
60e jaargang no 31 dinsdag 30 Jult 1991 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 18

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Spareribs
500 gram

Kippepoten

4.50

Gek, achterham
100 gram

2.25

1*9 4.95

Eigengem.

huzarensalade

1kg 7.95

SPECIAL

Varkens
fantasie filet

100 gram

2.70

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

HENGELO GLD

tel. 1054

Kerkstraat 6

Voor

RAUWKOSTen
GESNEDEN GROENTE

Zie verder de AANBIEDINGEN

op het bord

Een hele dag GRATIS MAAIEN.

Informeert U eens naar de mogelijkheden.

Met een bosmaaier van STIHL
moeiteloos door dik en dun.
Hoog gras, onkruid en wild-
groei kunnen m.b.v. een

bosmaaier van STIHL in een1

oogwenk worden gemaaid.

Ook op plaatsen waar dat tot
nog toe vrij moeilijk was : op
hellingen, tegen bossages,

onder struiken en heggen ....
STIHL bosmaaiers - van 0,6

tot 2,7 kW - zijn uiterst
licht en gemakkelijk te

bedienen. Murti-funktioneel

door het uitgebreid gamma

STIHL snijgarnituren.

Toptechniek voor
profi-kwalitert met
wereldwijde
garantie.

MNflEEMINGH

Toldijkseweg 9 • Steenderen • Tel. 05755-2005

ALLEEN deze week bij
TACX SCHOENMODE

Bij aankoop van 2 paar afgeprijsde
schoenen
betaalt u voor het tweede afgeprijsde paar

(het goedkoopste)

de helft van de afgeprijsde prijs

Ook voor SCHOENREPARATIE

KUNT U BIJ ONS TERECHT

Dagelijks brengen, 3x per week ophalen
Ie klas vakwerk tegen redelijke prijzen

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis
Raadhuisstraat 27 - Tel. 05753-2547

'S MAANDAGS GESLOTEN

Varilux Multi-Design van Essilor.

Heeft u een leesprobleem én een probleem om in de verte goed te zien?
Wie goed wil zien van dichtbij tot veraf door één en dezelfde bril
is ronduit het beste af met Varilux Multi-Design 5glazen van
Essilor Kom eens bij ons langs en wij leggen u graag uit waarom.
Zien begint met Essilor. OSSI LOR

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

Bloemen
verkoopkas

Deze week

3 GROENE PUNTEN

VOOR l Ui

Keuze uit meer dan 10 soorten

BLOEMEN VERKOOPKAS

IWijnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

HAMLAPPEN
500 gram 6.45
RUNDERVINKEN

per stuk 1.70

FIJNE LEVERWORST

100 g ram 0.90

BOTERHAMWORST

100 gram 1.20

SLAGERIJ

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

VAN DER MOND
Ruurloseweg 52 - HENGELO GLD

Wij zijn ook aanwezig op de
Hengelose Braderie

met speciale aanbiedingen

Café - Restaurant

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

BRADERIE1991
Ook dit jaar weer buitenterras

tijdens de Braderie

MUZIEK:

f f RELEVOX
Biljartvereniging 't Hoekje is

weer aanwezig met
puntgooien.

BRADERIE HENGELO GLD

ZAAL LANGELER
WOENSDAG 7 AUG. A.S.

GRATIS DANSEN
Aanvang 20.00 uur

KOMT, KIJKT RN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51 a (Molenhoek) - 05753-3460

WIJ STAAN OOK OP DE

Hengelose Braderie

Wij zijn van vrijdag 2 t.e.m.

zaterdag 10 aug, GESLOTEN

Regelink's schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld - 05753-1655

BRADERIE HENGELO GLD
FEESTMARKT VAN ALLURE

Ook wij zijn daar aanwezig met de

„Buukskeskroam"

Ve/e interessante aanbiedingen

Boek- en kantoorboekhandel
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253



KARIN

heet onze dochter «n zusje,

die op 19 julti 1991 werd geboren.

