
60e jaargang no 32 dinsdag 6 aug. 1991 UITGAVE:

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

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

Hamburgers Bieflappen
3 stuks

Rosbief
100 gram

1.95

2.95 500 gram 9.95

SPECIAL

Varkens
fantasie filet

100 gram

2.70

Shoarmavlees

500 gram 7.95

aap

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

Wij zijn wegens vakantie gesloten

van 12 t.e.m. 24 augustus.

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

4.50

4.50

4.50

4.50

Marktver.

Hengelo Gld

Ook wij staan op de Braderie
op 7 en 8 augustus

met de verkoop van de bekende

Hengelose MARKTLOTEN
Tevens zoeken wij nog enkele enthousiaste

WEDERVERKOPERS
voor de verkoop van loten van de marktver.

Aanmelden bij: F. MULLINK,

Prunusstraat 2a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1607

Wij staan woensdag en donderdag

op de Braderie

met leuke aanbiedingen
BLOEMEN VERKOOPKAS

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

A
CD E G R E

Wilhelminalaan 9

7255 DC Hengelo Gld

Tel. 05753-2216, fax 05753-3474

ACCOUNTANTSKANTOOR
* accountancy
* belastingzaken
* computerverwerking
* advies en begeleiding

Lid Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten

Op korte termijn vragen wij een

ADMINISTRATIEVE KRACHT

Om voor deze funktie in aanmerking te komen vragen wij:
- Opleiding op MEAO BA-niveau of vergelijkbaar.
- Bereidheid om verder te studeren.
- Iemand die zelfstandig kan werken.

Uw schriftelijke sollicitatie zien wij graag tegemoet op boven-
vermeld adres.

Drogisterij

Marianne:

Ook uw adres
voor alle
fotowerk

o.a.:
fotorolletjes
flitslampjes
ontwikkelen
afdrukken

zeer scherpe

kwaliteit!

Drogisten) • Perdrrww • Schoonhcidmlon

martanne
Felix Takkenkamp

Ruurlottwwg 5 • Hengelo (GW) - lel. 2062

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Een hete dag GRATIS MAAIEN.
Informeert U eens naar de mogelijkheden.

Met «en bosmaaier van STIHL

moeiteloos door dik en dun.
Hoog gin, onkruid «<

Grand café

presenteert tijdens de

Hengelose Braderie

donderdag 8 aug.

de rockabilly formatie

RACKETEERS
met Hurricane-drummer Willem Menting

aanvang 21.00 uur

U kunt ons ook vinden op de Braderie

Spuistraat 44 - 7255 AD Hengelo Gld. - tel. 05753-3778

BRADERIE HENGELO GLD

ZAAL LANGELER
WOENSDAG 7 AUG. A.S.

GRATIS DANSEN
Aanvang 20.00 uur

m.m.v. The Woodpeckers

Voor piano, orael en kevboardles
is Hans Scheerder het beste adres.

MUZIKALE ACTIE
Bel in de maand augustus en U krijgt
• _ _ ! _ _ • • _ _ * • _ l •

verplichting.

met afgeprijsde

LP's • MC's • CD's
Singles en Posters

Wij staan voor „de Spannevogel" vóór de kado-

shop. Dan kunt u tevens de schitterende kado-
af d el ing zien.

Tot ziens op de Braderie
voor .,de Spannevogel"

PS Tijdens de Braderieweek gelden ook in de

winkel bovenstaande aanbiedingen

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

bij de kerk

Inlichtingen:

Muziekschool HANS SCHEERDER
de Heurne 45, 7255 CK Hengelo (Gld.)

tel. 05753-2974

Voor wat lekkers loop je
even naar bakkerij Kreunen

Ook op de Braderie!

Lastig die MUGGEN . . .

Handig, dat wij daar een

perfecte oplossing voor

hebben . . .

Werkelijk alle soorten en

maten HORREN . . .

voor ramen, deuren etc.

en vergeet de caravan

vooral niet . . .

Bij wie? . . .

HARMSEN IJZERWAREN

Hengelo Gld, 0^753-1220

Toonaan-

gevend

optiek

Wij, gediplomeerde vakmensen in°

optometrie en contactlensspecia- <

listen, spelen helemaal in op

ieders persoonlijke kijkverlan-

gens en in goed samenspel met £

uw wensen en óns kunnen berei-o

ken wij een goede harmonie van o

tevredenheid met elke cliënt. °

*De bril
voor uw

gezichts-
vermogen
kost geen
vermogen.

