
60e jaargang no 34 dinsdag 20 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, Wkhmond-Vierakker

en omstreken

SCHOÜDERCARBONADE
500 gram 5.20
RUNDER VINKEN
per stuk

FIJNE LEVERWORST
100 g ram

ZURE ZULT
100 g ram

1.70

0.90

1.05

Rek vol Restanten konfektie
uitzoeken, vanaf

4.95

Schröder »«">E

bij de kerk

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

DE BESTE PIEK
VOOR |E NIEUWE

SCHOOLTAS!
Vertel je ouders over de sterke bagagedrager, de harde

laklaag, de onderhoudsvrije onderdelen, de krachtige

^remmen... en maak op school de blits.

Ga's kijken bij de Batavus

dealer.
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Kreunenskamp 3 \
Hengelo Gld /
Tel. 05753-2398 .
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BATJIVUS

FIETS EN BROMFIETSSPECIALIST

REIND ZWEVERINK
IEKINK 8 - HENGELO GLD - TEL. 05753-2888

DE LAATSTE BABY- EN

PEUTERKLEERTJES
van de opruiming

nu voor

DE HELFT
van de opruimingsprijs

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

tttUKMSSSMSt&ttMtimim

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

UJINY'S

TVNSSCHOOL

OPEN HUIS OPEN HUIS OPEN HUIS
Ter gelegenheid van de officiële opening van

DINY'S DANSSCHOOL
wordt er een vJI ClM l LI l Iw gehouden op

zaterdag 24 augustus 1991 van
15.00 tot 21.00 uur in Groenlo.

I N S C H R I J V I N G
voor: BEGINNERS • GEVORDERDEN • GEHUWDEN • VERLOOFDEN

Keijenborg/Hengelo op donderdag 22 aug. a.s. van 19.00 tot 21.00 uur
in zaal Winkelman te Keijenborg.

Nu met speciale

i OPENINGSKORTINGj

Gelieve bij inschrijving ƒ 10,00
te voldoen.

DINY'S DANSSCHOOL
Buitenschans 51
7141 EK Groenlo
tel. 05440-64914
b.g.g. 05443-75102

DANSLESSEN

Federatie Danste/aren Organisaties

Wij geven kursussen voor

beginners, gevorderden,
gehuwden en verloofden
Heeft u interesse?
Kom dan geheel vrijblijvend bij ons
informeren of bel even:

05443-71809
Wij onderwijzen:

ball-room, Latijns Amerikaanse dansen
en moderne dansen o.a. lliOCK Ot rlOII

INSCHRIJVING:

HENGELO GLD:
maandag 26 augustus
van 19.30 tot 20.30 uur
in zaal Langeler.

HALLE:
woensdag 28 augustus
van 19.30 tot 20.30 uur
in zaal Nijhof.DANSEN*LEVEN*LACHEN

Inschrijfkosten ƒ 10,00.

Wilt u verzekerd zijn van goede danslessen?
Vraag dan uw dansleraar naar zijn FDO-diploma.
Tevens inschrijving voor gehuwden en verloofden.

Dansstudio K A A K
LICHTENVOORDE Patronaatstraat 18, tel. 05443 - 71809

Bloemen
verkoopkas

TROSANJERS
per bos (10 dikke takken)

3 bossen voor

3.95

10.00

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Wegens vakantie gesloten
van maandag 26 augustus t.e.m.

zaterdag 7 september

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Bannlnkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1220

Kerkstraat 6

kg RODE KOOL

2 krop SLA

2 kg HANDPEREN
Uit onze r a u w kost keu ken

HONOLULU-SALADE
500 gram

RADIJS-ANANAS-SALADE
500 gram

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK



r
LAATSTE KONFEKTIE NU

l Sch roder bij de kerk
Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van
onze dochter en zusje

JESSICA

Geboren op 6 augustus 1991.

Bij het H. Doopsel krijgt zij de namen

Jessica Henrica Maria

Marcel en Astrid Jansen-Teunissen

Nienke

Uilenesterstraat 23

7256 KC Keijenborg

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van
onze dochter

KARLIJN

Jan en Wilma Olthof

14 augustus 1991

Lankhorsterstraat 33
7255 LC Hengelo Gld.

1 september 1 september

GRATIS naar de MEUBELBEURS

Zondag l september a.s. is er meubelbeurs te

Utrecht voor particulieren.

Hebt u meubelen nodig of wilt u zich oriënte-

ren dan is dit een prachtige gelegenheid om

alles op MEUBELGEBIED te zien en eventueel

uw keuze te maken.

Heijink betaald de reiskosten en entree.

Vraag inlichtingen bij Heijink „De Spanne-

vogel", de zaak met 42 jaar ervaring en bekend

om z'n service.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPUTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

bij de kerk

WIM KLEIN WASSINK

en

EVELIEN GARRITSEN

gaan trouwen op vrijdag 23 augustus 1991 om
10.00 uur in het gemeentehuis van Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 11.00
uur in de Goede Herder Kapel in de Veldhoek.

