
60e jaargang n o 36 dinsdag 3 september 1991 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Old
Telefoon 05753-1455, b.g.g. 2771

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Magere
Speklappen
500 gram ^.^7O

Boterhamworst
250 gram

1.00

Bieflappen
500 gram %

Verse
Kippepoten

1kg 4.95

SPECIAL

PAMPA-

SCHIJVEN
100 GRAM

1 95• • ̂ 7<%^

Onze dagrekiames:
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

VERANTWOORD AFVALLEN?

Bel voor fn persoonlijk dieet naar

DIëTISTE

H. ZWEERINK-STEGE
Bakermarksedijk 15 - 7223 KJ Baak

tel. 05754-1809

Kerkstraat 6

1 grote WATERMELOEN 2.95

1 kg verse BIETEN 0.95

20 sappige SINAASAPPELS 5.95

nieuw in ons rauwkostassortiment

HAM PREI SALADE 500 gr 3.95

CONFETTI SALADE 500 gr 3.95

"ZOUDEN MIJN OGEN NOOIT

VAKANTIE NODIG HEBBEN?"

"Ja vrouw, nu je dat zo zegt", reageerde
mijnheer Tintelmans, "daar heb ik ook al vaak
over gedacht".
"Ja, ja, dat dacht ik al", grapte mevrouw,
"daarom slaap je soms halve dagen en hele
nachten in de vakantie".
"Maar ik houd ze goed open als ik een bril ga
kopen en laat mij geen goedkope aansmeren,
die later duur blijkt. Ik kies voor vakmanschap

en kwaliteit. En dus voor Opticien GrOOt

Kormelink".
"Maar dat kan niet tussen 2 en 8 september.
Dan zijn ze met vakantie man". Zij had toch het
laatste woord.

De Juwelierszaak V.d. Hul
is die week ook gesloten.

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Hengelo G. Spalstraat 27 Telefoon 05753 • 1771

Wilt u worden opgeleid tot

CpSTUMIèREof
COUPEUSE?

of heeft u interesse in KNIP- en NAAILES?

Vraag dan inlichtingen bij

RIEK JANSEN SCHUTTEN
Coupeuselerares

aangesloten bij Modevakschool „Haarlem"

Telefoon 05753-2056

VARKENSFRICANDEAU
500 gram 6.95
ROLLADESCHIJVEN

per stuk

PREMIEKEURINGEN
van het FRIESCHE PAARD en

de FOKVER. HAFLINGERS

op zaterdag 7 september 1991
[aanvang: 10.00 uur Terrein: de Hietmaat

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Bloemen
<w verkoopkas

VOLOP

BUITEN CHRYSANTEN
3 bos 6.95

5 bos 10.00

jffff~-*~

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

BOTERHAMWORST
100 gram

1.10

1.50

1.25

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

De KADO-SHOP
met vele leuke kado's i's toch steeds

"DE S P A N N E V O G E L "

Professioneel
Voor elke leeftijd, snelheid en portemonnee

fcjouwt de Gazelle race-afdeling dagelijks super-
fichte racefietsen.

Met de nieuwste en beste materialen en
accessoires. Want sporters zijn kritisch!

Gazelle maakt
racefietsen sneller!

RIJWIELEN BROMFIETSEN

..'r>5 MG

Nü een flitsende
hologrampas en leuke
kado's bij de nieuwe

Rabo JongerenRekening

Speciaal voor 15- en 16-jarigen heeft de Rabobank

een JongerenRekening met een unieke driedimen-

sionale hologram-pas. Met die JongerenPas en pin-

code kan je zelf geld opnemen bij geldautomaten en

betalen via betaalautomaten. Verder kan je op je

eigen JongerenRekening prima sparen (goede

rente!), geld ontvangen (zakgeld, bijverdiensten) en

overmaken (abonnementen, contributies).

Als je nu een Rabo JongerenRekening opent krijg je

bovendien leuke kado's bij een abonnement op Yes,

Kijk of Popfoto. Wil je meer weten of meteen een

Rabo JongerenRekening openen? Kom even langs.

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

Tel. 05753-2022

Rabobank
Meer bank voor je geld



Het bruidsboeket is al geplukt
en ook alle verdere
voorbereidingen zijn gelukt.

Wij gaan trouwen!

FREDDY LAMMERTINK
en
ANJA DIMMENDAAL

op donderdag 12 september a.s. om 11.30 uur
in het gemeentehuis „Kasteel Vorden".