GROOT KORMEUISIK
brtll»n «n oontaettonnn

Hwt«*lo O. SfMtotrMt 27 -léMoofl OC7U -1771

SPEKLAPPEN
500 gram

LEVERKAAS
100 gram

ONTBIJTSPEK

100 gram

4.20

1.45

1.45

1.40

Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Kerkstraat 6

Voor

RAUWKOSTen
GESNEDEN GROENTE

Zie verder de AANBIEDINGEN

op het bord

Wij staan ook op de Braderie



Union - Batavus - M BK - Spartamet

W/J STAAN NIET OP DE BRADERIE

maar staan wel het hele jaar,

6 dagen per week met

BROMFIETSEN - FIETSEN

ONDERDELEN - REPARATIES

voor u klaar in het dorp.

Komt u gerust eens kijken.

Wij leveren afle merken,

ook die u graag wilt

FIETS- EN BROMFIETSSPECIALIST

R E I N D Z W E V E R I N K
lekink 8 - Telefoon 05753-2888

HENGELO GLD

Deze week KRAKEND VERS
uit de oven van de Echte Bakker:

PLAATCAKE
PER STUK 3.75

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

Jozef Schabbink
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Tel. 06753-1250

Joèlle

WIM EN JANET

EGGINK-OLDENHAVE

25 juli 1991.

ZeUedijk 12,

7255 MR Hengelo Gld.

Op zaterdag 10 augustus 1991 hopen wij,

HERMAN MENTING

en

RIKY MENTING-RONDEEL

samen met onze kinderen, famïlie,

buren en vrienden ons 25-jarTg huwe-

lijksfeest te vieren.

U bent van harte welkom op de receptie

van 14.30 tot 16.00 uur in restaurant

,,De Enge1*", Dr. A. Ariënsstraat 1,

7221 CA Steenderen.

Aann.bedrijf H. J. Th. Menting BV

Nijverheidsweg 15,

7221 CK Steenderen.

1951 1991

JAN SCHOENAKER

en

LENY SCHOENAKER-KROESEN

zijn dankbaar dat zij samen met de kin-

deren en kleinkinderen op woensdag

21 augustus hun 40-jarig huwelijksfeest

mogen vieren.

De H. Eucharistieviering Vindt plaats

om 13.00 uur in de H. Wilfobrorduskerk

te Steenderen.

Daarna wordt het feest voortgezet in

zaal Rutten „De Engel", Dr. A. Ariëns-

straat 1, 7221 CA Steenderen.

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur.

Augustus 1991.

Burg. Heersinkstraat 36,

7221 BZ Steenderen.

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

Spalstraat 3, Hengelo Gld. • Tel. 05753-3864

Wij staan dit jaar NIET op de

Hengelose B rader Ie

maar hebben wef een

grandioze aanbieding

voor U:

Hengelse wegge
van 7.5d voor Uivtf

Wittebollen en krentebollen
6 halen, S betalen

Kersen- of abrikozen vlaai
van 8.95 voor 7.95

IJSVER. „STEINTJESWEIDE"

11e AVOND-
FIETSVIERDAAGSE

VAN MAANDAG 12 AUG.

T.E.M. VRIJDAG 16 AUG.

Inschrijving maandag- en dinsdagavond

om 17.30 uur bij sporthal „de Kamp"

Kinderen t.ejn. 14 jaar f 3.—

Vanaf 15 jaar f 6.—

Start el'ke avond tussen 18.00 en 19.00 uur bij

sporthal „de Kamp"

Keuzeroutes 20 en 30 km

Op 18 augustus 1991 zijn onze ouders

HANS VIS

en

MIEKE VIS-BOBBINK

25 jaar getrouwd.

Receptie 's middags vanaf 14.30 tot

16.00 uur op zaterdag 17 augustus in

zaal „Den Bremer", Zuphen-Emmerik-

seweg 37, Toldljk.

Arie - Helga

Geratdine

Dr. A. Ariënsstraat 46,

7221 CD Steenderen.

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk

bedanken voor de vele felicitaties, bloemen en

kado's die onze trouwdag op 28 juni j.1. tot

een onvergetelijke dog hebben gemaakt.

HANS EN HENNIE WANDERS

Vogelzang 4,

7234 SZ Wichmond.

DANKBETUIGING

Voor de vele felicitaties, kado's en bloemen die

wij bij ons 50-jarig huwelijk mochten ontvangen

willen wij iedereen hartelijk bedanken.

OERK EN HENTJE HUKKER-HARMSEN

Varsselseweg 29,

7255 NN Hengelo Gld.

G€M€€NTE HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTE

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

SOCIAAL INFO

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.