Hierbij nodigen wij u uit op onze receptie van
15.30 tot 17.00 uur in zaal Nijhof, Dorpsstraat
13 te Halle.

Ons adres: Rijnweg 21, 7255 NW Hengelo Gld.

3 september 1965 3 september 1990

Vorig jaar waren wij 25 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen met onze kinderen en u te
vieren op dinsdag 3 september a.s.

HERMAN en ANNEKE JANSEN

Receptie van 13.30-16.00 uur in Café-Rest. „Den
Bremer" te Toldijk (aan de weg Zutphen-Doe-

tinchem).

Vierakker, augustus 1991

Uselweg 11 - 7233 SJ

Wilt u worden opgeleid tot

COSTUMIèRE of
COUPEUSE?

of heeft u interesse in KNIP- en NAAILES

Vraag dan inlichtingen bij

RIEK JANSEN SCHUTTEN
Coupeuselerares

aangesloten bij Modevakschool „Haarlem"

Telefoon 05753-2056

Opgave vanaf 24 augustus

UW HENGELO (GLD.)

De repetities van het bejaardenkoor

JONG VAN HART
worden hervat op donderdag 22 augustus

Wij zingen van 16.00-17.00 uur in „Ons Huis"

Nieuwe leden zijn van harte welkom

Wij zijn 50 jaar getrouwd.

Wij zullen het fijn vinden u te mogen begroe-
ten op vrijdag 30 augustus a.s. tijdens de re-
ceptie vanaf 19.30 uur in zaal Langeler te Hen-

gelo (Gld.).

J. M. VOSKAMP

H. B. VOSKAMP-TRAGTER

7255 XW Hengelo (Gld.)

Asterstraat 26

Nu rust gevonden onze lieve zoon, broer, zwa-

ger en oom

HENDRIK JAN ABBINK

* 5 september 1936 f 14 augustus 1991

B. Abbink

T. Abbink-Groot Jebbink

broers, schoonzustors,

neven en nichten

7255 LV Hengelo (Gld.), Heideweversweg 8

De begrafenis heeft vrijdag 16 augustus 1991 in
familiekring plaats gehad op de Algemene Be-
graafplaats te Hengelo (Gld.).

FRIKANDO 500 gr. 6.95

GEGRILDE HAM 100 gr. 1.98

KALFSGEHAKT 100 gr. 1.60

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat •

KEIJENBORG

TeL 05753-132f

Modevakschool „Bekveld"
Veermansweg 6, HENGELO GLD.

In september beginnen de nieuwe cursussen

weer

* knip- eii naailes
* patroontekenen
* costumière, coupeuse,

lerares coupeuse
Bel voor informatie MIENKE STAPELBROEK

Tel. 05753-1703

In september starten wij weer met

KNIP-EN NAAILES
eventueel met patroontekenen volgens het

Dancaerts systeem

Voor opgaven en inlichtingen bij

DORIE TOLK AMP
Pastoriestraat 30, Keijenborg, Tel. 05753-2923

Nog slechts één maand en dan is het zo ver . . .

Donderdag 19 september
in de Remigiuskerk, Hengelo Gld.

Het boeiende najaarsconcert
ACHTERHOEKS VOCAAL KWARTET

en Willem van Twillert met bespeling van het
Proper-orgel

Informatie: Tel. 05753-1253

G€M€€NT€ HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTE

Volgens het collecterooster 1991 wordt de ko-
mende periode de volgende collecte gehouden:
25 augustus t/m 7 september - Nederlandse
Kankerbestrijding.

] l BRANDPREVENTIE

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.

|RAADSVERGADERING|
De eerstvolgende raadsvergadering zal worden

gehouden op dinsdag 27 augustus 1991, des
avonds om 8 uur in de raadszaal van het
gemeentehuis.