Gerrit, Dinie en Erwln Groot Roerönk

Julianalaan 56,

7255 EG Hengelo Gl'd

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAK

Voor de vele felicitaties, kado's en bloemen,

die we bij ons 45-jarig huwelijk mochten ont-

vangen, willen wij iedereen hartelijk bedenken.

G. J. WENNEKE
G. H. WENNEKE-DERKSEN

Sarinkkamp 9,

7255 CX Hengelo Gld

Op vrijdag 9 augustus a.s. hoop ik,

G. J. STOLTENBORG

mijn 80e verjaardag te Vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 17.00

uur i>n café-rest „Den Elter", Emmertkseweg

te Zutphcn.

Pol weg 2,
7234 ST Widhmond.

Tour de France
mef de volgende

renners-

1 Erik Breukink broodjes
nu 1.QO

2 Gert Jan Theunisse vlaai
nu 5.98

3 Steven Rooks rondo's

"« 1.50
Voor waf lekkers flets je even naar

BAKKERIJ KREUNEN
TEL 05753-1474 - HENGELO GLD

ROENHORST WINNAAR HOOFDPRIJS
KERMISOPTOCHT HENGELO GLD

Tijdens de jaarlijkse kermisoptocht te Hengelo Gld
waren ook dit jaar weer fraaie wagens te bewonde-
ren. Een er van was volgens de jury echter de mooiste
De heer T. Roenhorst had, vanaf een foto, een natuur-
getrouwe kopie gebouwd van de bij velen in Hengelo
en omgeving, bekende muziekkoepel, eertijds staand
tegenover de Herv. kerk.

In de bouw van deze koepel had Roenhorst meer dan
/ier maanden gestopt en de jur was van mening dat
d'it de mooiste wagen van de optocht was en kende
hem de eerste prijs toe.

MUZIEKSCHOOL HANS SCHEERDER BELEEFT
DERDE LUSTRUM

Na een succesvolle periode bij 'n showorkest, begon
Hans Scheerder vijftien jaar geleden aan de vesti-
ging van een muziekschool in Hengelo GW.

In die jaren werden tal van personen de beginselen
van het muziekmaken bijgebracht en bekwaamd in
het bespden van piano, orgel of keyboard.

Hans Scheerder heeft zelfs een aantal mensen mogen
bekwamen voor studie aan het conservatorium en
ook de vorming van enige popmusioi, die een goed
onderdak voncten bij een aantal bands.

Bij de genoemde muziekschool kan men zowel in de
klassieke als wat meer mordernere muziek worden
opgeleid.

Evenals haar vader heeft dochter Esther ook een ge-
degen opleiding voor docerend musicus met succes
aan het conservatorium afgerond.

Zij gaat de gelederen bij de muziekschool versterken
door in Vorden eerrffiiaal te gaan runnen.. Het hoofd-
vakwaarin ze afstudeerde was piano.

In de maand-augustus wordt weer gestart met de
Fessen, l.v.m. het derde lustrum heeft de muziek-
school voor nieuwkomers een aardige verrassing in
petto.

DEMONSTRATIE LANDBOUWWERKTUIGEN

Een korte veldperiode verhoogt de ruwvoederkwafoteit

De kapaoiteit van maaiers, sohudders en harken is

daarbij van belang. De afstemming van deze machines

op elkaar is een belangrijk aspekt Om van de thans

beschikbare machines en methoden op de hoogte te

worden gebracht, wordt op vrijdag 2 augustus a.s.

om 13.30 uur op het bedrijf van B. J. Regelink, Z.-E.

weg 3 te ToPdiJk, een demonstratie gehouden.

Het perceel waarop gedemonstreerd wordt, ligt tegen

over het bedrijf van Regelink.

In de omgeving zal de route en de parkeergelegen-

heid met borden worden aangegeven.

Op de demonstratie zullen diverse maaiers (met

kneusinrichting), schudders en harken in verschillende

breedtes aanwezig zijn.

Tijdens de demonstratie zal de toelichting worden

verzorgd door de heer ing. B. W. WiJ'lemsen, mede-

werker v.h. DLV-team rundveehouderij Doetinchem.
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358
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WEGENS VAKANTIE g

GESLOTEN

van maandag 5 aug.
t.e.m. zaterdag 17 aug.