PUBLIKATIE WET RUIM-
TELIJKE ORDENING

BESTEMMINGSPLAN HENGELO KOM 1991.
NR. 1.

De burgemeester van de gemeente Hengelo

maakt ingevolge het bepaalde in artikel 23 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat

met ingang van 8 augustus 1991, gedurende
één maand, ter gemeentesecretarie (afdeling
Grondgebiedszaken) voor een ieder ter inzage

ligt hetontwerp-bestemmingsplan Hengelo Kom

1991, nr. 1.

Dit ontwerp dient het planologisch kader te

scheppen voor de bouw van een supermarkt

met bijbehorende voorzieningen op de perce-

len, kadastraal bekend gemeente Hengelo,

sectie K, nrs. 3254, 3162, 3497 (ged.) en 2806
(ged.), gelegen aan de Raadhuisstraat-hoek

Schoolstraat te Hengelo.

Tevens liggen ter inzage de voorschriften van

het bestemmingsplan Hengelo Kom 1983,&elke
mede van toepassing zijn op het ontwerp-be-
stemmingsplan Hengelo Kom 1991, nr. 1.

Gedurende de bovenvermelde termijn van één

maand kan een ieder tegen dit ontwerp-
bestemminsplan schriftelijk bezwaar indienen

bij de gemeenteraad.

Hengelo, 6 augustus 1991.

INSPRAAK
BESTEMMINGSPLAN

INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN.

Burgemeester en wethouders van de gemeente

Hengelo maken bekend, dat vanaf 8 augustus

1991 gedurende drie weken, tijdens de kan-

tooruren, ter gemeentesecretarie (afd.
Grondgebiedszaken) het voorontwerp van het

bestemmingsplan Hengelo 1991 (Rozenstraat)
ter inzage ligt.

Deze partiële herziening heeft ten doel het
planologisch kader te scheppen voor de bouw

van een woning en ondergeschikt daaraan een

atelier op het terrein van de voormalige kleu-
terschool "Hummelhonk", gelegen aan de

Rozenstraat-hoek Bleekstraat te Hengelo.
Gedurende genoemde termijn van 3 weken

kunnen de ingezetenen en de in de gemeente

Hengelo Gld. een belang hebbende natuurlijke
en rechtspersonen schriftelijk inspreken op basis

van de ter inzage liggende stukken.

Indien daaraan behoefte bestaat kan er een
mondelinge gedachtenwisseling plaatsvinden

met de daartoe aangewezen ambtenaren.

De schriftelijke inspraakreaktie dient u te rich-
ten aan burgemeester en wethouders van

Hengelo, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

Hengelo, 6 augustus 1991.

GEEN KOSTWINNERSEIS MEER IN DE WET WERKLOOSHEIDSVOORZIENING.

Nog recht op een W.W.V.-uitkering?

Vraag die dan aan voor 1 januari 1992.

Sinds kort is de nieuwe wet gelijke behandeling Wet Werkloosheidsvoorziening (W.W.V.) van

kracht. De belangrijkste verandering hierin is dat getrouwde vrouwen niet langer aan de kostwinnerseis

hoeven te voldoen. In het verleden was dat wel het geval. Daardoor kunnen vrouwen, die in het

verleden om deze reden geen W.W.V.-uitkering kregen, nu tóch nog recht hebben op W.W.V. Gaat

er een belletje rinkelen? Bent u een gehuwde vrouw die vóór 23 december 1984 een W.W.V.-

uitkering werd geweigerd vanwege deze kostwinnerseis? Of heeft u geen aanvraag ingediend
omdat u toen niet aan de kostwinnerseis voldeed? Dan kunt u (opnieuw) een aanvraag indienen bij

het bureau Sociale Zaken. Overigens geldt deze regeling voor iedereen die meent - om welke reden
dan ook - nog recht te hebben op een W.W.V.-uitkering. U moet dat wel doen voor 1 januari 1992.

Gelijke behandeling mannen en vrouwen.