In de loop van de 2e helft van augustus zal in de
gemeente Hengelo een begin worden gemaakt
met het Monumenten Inventarisatie Project
Gelderland, afgekort MIP-Gelderland.
Het MIP-Gelderland maakt deel uit van het
landelijk Monumenten Inventarisatie Project dat
gericht is op het verkrijgen van een landelijk
overzicht van objecten van jonge bouwkunst en
stedebouw uit de periode 1850-1940. Het lan-
delijk project wordt decentraal per provincie
uitgevoerd. In de provincie Gelderland is de
stichting MIP-Gelderland hiermee belast.
Uitgangspunt van de provincie Gelderland/
Stichting MIP is dat het project doelmatig en
efficiënt wordt uitgevoerd. Dit houdt in dat van
begin af aan rekening is gehouden met de
mogelijkheid derden op onderdelen van de
uitvoering bij het project te betrekken, mits deze
beschikken over de nodige kennis en ervaring,
resp. belast zijn met opdrachten voor gemeenten
die qua aard en doelstelling inpasbaar zijn
binnen de tijdsplanning van het MIP. Het gaat
dan om inventarisatie-activiteiten. Op deze wijze
kan dubbel werk worden vermeden.
Sedert enige tijd zijn in de provincie Gelderland
een aantal bureaus en instellingen op het ge-
bied van de monumentenzorg werkzaam die
zowel beschikken over de nodige deskundigheid
en ervaring als inventarisatie-activiteiten ver-
richten die inpasbaar blijken te zijn binnen de
tijdsplanning van het MIP.
In de gemeente Hengelo is het Gelders Ge-
nootschap belast met de opdracht
invantarisatiewerkzaamheden te verrichten, die
qua aard en doelstelling inpasbaar zijn binnen
de tijdsplanning van het MIP. Bedoelde
inventarisatiewerkzaamheden zullen worden
uitgevoerd door drs. M. Laverman en drs. M.
Knibbeler.
De inventarisatiewerkzaamheden houden on-
der meer in het beschrijven en fotograferen van
objecten uit genoemde periode die kenmer-
kend zijn voor de gemeente Hengelo. Hiervan
zal een groslijst worden aangelegd. Op basis
van deze groslijst zal door de gemeente Hengelo
een deel worden geselecteerd dat zal worden
voorgedragen tot plaatsi ng op de gemeentelijke
monumentenlijst. Bedoelde monumentenlijst zal
deel uitmaken van het nieuw op te zetten
monumentenbeleid van de gemeente Hengelo.

AFVAL - APART OOK IN
DE GEMEENTE HENGELO

Huisvuil-containers en gescheiden inzameling groente-, fruit- en tuinafval
met ingang van oktober 1991.

Met ingang van woensdag 9 oktober a.s. wordt het huisvuil in onze
gemeente opgehaald in mini-containers en bovendien gescheiden naar
groente-, fruit- en tuinafval en het overige afval. Het groente-, fruit- en
tuinafval (GFT) in een groene container en het restant, voorzover het al
niet gescheiden wordt, in een grijze container. Vanaf oktober wordt de ene
week de grijze container geleegd, de andere week de groene. Er zal dus
niet langer huishoudelijk afval in huisvuilzakken of anderzins buiten een
van de twee containers kunnen worden aangeboden. Het grof huisvuil zal
vier maal per jaar door de gemeente, na telefonische opgave, worden
opgehaald. Bij de inzameling van het grof huisvuil zal zoveel mogelijk
rekening worden gehouden met de tuinseizoenen.
Een grijze en een groene container. In de laatste week van september
worden de containers bij u thuis bezorgd. Ze worden niet uw eigendom,
maar worden u in bruikleen gegeven en ze horen dus bij de woning.

Verbrandingen: Preventie en eerste hulp.

