Spatetraat 8 - Hengelo Gld - TeJ. 05753-1280

Kosten normaal tussen de 100.-- en 130.--

NU a.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

150,
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l KLEDING^A/ETEVE/= N ET EVEN ANDERS

Spalstraat 32,
\ Hengelo (Gld.)

Ö 's Maandags gesloten
UI 's Woensdags de gehele dag geopend
D

m

§
m

i
o
2
m

anoo ima - N3ova 31100 N39VG 31100 3ina

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

RUILVERKAVELING HENGELO-ZELHEM
LANDINRICHTINGSWET

Kennisgeving ingevolge artikel 77, tweede lid

BEKENDMAKING VOORONTWERP-LANDINRICHTINGSPLAN

De Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Hengelo-Zelhem deelt u
mede, dat voor voornoemde ruilverkaveling een voorontwerp-Landinrichtings-
plan met ingang van 1 augustus 1991 voor een ieder kosteloos verkrijgbaar is bij
het Secretariaat van de Landinrichtingscommissie (adres: Deken Hooyman-
singel 16,7141 EC Groenlo, telefoon 05440-64445).

Inlichtingen over het voorontwerp-Landinrichtingsplan kunnen worden verkre-
gen op bovengenoemd adres. Het voorontwerp-plan is tevens gratis te verkrij-
gen op de volgende adressen:

- gemeentehuis van Zelhem;
- gemeentehuis van Hengelo (Gelderland);
- gemeentehuis van Vorden.

In het ruilverkavelingsgebied wordt binnenkort een aantal voorlichtings- en
inspraakbijeenkomsten gehouden, waar het voorontwerp-plan nader zal wor-
den toegelicht en waar gelegenheid bestaat om met vertegenwoordigers van de
Landinrichtingscommissie van gedachten te wisselen. Het betreft de volgende
bijeenkomsten:

Voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten:

Maandag 5 augustus 1991:20.00 uur - 22.30 uur
Hotel Restaurant Leemreis, Spalstraat 40, Hengelo (Gld).
Telefoon 05753-1274.

Dinsdag 6 augustus 1991:14.00 uur-16.30 uur
Ontmoetingscentrum Dennenlust, Stephanotisweg 4, Zelhem.
Telefoon 08342-1589/2357.

Woensdag 7 augustus 1991:09.30 uur-12.00 uur
Café Susebeek, Ruurloseweg 42, Zelhem.
Telefoon 08342-1340.

Donderdag 8 augustus 1991:14.00 uur-16.30 uur
Dorpshuis Velswijk - Wittebrink, Velswijkweg 50, Velswijk.
Telefoon 08344-1458/1421.

Verder zal voor meer persoonlijke aangelegenheden en nadere informatie over
de inhoud van het voorontwerp er één zitdag worden gehouden in Hotel-Restau-
rant Leemreis te Hengelo op donderdag 12 september 1991 en één in Ontmoe-
tingscentrum Dennenlust te Zelhem op vrijdag 27 september 1991, telkens van
09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Schriftelijke reacties in het kader van de inspraak kunnen tot 1 november 1991
worden ingediend bij het Secretariaat van de Landinrichtingscommissie, Post-
bus 59,7140 AB Groenlo.

De Landinrichtingscommissie voornoemd,

B. W. Zemmelink (voorzitter)

ir. L.J.S. Reinders (secretaris)

MOBIEL STRAALBEDRIJF

D. J. BRUMMELMAN
voor het

gritstralen
van steen, staal en beton

TOLDIJK • TEL. 05755-1767

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

t? f fZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

GAG 3 NAAR JE

OP VERTOON VAN DE
JULI/AUG-BONUITJE
WIGWAM KALENDER 1991

ïj

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Haarverzorging voor Heren en Dames

TOLDIJK Z.E.-weg6 Tel 05755-2220

Heren: Knippen zonder afspraak

Behandeling als permanent of coupe soleil
uitsluitend volgens afspraak

Dames' Alleen volgens afspraak

Grote collectie haarwerk
"PRUIKEN-TOUPETS"

in onze haarboetiek te zutphen

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

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 28 JULI

Remigluskwk

10 uur ds Elbert
H. Avondmaal

Goede Herder Kapel

10.15 uur Jeugddienst

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 27 juli 19.00 uur Eucharistieviering

met zang van het gemengd koor

Zondag 28 juli 10.00 uur Eucharistieviering

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Ke|jenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmts; 10.30 uur Hoogmis.

Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en
dagel(Jks rozenhoedje om 18.30 uur.
van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

Weekenddienst doktoren

27 - 28 juli

J. Koning, tet. 1266

Avond- en nachtdienst

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

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

Openingstijden:

maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 en 13.30-18.00 uur;

za., zo., feestdagen: 11.00-12.00 uur
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het week-
end, buiten de openngstUden om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

H. Eil, tel. 1420.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

Maandag te.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, tj/dens kan-

tooruren

Kruisvereniging Hengelo Gld

Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
Keijenborg: Past. Thuisstraat 18, tel. 05753-1543
Spreekuur: maandag t.e.m. vrUdag 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 HBNGELO 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 11.30 tot 12.30 uur

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Oentraal kentoor: correspondentie-adres Postbus 65,

7255 ZH Hengelo Gld.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld

tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor ZeJhem: ,,Dennen!ust", Stephaonitsweg 4,

7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezims- 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, tei.
05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting „De
Graafschap", t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, postbus

65, 7255 ZH Hengelo Gld. Bezoekadres: Kastanje-
laan 15, Hengelo Gld.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

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

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

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

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