•H

z Maandag 19 aug. staan wij weer voor u klaar
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BAKFIETSRACES
HENGELO GLD

Op zaterdag 3 aug, a.s.
organiseert VVV in samenwerking
met ABO en HAMOVE

de jaarlijkse bakfietsraces
meetellend voor de competitie 1991

Ook voor plaatselijke teams düe niet bij de

ABO zijn aangesloten is het mogel-ijk om deel

te nemen aan de raoes.

Bij voldoende deelname zullen deze teame in

een speciale kl-asse uitkomen.

Opgave voor deelname in deze klasse,

zo spoedig mogelijk bij WV Hengelo Gld,

p.a. drogisterij Lensel'ink, Kerkstraat 1, Hengelo

Wegens vakantie is de
DAMESKAPSALON gesloten

van 6 t.e.m. 10 augustus

E. J. WUESTENENK
SPALSTRAAT 2 - HENGELO GLD

ER IS WEER FEEST OP KOMST:
HENGELOSE BRADERIE

Woensdag 7 en donderdag 8 augustus a.s. zullen
weer vete middenstanders, horecagelegenheden,
verenigingen en oude ambaohten de Kerkstraat, waar
onlangs een zeer gezellige kermis plaatsvond, deze
straat weer bemannen met hun kramen voor de jaar-
lijkse Hengelose Braderie.

Te'likenjare is het er zeer gezel'lig en de Hengeiose
en Keijenborgse Midderrstandsvereniging HKM heeft
deze aktiviteit dan ook weer volgaarne op haar
agenda gezet.

Voor de vele duizenden bezoekers is het weer
kramen bekijken, meedoen aan wedstrijden en puz-
zels, aankopen doen en de nodige hapjes nuttigen.
Heeft men dorst gekregen dan zijn er de stands van
de horeca waar men terecht kan.

De aangrenzende horeca-zaken doen ook aan de ver-
hoging van de feestvreugde mee. In hun resp. zaken
is er stemmüngs- en dansmuziek aanwezig.

Ongetwijfeld zal bij de fam. Kreunen weer een aan-
tal juweeltjes van oude motoren te bewonderen zijn.

Dit ats een kle-in voorproefje van al het fraais dat
tijdens de Int. veteranenraHy, op 24 en 25 aug., te
bewonderen vaJt. De start van dit evenement is op
op befd edagen bij de Hamove molen in Varssel.

Beide dagen begint het Hengelose straatfeest, waar
van alles te zien en te beleven valt, om 16.00 uur.

DAG VOOR ALLEENSTAANDE DAMES

Door een werkgroep van de KPO is aJ 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 Maarsbergen, in de voormiddag een
unieke modeshow, vanaf 14.00 uur een fokloristische
middag en ter afsluiting een gezellig diner.

Degenen die interesse hebben om mee te gaan kun-
nen zich tot 24 aug. a.s. aanmelden bij D. Geurts,
Ruurloseweg 67, Hengek) Gld tel 2991 en R. Besselink
Hengelosestraat 16, Keijenborg, tel. 1327, alwaar ook
programma's verkrijgbaar zijn.

VW ORGANISEERT BAKFIETSRACES

De VW Hengelo Gld organiseert ook dit jaar weer in
samenwerking met de Achterhoekse Bakfiets Organi-
satie, die voor het wedstrljdvertoop zorgt en met
medewerking van de mannen van Hamove, die het
parcours verzorgen en de EHBO, de vaak spectacu-
laire bakfietsraces in Hengelo Gld.

Het parcours is al jaren met de start in de Spalstraat,
dan Veemarktplein en via de Bleekstraat terug naar
de Spatetraat. Dit jaar is het trajekt veel moeilijker
geworden, doordat bij de herinrichting van het dorp,
er een aantal obstakels, wat betreft deze races, zijn
bijgekomen. Aan de heren en dames coureurs te het
om deze moeilijkheden te overwinnen.