Verbrandingen komen erg vaak voor, vooral bij kinderen. Brandwonden behoren tot de ergste en
de meest pijnlijke wonden die men op kan lopen. Bovendien hebben die brandwonden vaak zeer
grote psychische gevolgen, omdat het slachtoffer in het merendeel van de gevallen alle gebeur-
tenissen van zijn ongeval zeer bewust meemaakt. Daarnaast wordt een grote psychische belasting
veroorzaakt door: de erg lange duur van het lijden, de vaak zeer pijnlijke verbandwisselingen, de
veel inspanning vragend revalidatie en het meedragen van afschuwelijke littekens.
De meeste verbandingen (70%) vinden thuis plaats en niet, zoals wel eens wordt aangenomen, in
bedrijven of in het verkeer. Dankzij voortschrijdende kennis op het gebied van het voorkomen van
complicaties bij brandwonden is het aantal dodelijke aflopen en invaliditeitsgevallen ten gevolge
ervan gelukkig sterk teruggelopen. Onafhankelijk van de oorzaak vertoont elke patiënt met ernstige
brandwonden een specifiek beeld. Direct na het ongeval verkeert het slachtoffer nog in redelijk
goede conditie. Enige tijd daarna gaat de conditie in snel tempo achteruit en kan het slachtoffer soms
maandenlang balanceren tussen leven en dood. Bij vele andere ongevallen weet het slachtoffer
zich weinig tot niets te herinneren van het moment van het ongeval of direct daarna. De
brandwondenpatiënt daarentegen maakt vaak alle gebeurtenissen van zijn ongeval zeer bewust
mee, hetgeen van grote invloed is op zijn psyche. Bij uitgebreide verbrandingen ontstaat de
zogenaamde brandwondenziekte waarbij alle orgaansystemen van het lichaam betrokken raken,
zoals: hart en bloedsomloop, nieren, hersenen en het maag-darmkanaal. Daarom let een arts niet
slechts op de getroffen plaatsen, maar op de gehele patiënt. De toekomst van het slachtoffer is voor
een groot deel afhankelijk van de geboden eerste hulp.
Verbrandingen ontstaan door: - aanraking met hete vloeistoffen, bijvoorbeeld heet water, hete olie,
heet vet, enz.; - aanraking met vlammen, bijvoorbeeld de vlam van een barbecue, kleding in brand,
vlam in de pan enz. Het slachtoffer wordt direct door vuur getroffen; - straling, bijvoorbeeld hitte van
een vuur; - hete gassen of dampen, bijvoorbeeld stoom; - elektriciteit, waarbij het slachtoffer onder
stroom staat. Dit geeft zeer diepe verbrandingen; - contact met bijtende stoffen, zoals logen en
zuren.
De ernst van de verbranding wordt, behalve door de uitgebreidheid van de wonden, bepaald door
de diepte van de verbranding, de leeftijd en een eventuele longverbranding. Deze factoren bepalen
de overlevingskansen van het slachtoffer. Door de grote know how op het gebied van de bestrijding
van infectie, de behandelingsmethoden en beter inzicht in de brandwondenziekte, zijn de
overlevingskansen gelukkig toegenomen. De graad van verbranding wordt aan de hand van de
volgende verschijnselen vastgesteld: - eerste graads verbranding: rood + droog + pijn; - tweede
graads verbranding, rood + nat + blaren + pijn; - derde graads verbranding: geel of wit + droog en
pijnloosheid. Hoe hoger de graad van verbranding, des te ernstiger is de verwonding, ledere patiënt
met uitgebreide brandwonden wordt bedreigd door een shock, complicatie in de luchtwegen (door
inademen van hete gassen of giftige verbrandingsprodukten), infectie. Ook functiestoornissen
(door schrompeling van de huid) in het houdings- en bewegingsapparaat belemmeren het
aanvaardbaar functioneren in gezin, werken maatschappij. Het oplopen van ernstige brandwonden
betekent daarnaast vaak een zeer zware psychische belasting voor het slachtoffer en zijn familie,
waaronder men vaak zijn hele leven zwaar gebukt gaat. Door snel en juist handelen kunnen de
gevolgen van een verbranding worden beperkt. In eerste instantie moet men proberen de oorzaak
van de verbranding weg te nemen, dat wil zeggen de warmtebron uitschakelen of het slachtoffer uit
de buurt daarvan verwijderen. Staat de kleding in brand, leg het slachtoffer dan neer of laat het gaan
liggen. Het gezicht wordt dan minder getroffen en er zullen minder hete gassen worden ingeademd.
Probeer het vuur te doven door het slachtoffer over de grond te rollen of in een deken, jas of iets
dergelijks te wikkelen. Vastzittende kleding of stoffen (bijvoorbeeld asfalt) mogen nooit worden
verwijderd. Dit verergert de verwondingen alleen maar. Koelen met stromend koud leidingwater is
belangrijk. Dit koelen heeft nog zin tot een uur na het oplopen van de verbranding. Een
behandelingsduur van ongeveer 10 minuten met gewoon stromend koud leidingwater is wenselijk.
Bij ernstige verbrandingen bij kleine kinderen en bejaarden dient men op te passen voor onderkoeling.
Stromend koud leidingwater is het beste, omdat dit het schoonst is, maar in geval van nood is
slootwater beter dan geen koeling.
Koeling heeft tot doel: - daling van de huidtemperatuur. waardoor de uiteindelijkeweefselschade,
die ontstaat door de nawerking van de warmte, wordt beperkt; - bestrijding van pijn. Na het koelen
moet de wond worden afgedekt met een steriel verband, eventueel met een gewassen en gestreken
laken. Nooit zalf of iets dergelijks op de wond smeren! Altijd een arts waarschuwen (bij grotere
verwondingen) of het slachtoffer naar een ziekenhuis brengen.
De eerste hulp bestaat uit zes delen: - wegnemen van de oorzaak, uitschakelen warmtebron;
- koelen met stromend koud leidingwater; - niets op de wond smeren; - kleding niet verwijderen;
- wond afdekken met een steriel verband of indien dit niet voorhanden is, een schoon laken (bij
grotere oppervlakte); - arts waarschuwen.
Verbrandingen zijn te voorkomen. Een groot aantal oorzaken van verbranding zijn door verandering
van gewoonten en nemen van maatregelen te elimineren. Een aantal tips: - laat heet water (koffie,
thee enz.) nooit onbeheerd achter of zorg dat het onbereikbaar is voor kleine kinderen; - controleer
badwater en douche voor gebruik op temperatuur; - zet steelpannen zodanig op een kookplaat dat
de stelen niet buiten de pan reiken; - let op overhangende tafelkledenMakens! Kinderen trekken zich
daaraan op; - houd lucifers buiten bereik van kinderen; - zorg dat contact met (open) vuur onmogelijk
is (open haard, fornuis, sigaret, enz.); - let erop dat kinderen geen hete voorwerpen aanraken
(kachels, radiatoren, broodroosters, bedkruik, strijkijzer enz.); - scherm wandcontactdozen af
(insteekbeveiliging) en zorg dat elektrische apparaten in orde zijn; - houd kinderen weg bij een
barbecue, gebruik voor het aansteken alleen veilige aanmaakblokjes; - berg brandbare en bijtende
vloeistoffen veilig op.
Voor meer informatie: Nederlandse Brandwonden Stichting, Postbus 1015,1940 EA BEVERWIJK.
Tel. 02510-29211.