Hoe zit de vork in de steel? In het verleden kende de Wet Werkloosheidsvoorziening een

kostwinnerseis. Gehuwde vrouwen die volgens de regels van de W.W.V. geen kostwinster waren,
kregen geen W.W.V.-uitkering. Er werd een vergelijking gemaakt tussen het inkomen van de vrouw

en dat van haar echtgenoot. Een vrouw was pas kostwinster als haar inkomsten minstens een
bepaald percentage van het inkomen van de man bedroeg. Deze kostwinnerseis werd alleen maar

gesteld aan getrouwde vrouwen. Dat was niet in overeenstemming met de regels van de Europese

Gemeenschap. Want mannen en vrouwen moeten op gelijke wijze behandeld worden. Een regeling

die voor een man geldt, geldt ook voor een vrouw. En omgekeerd. De wet werd aangepast. Vanaf
23 december 1984 werd de kostwinnerseis niet langer aan getrouwde vrouwen gesteld. Maar de

vrouwen die vóór die datum werkloos waren geworden, hadden nog steeds geen recht op een

W.W.V.-uitkering. Ook dat is nu veranderd. Volgens do nieuwe wet kunnen vrouwen die vóór 23

december 1984 geen W.W.V. kregen door de kostwinnerseis, nu toch nog voor een W.W.V.-
uitkering in aanmerking komen. Zij moeten dan wél voldoen aan de normale voorwaarden voor een

W.W.V.-uitkering, bijvoorbeeld werkloos zijn en beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Aanvragen bij Sociale Zaken en Welzijn.

Voor het aanvragen van een W.W.V.-uitkering kunt u terecht bij Sociale Zaken en Welzijn in uw

woonplaats. Deze onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Dat is geen gemakkelijk
onderzoek, want het gaat om zaken die zich lang geleden hebben afgespeeld. Niet al het

bewijsmateriaal zal nog te vinden zijn. Veel instanties bewaren allerlei documenten niet langer dan

5 jaar. U kunt het onderzoek vergemakkelijken door zelf alles op te sporen wat met uw werkloosheid

te maken heeft en dat mee te nemen: uw arbeidsovereenkomst, ontslagbrief, loonstrookjes,
correspondentie met de bedrijfsvereniging enz. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor de uitkering?
Neem dan voor alle zekerheid toch contact op met het bureau Sociale Zaken.

Aanvragen voor 1 januari 1992.

De aanvraag moet worden i ngediend voor 1 januari 1992. Daarna is het te laat. Deze aanvraagtermijn

is ook belangrijk voor mensen die tijdens een lopende W.W.V.-uitkering als zelfstandige zijn gaan

werken en daarna geen uitkering meer kregen. Als zij opnieuw werkloos worden, kunnen zij nog

recht hebben op dat gedeelte van de W. W. V. dat nog niet is uitgekeerd. Ook zij moeten vóór 1 januari
1992 een aanvraag indienen.

Voor meer informatie kunt u eventueel contact opnemen met het bureau Sociale Zaken van de
afdeling Sociale Zaken en Welzijn, tel. 05753-1541.

[AFVAL - APART OOK (N DE GEMEENTE HENGELO]

In afwijking van hetgeen in de vorige informatierubrieken is vermeld zal de invoering van het

gescheiden inzamelen van huisvuil met ingaan op maandag 7 oktober 1991, maar op woensdag 9
oktober 1991.

Vanaf laatst genoemde datum zal het huisvuil in het vervolg gescheiden worden opgehaald op de

woensdag. Groente, fruit en tuinafval (GFT) in een groene container en het restant in een grijze
container, om en om dus. beginnende met de grijze container op 9 oktober 1991.

Speciale krant.

Medio september a.s. zal huis-aan-huis een krant worden bezorgd waarin u alles kunt lezen over
het invoeren van het gescheiden inzamelen van huisvuil.

Meer informatie.

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 nethode van inzamelen, dan kunt
u bellen naar het gemeentehuis, telefoon 1541.

Feestelijke taarten haal je
bij bakkerij Kreunen

Tel. 05753-1474

De zaak voor mensen

met smaak!

Te koop planten

boerenkool, prei, andijvie,

sölderij en peterselie.

Niesrnk, Past. Thuisstr. 10

Keijenborg

Gevraagd huish. hulp voor

3 halve dagen in de week

in Hengelo Gld. Goede be-

loning. Brieven onder no.

32 bureau de Reclame

Te koop tarwestro, onge-

perst, van het land, f 60.—

per ton. Tel. 05754-1714

Te koop roggestro van het

land. A. F. Langwerden,

Tenten-dijk 5, Hengelo Gl'd,

Tel. 7362

Te koop 1.35 ha rogge,

gelegen a.d. Ruurloseweg

(nabij de Go ma). Briefjes

inleveren vóór zaterdag

10 aug., 20.00 uur bij Chr.

Kettelarij, Ouweleen 5 te

Hengelo Gld-

Hervatting gehoorzaam-

heidscursus huishonden
en tevens puppie-cursus

zaterdag 24 aug. a.s. om

16.30 uur te Hengelo Gld.