De toppers uit de bakfietswereld komen naar Hen-
gelo Gld om elkaar te bestrijden. Bij het publüek is de
klasse met de plaatselijke rijders zeer interessant,
omdat hier vaak de meest onverwachte situaties ont-
staan. Bij voldoende deelname zullen zij in een aparte
klasse rijden en dat belooft wel weer het nodige.
In het parcours bevinden zich een aantal horeca-
gelegenheden, waar het gezellig toeven is.

De VW verwacht bij diit spectaculaire evenement een
grote opkomst van het publiek.

TRENDSETTER
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende discotheek
NET E f FE GEZELLIGER

Zaterdag 3 aug. tijdens de bakfietsraces

VOLOP gezelligheid rondom het rennerskwar

tier in onze tuin.

Woensdag 7 aug. presenteren wij in onze tap

perij tijdens de Braderie de Ierse volkszanger

M I C H A E L R O B I N S O N
bij velen bekend van vorige optredens.

Donderdag 8 aug. volop pret in onze tapperij

met het alom bekende

H A N S K A D U O
Tevens is onze discotheek «deze avonden
ook geopend

UIT thuis blijven kan altijd nog!

SPORT GOED

met SPORTGOED
nm

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Albert en Tony,

GEFELICITEERD

met jullie diploma en

BEDANKT
voor de steun

Chr. muziekvereniging

,.Crescendo"
Hengelo Gld

wfl in september weer star-

ten met een

blokfluitcursus
Opgave en inlichtingen:

05753-1467

Dierenpension „Ooster-
wijk heeft nog plaats vrij
voor uw hond. Inl. tussen

19.00 en 20.00 uur,
Tel. 08342-3172

Gevraagd huish. hulp voor
1 middag per week.
Tel. 05755-1977, bellen na
18.00 uur

Te koop planten
bloemkool, boerenkool,
prei, andijvie, selderij,
peterselie, sla, Ijsbergsla
en bieartookpollen.
Niesïnk, Past. Th ui s straat
10, Keijenfborg

Oppas gevraagd voor 2
kinderen, 6 en 8 jaar oud;
m.i.v. 19 aug. en huish.
hulp voor 3 uur per week
Brieven onder no 29 bur.
De Reclame

Te koop 4.70 ha ro9ge-
stro. Tel. 05753-1733

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's Maandags gesloten

„SPUKERHARDE" BANDEN VAN VREDESTEIN OP
STEEDS MEER FIETSEN

U kent 't wel. Net als uw fietstochtje leuk begint te
worden maakt een onheilspellend sissend geluid een
eind aan de pret: lekke band. Dat betekent minimaal
een onvoorzien oponthoud voor reparatiewerk ter
plekke. Of, m ergere gevalten, de thuisreis te voet
aanvaarden.

Gelukkig heeft een Slimme uitvinder bij Vredestein,
Europa's grootste fabrikant van fietsbanden, een
band ontwikkeld om het fi etsersleed uit de wereld te
helpen: de anti-lekband.

Deze bijzondere banden zijn voorzien van een speci-
ale rübberleag die niet of nauwelijks doordrlngbaar is
Testritten onder moeilijke omstandigheden, onder-
meer op de beruchte Terschellinger schelpenpaadjes
en op de Vlaamse kinderhoofdjes, wijze uit dat de
nieuwe banden 80% ntinder vaak lekrijden. Een dat
zijn spijkerharde resultaten die de fietsliefhebber als
muziek in de oren klinken.

Het bijzondere aan de anti-lekband is bovendien dat
er niets aan comfort hoeft te worden ingeleverd. De
band rijdt net zo licht en geeft evenveel schokdem-
ping als de gewone fietsband.

Inmiddels blijkt de anti-lekband dan ook een dave-
rend commercieel succes. Na de introduktie van een
anti-lekband voor de Kuis-turn en keukenfiets, heeft
Vredestein nu een anti-lekband voor alle fietstypen,
van ATB tot racefiets.