Standaard-pakket. Elk huishouden krijgt een "standaard-pakket", te
weten: - een groene container met een inhoud van 140 liter (vergelijkbaar
met 3 1/2 volle plastic zakken), bestemd voor het groente-, fruit- en
tuinafval (GFT); - een grijze container met een inhoud van 240 liter
(vergelijkbaar met 6 volle plastic zakken), bestemd voor het resterende
afval; - een groen keukenemmertje met deksel met een inhoud van 18
liter, bestemd voor het voorsorteren van groente-, fruit- en etensresten.
Een uitzondering wordt voorlopig alleen gemaakt voor de complexen
bejaardenwoningen in de gemeente. Daar wordt in plaats van een 240
liter grijze container een 140 liter grijze container aangeboden. Voorts
zullen bij HAT-eenheden, de appartementen aan 't lekink en complexen
zomerwoningen verzamelcontainers worden geplaatst voor zowel het
GFT-afval als voor het overige afval.
In veel gemeente is het gebruik van mini-containers al jarenlang inge-
burgerd. Voor u is het nieuw en zal het in het begin misschien een hele
verandering betekenen. Tegelijkertijd met de containers krijgt u een
oohaalkalender.
Medio september a.s. zal huis-aan-huis een informatiekrant worden be-
zorgd waarin u alles kunt lezen over het invoeren van het gescheiden
inzamelen van huisvuil.
Ook in deze informatierubriek zult u de komende weken telkens informatie
omtrent het nieuwe inzamelingssysteem aantreffen. Voorts zal er voor-
afgaand aan de invoering van het nieuwe systeem nog een informatie-
bijeenkomst worden belegd. De exacte datum voor die bijeenkomst zal in
deze rubriek nog bekend worden gemaakt.
Mocht u reeds op dit moment nadere informatie wensen dan kunt u bellen
naar het gemeentehuis, tel. 1541.

DAMNIEUWS

Het damseizoen 1991-1992 is weer begonnen. Er werd
gestart op de braderie. De clubleden daagden het pu-
bliek uit. Enkele malen werden zij verrast doordat
er remise werd gespeeld en een enkeling die van ons
won. Maar dit is niet zo verwonderlijk omdat er nog
vele goede dammers zijn. Jammer is dat zij niet bij
een club spelen om een gezellige en sportieve dam-
avond te hebben. Hierbij doen wij een beroep op deze
mensen om bij ons te komen dammen. Vooral dames
en jeugdige spelers worden daarbij uitgenodigd.

De onderlinge competitie loopt van eind augustus tot
begin mei, elke donderdagavond vanaf kwart voor
acht bij café v.d. Weer, Spalstraat l, Hengelo Gld.

Wanneer u een keer niet kunt is dit geen probleem.
Om u in de gelegenheid te stellen om kennis te ma-
ken met onze vereniging zijn de eerste twee maanden
gratis.

Als u nog meer wilt weten van onze vereniging kunt
u kontakt opnemen met H. Vos, Kreunenskamp 19,
Hengelo, tel. 05753-1113.

GYMNASTIEKVERENIGING „BETER BEWEGEN"

Bovengenoemde gymnastiekvereniging begint a.s.
donderdag, 22 augustus weer van 19.45 tot 20.45 uur.

VVV ZOMERPROGRAMMA

Zaterdag 24 en zondag 25 augustus

Internationale 26e Veteranenrally met landencompe-
titie van veteranen-motorfietsen gebouwd tussen 1900
en 1940. Start en finish beide dagen bij de Varsselse
molen. Motoren in het dorp te zien zondag vanaf
plm. 13.00 uur.



Service en kwaliteit
zijn bij ons elke dag
in de aanbieding.

U kent ons natuurlijk van ons smakelijke en uitge-
breide assortiment. Van onze
prijzen. En van onze

plezierige lage
extra goedkope

weekaanbie-
dingen. Naar

we hopen
kent u ons

echter ook
van onze kwa-

liteit. En van onze
behulpzaamheid.

Die dingen hebben
we elke dag in de

aanbieding. Want ze
horen er gewoon bij,
vinden we.En we zijn

er bijna zeker van
dat u dat met
ons eens bent.