Inlichtingen: tel. 05753-

2042 of 08344-1436, na

16.30 uur

ONDERHOUD - NIEUWBOUW - VERBOUWING

/nstaf/atiebedri/f A R E N D S E N B. V.

Yordenseweg 10 - 7255 BW Hengelo Gld - 05753-2511

Voor al uw: Lood gieters werk

Centrale verwarming

Dakwerk

Elektrische installaties

Gas- en waterinstallaties

Wij staan op de BRADERIE met

diverse CV-KETELS
en 'n energiezuinige en milieuvriendelijke

ZONUCHT-BOILER

Hartelijk dank voor de felicitaties, bloemen en

geschenken, die wij mochten ontvangen bij ons

25-jarig huwelijksfeest.

BENNIE EN LUCIE BESSEUNK

Augustus 1991.

Aaltenseweg 3,

7255 PG Hengelo Gld.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

HjnSOTO-614614

-<J>

Wij willen een ieder bedanken voor de felici-

taties, bloemen en kado's, die wij mochten ont-

vangen bij ons 45-jarig huwelijksfeest op

16 juli j.l.

EVERT EN GERDA V.D. KOLK-BERENDSEN

Kloosterweg 3,

7255 NZ Hengelo Gld.



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
onseensbentoh

Aanbiedingen van

AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

Goud salami

100 gram 1.79

Ardenner boterhamworst

100 gram la

Boeren zure zult

250 gram 1.59

AH volle yoghurt
liter 1.29

AH licht belegen kaas

kg 9.90

••• •• •% m§ mm

ijtery „De Zon
v.d. Eelaart drie sterren

jonge jenever

1 8.95liter

Long John whisky

22.95

Magere speklappen

500 gram 3.98 kg D.9O

Knip wit of bruin

800 gram l.f 9

AH Zaans volkoren

800 gram 1.99
Vanaf donderdag:

Abrikozenvlaai

kg 5.95

Super Arkuia
(stijfkokende nieuwe aardappel)

Goldberg

slagroomtaart

1000 gram 7.95

AH fritessaus

0,65 liter 1.Z3

AH magere

vruchtenyoghurt

5 smaken

liter 1.99

Houtskool

15 liter 7.95

AH ovenfrites

1.79

Guyot handperen

kg 2.99

maandag aanbiedingen

zie in de winkel

Zie de grote adv. in

de landelijke bladen

EXTRA AKTIYITEITEN OP DE HENGELOSE BRAOERIE

Op woensdag 7 en donderdag 8 augustus wordt in
Hengelo Gld rond de NH kerk de jaarlijkse Braden e
gehouden.
Om de sleur te doorbreken van el'k jaar dezelfde
kramen en stands zoc'ht de braderie-commissie naar
nieuwe aktüviteiten.
Nieuw aangetrokken is de Volvo-globetrotter, schaal
1 op 4 van René Overbekki'ng uit Winterswijk.
Op deze radiografisch bestuurde diepladercombi-
natie met hekken er op, worden van 16.00 tot 19.00
uur kinderen rondgereden over de Braderie.
Na 19.00 uur rijdt deze modelbouw-vrachtwagen nog
diverse rondjes, maar dan versierd met reclame-
boren van plaatselijke sponsors.
Teverts is er voor de kleinsten ook nog oen mini-
draaimolen.
Jaarlijks terugkerende optredens zoals de boeren-
kapel van Crescendo en de op klompen dansende
boerendansers van Concordia, zijn weer aanwezig.
Bovendien zet de plaatselijke horeca haar fleurige
terrasjes weer buiten en er zijn maar Hefst 44 bier-
tappende stands op het braderi e-terrein aanwezig

voor de dorstigen.
Spectaculair is de aanwezigheid van een Rodeo-stier
waarop een wedstrijd uitgeschreven wordt voor de
waaghals die de langste rit volhoudt
De Black Velvet-band uit Doetinchem zal voor
muzifkale opluistering zorgen met country- en westem-
muziek en Ierse drinkliederen.
Voor de hongerigen zyn er natuurlijk de nodige kra-
men met oNebollen, vts en frituur.
Verder zullen diverse oude ambachten aanwezig zijn
zoals stoelenmatten, manden- en korven vlechten, een
houtdraaier en een koperslager.