De banden zijn bij vrijwel elke fietshandelaar verkrijg
baar. Vredestein verwacht dan ook dat over vijf jaar
meer dan 70% van de Nederlandse fietsen met een
anti-lekband is uitgerust.

Fietsen is in. Ieder jaar stijgt het aantal verkochte
fietsen: vorig jaar niet minder dan 15%. Steeds meer
mensen blijken de fiets te pakken. Om boodschappen
te doen. Om de natuur te verkennen. Om het lichaam
in conditie te houden. Of gewoon om te genieten van
het trappen op de pedalen.

Ook de overheid doet het hare om het fietsen te
propageren. Laat de auto eens staan, roept zij ons
in reclamespotjes toe. Je kunt beter de fiets gebrui-

Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel

Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leven?
Praat mee. Word lid.

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

Voor alle informatie:
(030) 52.35.78. Of EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ
schrijf naar: postbus 9587, 3506 GN Utrecht

,
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ken om naar je werk te gaan, te gaan winkelen in de
stad of een pakje sigaretten te halen. Het bepsaart
je bovendien het zoeken van een parkeerplaats of het
betalen van een bekeuring. De overheid legt niet
voor niets geld op tafei om voor dit doel reclame te
maken. Fietsen is niet alleen gezond voor jezelf
maar ook voor de samenleving. Fietsen verspreiden
geen koolmonoxyde en nemen ook nauwelijks ruimte
in. De industrie probeert zo goed mogelijk op deze
trend in te speten. Met lichte fietsen voor wie zich
gemakkelijk wil voortbewegen, met sportieve en nog
sportievere fietsen al'S mountain-bikes voor wie
graag wH crossen of op zijn minst de indruk wfl geven
het te willen.

Iedereen weet bovendien dat, als hij zijn fiets een
beetje onderhoudt of laat onderhouden, hij er prak-
tisch geen omkijken naar heeft. Maar één euvel is
gebleven: je kunt een lekke band krijgen. Een spijker
op de weg. Een stukje glas. Hobbehge keien. Een om-
hoogstekende steen. Een onfortuinijke aanraking met
een trottoirband. Het kan een renner net de zege

kosten maar die meestal nog pijlsenel van wiel ver-

wisseten, maar de doorsnee-fietser heeft zelden een

onderhoud'swagen bij de hand. Hij of zij moet de

bandenlïchters pakken, solutie en pleisters bij de

hand hebben en als het tenslotte lukt het gaatje te

vinden, de binnenband weer met veel moeite in de

buitenband frommelen.

Sinds een paar jaar bestaat er een een perfect-band

die bijna niet meer lek kan. Proeven hebben uigte-

wezen dat in vier van de vijf gevallen dat een nor-

male band lek slaat deze band het houdt. Goed voor

mensen die niet zo handig zijn, voor ouderen die niet

van dat gedoe houden en voor mensen die op hun

gemak gesteld zijn.

De vraag was zo groot dat Vredestein besloten heeft

de produktie uit te beriden en de band ook in meer

uitvoeringen te leveren. Ze hebben bovendien het

voordeel dat ze licht zijn en gemakkelijk te monteren

Bovendien zijn ze terwille van de veiligheid aan de

zijkant voorzien van een rölecterende strip, zodat

ze 's avonds ook van de zijkant goed zichtbaar zijn.

Zo levert de Nederlandse industrie een bijdrage aan

prettig en veilig fietsen.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 GC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en

omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN
TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK

i > 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.

«p visitekaarten

*y rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
«*• rekeningen, briefpapier

**• circulaires, folders, prijslijsten

«r enveloppen, briefkaarten, sets

<^ kettingformulieren enz. enz.

Advertenties voor het weekblad

"DE RECLAME" kunt u hier ook opgeven.



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
kentu 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
onseensbent

Aanbiedingen van

AH Hengelo Gld

f eldig tot a.s. zaterdag

Slagers achterham

100 gram L99

Schwarzwalder schinken

2.29100 gram

2.89

AH vanillevla

liter 1.49

Slijterij „De Zon"
Florijn jonge jenever

liter 18.95

Pollen kersen brandewijn

liter 13.45

Casino wit of bruin

800 gram I./5/

AH boerenwit of bruin

800 gram l

Croissants

3 stuks li

Mango's

per stuk 1.99

AH mie nestjes

500 gram I.