Aanbiedingen van

AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

Boeren Braad Ham

100 gram

Gekookte Gelderse Worst

100 gram U«v9

Pasta Salade Groente

400 gram

AH Halfvolle
Vanille Yoghurt

liter 1.69

Slijterij „De Zon"
Florijn Jonge Jenever

liter 18.95

Congo

fles 11.95

Kippebouten

kf 3.98

AH Volkoren Brood

800 gram ••/«/

Tijgerbrood

800 gram

Muesli Bolletjes

3 stuks

2.19

Brasil Perssinaasappels

w k* 3 99*% kg VaWV

Cötes du Rhöne
Villages

0.75 liter 6.75

AH Keukenrollen
Tissue

2 stuks 1.49

Carvan Cevitam
Siroop

5 smaken 4.59

Nasi - Bami - Macaroni

3.29

AH Choco IJsjes

12 stuks

Rauwkost
iiverse soorten,

bakje 0.99

maandag aanbiedingen

zie in de winkel

Zie de grote adv. in

de landelijke bladen

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

MUZIKALE ACTIE
Bel in de maand augustus en U krijgt

verplichting.

Inlichtingen:

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

tel. 05753-2974

Verhuisd:
per 15-8-1991

Klauwverzorger

HARM LUDDEN

Oud adres:
Lankhorsterstraat 15,
7255 LC Hengelo Gld.
Tel. 05753-2459

Nieuw adres:
Stopsdijk 1,
7218 MG Almen.
Tel. 05751-2078

b.g.g. 05751-1483

KON. HARM. „CONCORDIA"
HENGELO GLD.

Start met een nieuwe

BLOKFLUITGROEP
vanaf 7 jaar

Aanmelden 26 augustus a.s. tussen 16.00 en

16.30 uur in het repetitielokaal St. Michielstraat

(boven Derksen).

De lessen beginnen maandag 2 september van

16.00 tot 16.30 uur voor beginners en van 16.30

tot 17.00 uur voor gevorderden.

Inlichtingen: G. Lenderink, tel. 05753-1223.

Wie heeft onze poes ge-
zien? 4 witte pootjes, wit
befje en wit om zijn neus.
Tel. 1597 of 3883, na 18.00
uur.

Te koop:

Werkbroeken
O ver al I's

Werkschoenen
Truien

Overhemden
enz.

bij

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld.
Tel. 05753-2139

Biedt zich aan MTS-HTS-
er voor werk op zaterdag,

tel. 05753-2335.

H.H. aardappeltelers
Uw veld (je) machinaal
laten rooien, bel dan A.
Menkveld, Veermansweg
12, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2136.

Gevraagd met ingang van
l september een
lieve oppas voor onze twee
kinderen van 2 en 4 jaar.
Dit voor een periode van 4
mnd. (schoolvakanties
niet). Brieven onder nr.
H 34 bureau „de Reclame"
Hengelo Gld.

Te koop: jonge konijnen,
Th. Tankink, tel. 05753-
1754.

GROTE COLLECTIE

Body Warmers
Vanaf maat 128

In verschillende dessins

bij

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld.
Tel. 05753-2139

Te koop: open haardhout,
en kachelhout, evt. bezor-
gen. Tel. 08344-1595 of tel.
05753-7446.

Gevraagd: Huishoudelijke

hulp voor de maandag en
donderdagochtend, die
houdt van koken en zo nu
en dan beschikbaar is van
17.00-21.00 uur (ook in het
weekend). Landgoed „Hel
Regelink", tel. 05753-1058.

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraat 1 - 7255 AA Hengelo Gld.

Geldig maand augustus

l Itr. Drie Sterren Jenever 18.95

l Itr. Florijn Jenever 18.95

l Itr. Henkes Citroen brandewijn 13.95

l Itr. Gorter vieux 18.95

l Itr. Keizerbitter 18.95

l Itr. Coebergh bessenjenever 15.95

l fles Baileys 23.95

l fles Tia Maria 25.95

l fles Mouton-Cadet rood 17.95

l fles Notenwijn 5.25

Telefoon 05753-1252

TAPIJT NODIG?
Keuze maken een probleem? Nee toch.

Bij

„DE SPANNEVOGEL"

hebt u keuze uit 110 rol kamerbreed
tapijt aan de rol geshowd, zodat u ziet
wat u koopt. Daarnaast stalen materiaal
van ALLE bekende tapijtmerken.

En . . . een vertrouwd adres met prettige
verkopers, daar voelt u zich vast thuis.
De vakbekwame stoffeerders zorgen voor
vakkundig leggen voor jarenlang tapijt-

plezier.
Graag tot ziens in de

PHNNEVDEEL
MEUBEL- EN UPUTEMHUIS

hengelo(gld)

COUPONS
3 stuks nu 25.00

Schröder M°°E

bij de kerk

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

"Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

De nieuwe druk van deel 9 is uit in serie
Herman van Velzen

SLOAPMUTSKEN
Intekenaars kunnen het boek afhalen tegen
intekenprijs. Dialectboeken zijn zeer gewild.