Vele verenigingen zullen zich presenteren met opval-
lende aktiviteiten zoals de kop van Jut, de imkerij met
hun natuurhoning en diverse creetiviteiten. wol/spin-
nen, kantklossen en handwerken.
Ook schitterende oude motoren zijn te bewonderen.
Nieuw is ook de aanwezigheid van een grandioze
autoshow met personen- en bedrijfswagen op de
Hengelose Braderie.
Kortom, de Hengelose Braderie is uw bezoek ten
volle waard.

„PAX" organiseert

,,Jos Herwers"

nederlaagtournooi

De V. en A.V. PAX heeft in samenwerking met haar
hoofdsponsor, autobedrijf Jos Herwers BV wederom
een aantrekkelijk nederlaagtournooi georganiseerd.
Gedurende ruim een maand zullen sterke en attrac-
tieve tegenstanders proberen de Hengelose eerste-
klasser een nederlaag te bezorgen.
Dankzij Jos Herwers BV staan hier aantrekkelijke
prijzen tegenover.
Chris Geutjes, hoofdltrainer van PAX, zal met zijn
nieuwe selektie alles proberen een nederlaag te
voorkomen.

Al met al een reden om sportpark Het Elderink na dé
lange zornerstop, te bezoeken en de jongens aan te
moedigen.

De-entree Is f 2.50 en de jeugd kan voor f 1.— de
wedstrijd bezoeken.

Het programma ziet er als volgt uit:
Donderdag 8 aug. 19.00 uur PAX 1 - FC Twente 2

Dinsdag 20 aug. 19.00 uur PAX 1 - Babberich 1

Donderdag 29 aug. 19.00 uur PAX 1 - Go Ahead

Eagles 2

Donderdag 12 sept. 19.00 uur PAX 1 - VarsseveW 1

Zie verder de advertentie in deze en volgende

'edities van De Reclame

FOLDER „STAND VAN ZAKEN" VERSCHENEN

De bekende folder „Stand van zaken" bij de sociale

verzekeringen en voorzieningen is weer verschenen.

In dit halfjaarlijkse overzicht staan de nieuwe uitke-

ringsbedragen en premiepercentages vermeld. Daar-

naast is in de folder een korte omschrijving van de

verschalende sociale verzekeringen opgenomen.

„Stand van Zaken" is een uitgave van de Ministeries

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Welzijn,

Volksgezondheid en Cultuur en het Voorlichtingscen-

trum Sociale Verzekering.

De folder is te bestellen bij het Voorlichtingscentrum

Sociale Verzekering, RhIJnspoorplein 1, 1091 GC

Amsterdam, tel. 020-5600955.

Enkele exemplaren worden gratis verstrekt; grotere

aantallen worden in rekening gebracht.

EEN PLUIM OP DE HOED VAN DE AGRARISCHE

VROUWEN

Zaterdag 27 juli organiseerde de contactgroep Agra-
rische Vrouwen van Hengelo Gld een fietstocht door
de omgeving. De tocht was met zorg uitgezet en er
was overal aan gedacht.

De route voerde via „het Kervel" naar het melkvee-
bedrijf van de fam. Hiddink aan de Beekstraat. De
zuivelauto van Coberco zorgde Ner direct al voor
een verfrissende dronk.

Het bedrijf van de fam. Hiddink aan de Walterslag-
weg in Baak zorgde voor de nodige contrasten. Naast
een modern mellkvee- en varkensbedrijf, was er een
grote verzameling van oude werktuigen en gereed-
schappen te zien. Vooral bij de ouderen gaf cht de
nodige stof tot gesprek om over het naaste verleden
te praten. Ook de geiten en vooral de ezels mochten
zich (wederzijds) in een grote belangstelling ver-
heugen.

Het mengvoeder-bedrijf van de fam. v.d. Brink in Wich
mond toonde, wat er allemaal! komt kijken om een
goede zak mengvoer te maken. Hier kon gekozen
worden tussen een appel of een ijsje en gezien het
fraaie weer vond dit laatste de meeste aftrek.

Via kronkelige paadjes werd de prachtig gelegen
boerenherberg „Bosmanshuis" in Haokfort bereikt.

Hier toonden de Agrarische Vrouwen hun bakkunst.
Er waren lekkere pannekoeken voor een erg lage prijs
te krijgen. Oude bekende deuntjes uit een trekhar-
mon'ica zorgden voor een leuke sfeer.

Velen zullen versteW hebben gestaan van de smeed-
kunst op het bedrijf van de fa. Oldenhave aan de
Deldensebroekweg in Vorden.

Op het loonbedrijf van de fam. Groot Roessink aan
de Vaalverinkdijk te Hengelo Gld was een keur van
landbouwmachines te bewonderen. Ook werd het
drijfmest injecteren op grasland gedemonstreerd.
Hier was de keuze uit diverse frisdranken.