AH vruchtenmix

500 ml L4«f

AH luxe pizza

3 smaken A QC

van 5.40 voor O-VU

AH Rhein-Hessen wijn

liter

AH keukenrollen

met decor

3 rol 2.99

Rauwkost
div. soorten
bakje 0.99

maandag aanbiedingen

zie in de winkel

Zie de grote adv. in

de landelijke bladen

DRUKKERIJ WOLTERS
HART- EN VAATZIEKTEN.

60.000
SLACHTOFFERS

PER JAAR.
HOE LANG NOG?

*

Sinds begin jaren zeventig is er dankzij uw giften veel

bereikt. Hart- en vaatziekten zijn, vooral m de 'ongere

leeftijdsgroepen, sterk teruggedrongen

Maar 60.000 slachtoffers per jaar zijn er nog steeds

60.000 te veel. De Hartstichting moet dus doorgaan

n haar strijd. Maar is daarbij geheel afhankelijk van

giften van particulieren en bedrijven Laat uw hart

spreken. Giro 300 Bank 70.70.70.600

j^

^n nederlandse hartstichting
l vrienden van de hartstichting

Sophialaan 10 2514 JR 's-Gravenhage

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,
9950 WL Pieterburen. Giro 8020.

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



Vakwerk

RIJWIELEN BROMFIETSEN

KIEFTENDORP 11 7255 MG

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

Ik verkoop graag
Gazelle fietsen omdat
ik een vakfanaat ben.
Net als de construc-
teurs van Gazelle.

Hun voorkeur

voor onderhoudsvrije
en duurzame licht-
gewicht materialen
spreekt mij aan.

Bij ons kunt u het
ontdekken.

Gazelle maakt
fietsen beter!

\S03SEQ]
WINKEL VOOR:

OP VERTOON VAN DE

JULI/AUG-BONUITJE

WIGWAM KALENDER 1991
\

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

Hinderwet
Ontwerp-beschikking op de vergunningaanvraag
op grond van de Hinderwet van Maatschap
Enzerink voor een fokbedrijf en melkveehoude-
rij aan de Zelhemseweg 15 te Ruurlo.

Bezwaar maken is mogelijk tot 12 september 1991.

Gedeputeerde Staten zijn van plan aan Maatschap
Enzerink in Zelhem een vergunning op grond
van de Hinderwet te verlenen en hebben daar-
om al een ontwerp-beschikking (een voorgeno-
men besluit) vastgesteld. Het gaat hier om een
vergunning voor het uitbreiden of wijzigen van
een fokbedrijf en melkveehouderij in Zelhem.

Indien daartoe voor 29 augustus 1991 de wens
kenbaar wordt gemaakt zullen op een nader te
bepalen tijdstip mondelinge bezwaren tegen ver-
gunningverlening ingediend kunnen worden.

De aanvraag en de ontwerp-beschikking met alle
stukken die erbij horen liggen van l augustus tot
12 september 1991 ter inzage in:
- Het gemeentehuis van Ruurlo op elke werkdag

provincie

GE DEiRLAND

BEKENDMAKING

van 08.00 tot 12.00 uur, alsmede elke zaterdag
van 09.00 tot 17.00 uur op het Politiebureau,
Borculoseweg 6;

- het gemeentehuis van Hengelo op elke werk-
dag van 09.00 tot l ZOO uur en van 14.00 tot
16.00 uur;

- het Huis der Provincie, Markt 1 1 te Arnhem,
op elke werkdag van 09.00 tot 1100 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur.

De heer Willems kan de stukkken toelichten.
U kunt hiervoor een afspraak met hem maken,
telefoon 085 - 598682.