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld.

POLITIE-INFORMATIE

van de Rijkspolitie Hengelo Gld.
5e jaargang nr. 21

Periode van l augustus t.e.m. 12 augustus 1991

Overlast: Na afloop van café-discobezoek zijn er
steeds weer jongeren die denken dat ze zeer veel
lawaai moeten maken en baldadigheden moeten ple-
gen. Er komen bij ons steeds meer meldingen binnen.

Hieruit blijkt dat zeer velen er de nodige overlast
van hebben. Daar het om een klein groepje gaat
waarvan de namen bij ons bekend zijn, verzoeken wij
een ieder die het plegen van een vernieling waar-
neemt, direct de politie te bellen en eventuele namen
(indien bekend) dan wel signalement door te geven.

De navolgende vernielingen zij in de afgelopen we-
ken gepleegd: vernieling van twee fietsen, vernieling
struiken in gemeenteplantsoen, bekrassen van een
personenauto, diefstal/vernieling plantenbakken.

Door een oplettende bewoner van Hengelo Gld. werd
een jongeman op de fiets betrapt voor het stelen van
een tuinstoel. De getuige zette de achtervolging in.

Op de Hummeloseweg ter hoogte van garage Herwers
gelukte het de getuige de jongeman van de fiets te
halen en de stoel af te pakken. Daar de dader zich
het haasje voelde maakte hij zich uit de voeten, met
achterlating van zijn fiets. De tuinstoel is weer bij
de eigenaar terug gebracht. De fiets wacht nog op
zijn baasje. Deze staat op het politiebureau en de
dader kan deze terug krijgen nadat proces-verbaal
tegen hem is opgemaakt.

Eenvoudige mishandeling: vijf personen hebben na
afloop van café-bezoek onenigheid met elkander ge-
kregen na een woordenwisseling. Er vielen over en
weer enkele klappen. Tevens werden wat kleding-

stukken vernield. De zaak is bij ons in onderzoek.

Zware mishandeling: Na afloop van de braderie werd
op de Spalstraat ter hoogte van de Remigiuskerk een
jongeman een kaakfractuur geslagen. Deze werd op-
genomen in een Doetinchems ziekenhuis daar bleek
dat zijn kaak op twee plaatsen was gebroken. De
dader is bij ons bekend en zal terzake worden onder-
houden.

Clandestien zwemmen: 12 personen werden door
ons bekeurd terzake het gebruik maken van het
zwembad terwijl dit was gesloten. Gezien het feit dat
op het zwembadterrein nogal eens wat wordt be-
schadigd zal door ons veel toezicht worden gehouden
en ten alle tijde verbaliserend worden opgetreden.

Aanrijdingen: 5 augustus te 16.45 uur op de Ruur-
loseweg ter hoogte van Roesinkdrijfdijk vond een
aanrijding plaats tussen een personenauto en een
motorfiets. De bestuurder van de personenauto ver-
leende geen voorrang aan de motorfiets. De bestuur-
der van de motorfiets raakte licht gewond.

6 augustus te 22.15 uur vond een ongeval plaats op
de Spalstraat. Een bromfietsbestuurster werd, omdat
ze geen verlichting voerde over het hoofd gezien en
aangereden ter hoogte van de St. Michielstraat. De
bestuurster en passagiere van de bromfiets raakten
gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht.

9 augustus te 16.50 uur vond er een ongeval plaats
op de Raadhuisstraat ter hoogte van de Kerkstraat.

Een voetgangster stak achter een bestelwagen de rij-
baan van de Raadhuisstraat over. Een automobilist
zag haar te laat en reed haar aan. De voetgangster is
onder doktersbehandeling gesteld.
12 augustus te 14.20 uur verleende een automobilist,
rijdende over de Banninkstraat, geen voorrang aan
een bromfietser en passagier die over het fietspad
van de Rondweg reed. De bestuurder en passagier
van de bromfiets werden beide gewond overgebracht
naar het ziekenhuis.

J. G. Tabor



RIJWIELEN BROMFIETSEN
KIEFTENDORP11 7255 MG

'•^» >W

Gezond
Frisse lucht en veel groen.

Iedereen geeft gelukkig steeds
meer om 'n schoon milieu.

En dat begint bij jezelf.
Pak dus wat vaker de fiets.

Fiets jezelf gezond op
je eigen Gazelle!

Gazelle maakt
fietsen leuker!

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

MOBIEL STRAALBEDRIJF

D. J. BRUMMELMAN
voor het

gritstralen
van steen, staal en beton

TOLDIJK - TEL. 05755-1767

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

Haarverzorging voor Heren en Dames
TOLDIJK Z.E.-wegG Tel 05755-2220

Heren: Knippen zonder afspraak

Behandeling als permanent of coupe soleil

uitsluitend volgens afspraak J^

Dames1 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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

DANSINSTITUUT STEENDEREN

l

Op zondag 22 september a.s.
zullen we weer van start gaan met onze

nieuwe danscursus
1991/1992.