Het dorp Hengelo werd weer bereikt via de prachtige
Regel'inklaan.

De Agrarische Vrouwen verdienen een grote pluim.
Ze hebben velen een erg leerzame en mooie fiets-
tocht bezorgd en op een goede manier de landbouw
en de mooie omgeving van Hengelo Gld gepromoot.
Dit aldus een van de deelnemers, de heer H. Klein
Kranenberg.

KLEDING1NZAMELAKTIE

Woensdag 21 aug. a.s. houdt de Stichting World

Chilld Care een kledinginzamelaktie in Steenderen.

Door de Stichting World Child Care wordt deze aktie

gehouden voor de armsten in de derde wereld.

U kunt, zonder dat het u iets kost, meehelpen.

Ingezameld word: kleding voor volwassenen en kin-

deren, schoenen in paren geboncten, dekens, bed-de-

goed en huishoudtextiel>.

Binnenkort komt er een briefje in de brievenbus om
aan de kledingzakken te bevestigen.

De zakken a.u.b. niet later dan 9.00 uur goed zicht-

baar aan de stoeprand neerzetten. Bewoners die

buiten de bebouwde kom wonen, worden verzocht de

zakken bij de eerste de beste straat binnen de be-

bouwde kom van de gemeente, waar de inzameling

pilaats vindt, neer te zetten.

De inzamelinge geschiedt met vergunning van de

gemeente en wordt gecontroleerd door het centraal

bureau voor fondsenwerving te Amsterdam.

Om ook in crisisgebieden met geld en andere hulp-

goederen te helpen is er een noodfonds opgericht

op bankrekening ABN, nr. 57.86.31.180 t.n.v. stichting

World Chtfd Care.

65+ IS EEN PLUS IN EEN VAN DE 5 DIERENTUINEN

In de maanden september, oktober en november
wordt voor de ouderen traditigetrouw weer een dagje
dierentuin pk/s georganiseerd.

Voor de meesten van hen is het alweer een hele tijd
geleden d'at zij voor het laatst een dierentuin be-
zochten. Zo'n dagje dierentuin-plus is ongetwijfeld
een goede gelegenheid om weer eens kennis te
maken met een van de 5 grote Nederlandse dieren-
tuinen. Want de ontwikkelingen hebben daar de
laatste jaren ook bepaald niet stil gestaan.

De afgelopen jaren bleek deze aktie een schot in de
roos. Daarom is besloten om ook dit jaar weer het
dagje dierentuin plus te organiseren. De prijs
bedraagt f 25.— per persoon. Op vertoon van een
65+ pas of een 60+ seniorenkaart wordt het vol-
gende geboden:

de toegang tot een van de 5 grote Nederlandse
dierentuinen

een kopje koffie met gebak bij aankomst

een aperatief of frisdrank voor de lunch

een uitstekend verzorgde broodmaaltijd met een
kopje koffie, thee of melk

's middags een kopje thee met cake

De 5 dierentuinen liggen verspreid over heel Neder-
land, zodat de reiskosten tot een minimum beperkt
kunnen worden.

Bovendien kunnen houders van een 60+ senioren-
kaart van de NS reizen met 40% korting en hoeven
ze op een van de 7 keuzedagen geen treinkaartje te
kopen. Een 60+ seniorenkaart is bij de NS verkrijg-
baar tegen betaling van f 82.— en is een jaar geldig.
De aktie 65+ i« een plus rn een van de 5 grote dieren
tuinen te ook uitstekend geschikt voor groepen.

De deelnemende diierentutnen zijn:

Artis, Amsterdam; Burgers dierenpark, Arnhem;
Beekse Bergen, Hilvarenbeek; Noorder dierenpark,
Emmen; Ouwehands dierenpark, Rtoenen.

DRUKKERIJ WOLTERS

Onze uitgebreide kollektie kaarten
voor geboorte, verloving, huwelijk,
25-jarig huwelijk enz., tonen wij u
graag in onze stand op de Braderie.

Kaarten voor recepties, opening,
verhuizing, open huis of wat voor
gelegenheid dan ook, zijn in de kol-
lektie aanwezig.

Komt u maar, wij heten u van harte
welkom.

altijd tot uw dienst!



opgelet!

RIJWIELEN BROMFIETSEN

KIEFTENDORP11 7255 MG

s en

rden kindöf en groot en
gaanzenaardebasfsschoöl. ~

Een hele stap -..huiswerk, overbleven
ojp de fiets naar school en sport.