U kunt een gemotiveerd bezwaar indienen tegen
deze vergunningaanvraag en de ontwerp-
beschikking:
- Schriftelijk: tot 12 september 1991, bij
Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus
9090, 6800 GX Arnhem. U kunt dan ook vragen
uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Arnhem, 16 juli 1991-
nr. MW9I.I2462-MW3IIO

Gedeputeerde Stoten van Gelderland
A.P. Oele - voorzitter, ai.
CPAC. Crasborn - griffier

TE KOOP GEVRAAGD:

Ramlammeren voor export

A. MAALDERINK
TEL. 05753-1234 - HENGELO GLD

"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 <X» W

JUBTLEUMKOXEKTIE
De Kennemer Jubileumkollektie, speciaal

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

DRUKKERIJ WOLT

•

25

Café - Restaurant

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

BAKFIETSENRACE

HENGELO GLD
Zaterdag 3 aug. a.s.

KOFFIE MET

APPELGEBAK

3.50

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ff f fZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

MOBIEL STRAALBEDRIJF

D. J. BRUMMELMAN
voor het

gritstralen
van steen, staal en beton

TOLDIJK - TEL. 05755-1767

Voor Toyota is
afstand geen
probleem!

Een Toyota overbrugt moeiteloos de grootste af-
standen. Maak daarom eens kennis met z'n unieke
prestatie-vermogen. Daarvoor is afstand evenmin
een probleem. Hoegen Dijkhof Doetinchem is offi-
cieel Toyota dealer, ook voor Hengelo en omstreken.
Om u ervan te overtuigen dat afstand naar uw Toyota
dealer geen probleem is, bieden wij u speciale servi-
ce faciliteiten zoals:

• gratis leenauto indien uw auto toe is aan een

onderhoudsbeurt;

• of: eventueel halen we uw auto 's morgens op en

brengen hem 's avonds terug;

• alle onderhoud volgens vastgestelde tarieven;

• prijsopgave vooraf;

• alle faciliteiten voor uw auto

Bezoek onze showroom en maak eens kennis met

Toyota. Vraag vrijblijvend informatie over alle typen en

modellen met de daarbij behorende prijzen.

TOYOTA

Keppelseweg 18 -26 Doetinchem. Tel. 08340 - 22622

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

Dit schattige olifantje is slechts één van de

nieuwste geboortekaartjes uit de Intercard kollektie.

Kom eens langs.

Zeker dat u een keuze kunt maken.

DRUKKERIJ WOLTERS

lüintcrninl

Drogisterij
Marianne:

Ook uw adres

voor alle

fotowerk

o.a.:
fotorolletjes
flitslampjes
ontwikkelen
afdrukken

zeer scherpe
kwaliteit!

Drogisten} - Pwiumwi* • Schoonh«kh«lon

m&rtanne
Felix Takkenkamp

RuurtoMwtg S • H«ng««o (GM.) • 1*1. 2062

Te koop aardappelen
Parel, btf A. Heeblnk,
Bakermarksedijk 3, Baak,
Tol. 05754-1323

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

Onbetwist is BOSMAN

uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 4 AUGUSTUS

Remigiuftkwk
10 uur ds P. H. van Lertt, SilvoJde

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds de Vries

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 3 augustus 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 4 augustus 10.00 uur Woord en Comm.dienst
met zang van het gemengd koor

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Ketfenborg: 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 rozen hoed j e om 18.30 uur.
van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

Weekenddienst doktoren

3-4 AUGUSTUS
N. E(jck (praktik dr. Hanraith)

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 te.m. vr(jdag 8.00-12.30 en 13.30-18.00 uur;
za., zo., feestdagen: 11.00-12.00 uur
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het week-
end, buiten de openngstlJden <>m 17-3° uur ^leveren

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

A. R. J. van Ingen. tel. 2002

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
Ke|Jenborg: 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.

Kejjenborg in „de Horst", iedere laatste dinsdag van
de maand van 11.30 tot 12.30 uur

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Oentraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65,

7255 ZH Hengelo Gld.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld
tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7. 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zefchem: „Dennenlust", Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezi'ms- 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", ta.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 by problemen, bel (dage-
HJks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-21025. 08340-
41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.

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

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