De lessen zullen evenals voorgaande jaren weer

op de zondag worden gegeven, in zaal "De
Engel" te Steenderen.

Lestijden:
A. 14.30 tot 15.45 uur: Beginners 13 jaar en ouder.
B. 15.45 tot 17.00 uur: Zilver 13 jaar en ouder.
C. 17.00 tot 17.45 uur: Rock en Roll.
D. 19.00 tot 20.15 uur: Zilver Ster.
E. 20.15 tot 21.30 uur: Beginners (echt)Paren.
F. 21.30 tot 22.45 uur: Zilver (echt)Paren.
(wijzigingen voorbehouden).

Voor alle cursussen kunt u zich opgeven op zondag 25 augustus en
1 september van 19.00 tot 20.00 uur in zaal "De Engel" te Steenderen

of telefonisch op nummer 05755-2204.

DERKJE EN HERMAN BOUMAN
RUSSERWEG 16 - 7227 DD TOLDIJK

Drogisterij
Marianne:

Ook uw adres
voor alle
fotowerk

o.a.:
fotorolletjes
flitslampjes
ontwikkelen
afdrukken

zeer scherpe
kwaliteit!

Drogisten) • Pwfumerw - SchoonhtHtaulon

martanne
Felix Takkenkamp

Hengelo (GW) • lel. 2062

J

SPORTPARK "HET ELDERINK" HENGELO -Gld-

JOS HERWERS' NEDERLAAGTOURNOOI

AUTOBEDRIJF

JOS HERWERS
Humm,i0$e«efl 10. H*ng«lo Gld. T*. 06763 • 2244

Te koop: planten, boererv-

kool, prei, andijvie, selde^

rij en peterselie. Niesink,

Past. Thuisstraat 10,
Keijenborg.

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

RoozegaardeSport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

SHDGlia
GLAS -VERF -BEHANG

HENGELO GLD

Dinsdag 20 Augustus 19.00 uur

PAX l - BABBERICH l

NISSAN

Chr. muziekvereniging

,. Crescendo"

Hengelo Gld

wfl in september weer star-

ten met een

blokfluitcursus
Opgave en inlichtingen:

05753-1467

UITSLAG PRIJSVRAAG

DRUKKERIJ WOLTERS

De uitslag van de gehouden prijsvraag
van drukkerij Wolters tijdens de Hengelose

Braderie is bekend.

De vragen waren:

1. Hoeveel letters zitten er in de pot?

antwoord: 2318 letters.

2. Wat is het gewicht van de loodstaaf?
antwoord: 10 kg.

3. Welke letters horen in de volgende

regels niet thuis?
antwoord: de omcirkelde letters hoorden

niet in het rijtje thuis.

a. d

b. s

c. a

d. j y

e. c v t

f. q z
Prijswinnaars zijn:

leprijsArne Ridderhof, Bleekstraat 14

2e prijs Niels Wentink, Meidoornstraat

Gré Mulder, Steenderen

G. Ruesink, Julianalaan 60

Jansen, Vierakker

Prijswinnaars hebben inmiddels bericht

gehad.

De Mercedes-ster is een ster waar je als Mercedes rijder
trots op bent. Een auto die z'n kwaliteiten méér dan eens
bewezen heeft. Een Mercedes koop je bij een vertrouwde
dealer die qua kwaliteit en ervaring een even beeld 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 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)

Deze ster staat
minder ver dan u
wel icnt denkt.

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

1/2 jaar garantie op onderdelen

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 25 AUG.

Remlgiuskerk

10.00 uur ds. Elbert (Heilige Doop)

Goed» Herder Kapel

10.15 uur Jeugddienst

Vrijz. Herv. Kerk

9.00 ds. P. de Vries, Hengelo Gld.

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 24 aug. 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 25 aug. 10.00 uur Eucharistieviering, met

zang van het gemengd koor

Zaterdag 7 september a.s. Startersviering om 19.00

uur, met daarna gezellig samenzijn voor alle pa^-

rochianen

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Ketfenborg: zaterdag 19.00 uur vooravood-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10X30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: dagelijks H. M<s om 9.30 uur en
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.
van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

Weekenddienst doktoren

24-25 augustus

N. EUck (praktijk dr. Hanrath)

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr Eijkelkamp, tel. 2262
Dinsdag: dr Hanrath, tel. 1277
Woensdag: dr EUck, 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 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 0 6 - 1 1

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 gddt 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.

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

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centraal kantoor: oor respondent! e-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 Zethern: „Dennenlust", Stephaonitsweg A,

7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur geziims- 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. aJpha-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
M'idden-Ussel - tel. 05751-1846.

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