Gazelle groeit met ze mee Met
veilige; stevige èil ̂

Gazelle maakt
kinderf ietsen sterker!

ACCESSOIRES
HENGELO GLD Gazelle fietsen op Vredestein banden.

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

MOBIEL STRAALBEDRIJF

D. J. BRUMMELMAN
voor het

gritstralen
van steen, staal en beton

TOLDIJK - TEL. 05755-1767

Rozenhoflaan 29 Hengeio Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

tf ffZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Wö hebben ALLES

voor de weck + diepvries!!

weckketels gas en electrisch

weckglazen

weckringen en klemmen

weck thermometers

diepvrieszakken

diepvriesbakjes

folielasapparaten

diepvrieszaksluiters

BESSELINK
ELECTRA

KADO'S

HUISHOUD

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

Paarden-
en
ponymarkt

„KNOLLENMARKT"
op woensdag 14 aug.

te Hengelo Gld

met GROTE WARENMARKT

Tevens de

25e premiekeuring
van het

FJORDENPAARDEN
STAMBOEK
Terrein „De Hietmaat"

Aanvang 9.00 uur

ZATERDAG 17 AUG.

NATIONALE FOKDAG van
1 Ver. Basispaard

Aanvang 9.00 uur

2 Ver. Het Groninger Paard

Aanvang 10.00 uur

3 Dartmoor pony's

Aanvang 10.00 uur

Terrein „De Hietmaat"

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 even beeld is van de

auto. ^SÉr

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 dea'er 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)

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

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

GLAS -VERF - BEHANG

Chr. muziekvereniging

,.Crescendo"

Hengelo Gld

wfl in september weer star-

ten met een

blokfluitcursus
Opgave en inlichtingen:

05753-1467

aanbieding

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spal straat 12, Hengelo Gld

's Maandags gesloten

SPORTPARK "HET ELDERINK" HENGELO -Gld-.

JOS HERWERS' NEDERLAAGTOURNOOI

AUTOBEDRIJF

JOS HERWERS
Humm«los«w«g 10. H«ng«lo GW. T»l 06763 - 2244

l l l l l l l

HENGELO GLD

Donderdag 8 Augustus 19.00 uur

PAX1 -F.C.TWENTE 2

NISSAN

Erres midi-
CD set CST629
* 2x20 w versterker.
* 5 bands equalizer.
* Digitale tuner.
* 24 presets.
* MG, LG en FM st.
* Platenspeler.
* Dubbeldeck.
* Compact Disc.
* 2-weg luidspreker-

boxen.

Schitterende geheel
complete audio-set.
Met afstandsbediening!

ERRESPRIJS:
1169.-
ONZE
AKTIEPRIJS:

SCHERPE PRIJZEN én SERVICE VERZEKERD!

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

Leer succesvol autorijden!!

VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Qld

AUTORIJSCHOOL

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

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 11 AUG.

Remigluskerk

10 uur ds P. H. van Lent, Sill volde

Goed. Herder Kapel

10.15 uur ds Efoert

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

10.15 uur mevr. M. PolHton-Assa

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 10 aug. Eucharistieviering

Zondag 11 aug. 10.00 uur Eucharistieviering
met zang van het gemengd koor

Zaterdag 7 sept. a.s. Startersviering om 19.00 uur
met daarna gezellig samenzijn voor alle parochianen

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis.

Huize Maria Poste!: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en
dagelijks rozen hoedje om 18.30 uur.
van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

Weekenddienst doktoren

1 0 - 1 1 aug.

Dr. Th. J. Hanrath, tel. 1277.

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, Spal straat 28, tel. 05753-1010

Openingstijden:

maandag t.e.m. vr(Jdag 8.00-12.30 en 13.30-18.00 uur;
za., zo., feestdagen: 11.00-12.00 uur
Spoed- en special i sten recepten kunt u in het week-
end, buiten de openngstyden 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
Keijenborg: 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.

Ke(jenborg in ,,de Horst", iedere laatste dinsdag van
de maand van 11.30 tot 12.30 uur

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

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

Alpha-hulpverlening di. en do. van 8.30-10.00 uur, tel.

05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting „De
Graafschap", t.a.v. afd. alpha-hulpverlening. postbus

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

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

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

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

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

NETWERK THUISZORG NEDERLAND

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

Diëtiste

H. Zweeriok-Stege, Bakermarksedljk 15, 7223 KJ Baak
Tel. 05754-1809. Voor afspraken tussen 13 en 14 uur