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in zaal „de
Uitrusting", Kapperallee 89 te Eefde.

Ons adres blijft:

Maanstraat 21 - 7255 BA Hengelo (Gld.).

Op zaterdag 7 september 1991 vieren wij,

THEO en GERDA WAENINK
ons zilveren huwelijksfeest.

Ter gelegenheid hiervan is er om 13.30 uur een
H. Mis uit dankbaarheid in de H. Willibrordus-
kerk te Hengelo Gld.

Wij zouden het leuk vinden ook U te zien op
onze receptie die gehouden wordt vanaf 15.00
tot 16.30 uur in zaal Winkelman, St. Janstraat 3
te Keijenborg.

Wilhelminalaan 10,

7255 DC Hengelo Gld.

DANKBETUIGING

Voor Uw aanwezigheid, felicitatie's, cadeau's,
bloemen en planten, bij gelegenheid van ons
40-jarig huwelijksfeest, zeggen wij U allen
hartelijk dank.

Mede daardoor is het voor ons een onvergete-
lijke dag geworden.

JAN en LENY SCHOENAKER

Steenderen.

Burg. Heersinkstraat 36,

DE RRRRRR
IS WEER IN

MAAND

Daarom deze week:

SPECULAAS

10% PROEFKORTiNG
ovenverse amandelspeculaas,....mmmmm!

Sinds 1820 gebakken bij

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474 - HENGELO GLD

De zaak voor mensen met smaak!

CHINEES - INDISCH RESTAURANT \\

DE CHINESE MUUR i|

Dagelijks geopend van 11.30 tot 22.00 uur.
Dinsdags geopend vanaf 16.00 uur.

Voor reserveringen: RAADHUISSTRAAT l -
HENGELO GLD - TEL. 05753-3722

Bij de afhaalservice en bezoek aan ons restau-
rant ontvangt u het eerste drankje (geen
likeur) GRATIS.

Bij bezoek aan ons restaurant ontvangt u
tevens een leuke ATTENTIE.

De OPRUIMING is weer voorbij,
maar alles is nog niet weg.
Daarom nu nog l week restverkoop van
showroom-modellen tegen SUPERLAGE
PRIJZEN.
Ook nog enkele PRACHTIGE INRUIL-
MEUBELEN en leren fauteuils tegen te
gekke prijzen.
Tevens nog couponnen tapijt tegen zeer
lage prijzen en gratis gelegd!

Dat alles in de gezellige winkel, de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

bij de kerk

uw Echte Bakker maakt ze weer!!

SPECULAAS
250 gram, om alvast te proeven deze week

3.98
EXTRA AANBIEDING

PIZZA BROODJES
5 stuks O.fcD

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

Jozef Schabbink
Spalstraat 21, Hengelo Gld, tel. 05753-1250

Hierbij nodigen wij onze leden uit tot het bij-
wonen van de

ALGEMENE

LEDENVERGADERING
van onze schoolvereniging

op dinsdag 17 september 1991,
aanvang 20.30 uur in "Ons Huis".

AGENDA:

1. Opening en welkom
2. Financieel overzicht 1990
3. Notulen vorige algemene ledenvergadering
4. Jaarverslag 1990
5. Mededelingen
6. Bestuursverkiezing
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar mevr.
D.H. Ludden-Heijink (i.v.m. verhuizing).
Periodiek aftredend en niet herkiesbaar de
heer G.D. Wullink.
Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor:
mevr. H.G. Beunk-Luesink, Oude Vars-
selseweg 11 en de heer C.G. Hiddink, Uile-
nesterstraat 6a.
Eventuele tegenkandidaten kunnen schrifte-
lijk bij het secretariaat worden ingediend, zoals
aangegeven in de statuten.
7. Vaststelling van de contributie
8. Rondvraag
9. Sluiting

De vereniging tot stichting en instandhouding
van scholen met de Bijbel te Hengelo Gld.,
p/a Veermansweg 14, 7255 KJ Hengelo Gld.

mevr. C.H.J. Eggink-Regelink
(secretaresse)

SNITZELS 100 gr 1.50

HAMWORST 100 gr 1.30

GEK. RUNDERTONG 100 gr 1.90

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1321

A.V.K.
ACHTERHOEKS

VOCAAL

KWARTET

Ton Besselink - Ben Beulink «- Wim van Oene

- Ludo Eykelkamp «-

Gast-optreden in de Remigiuskerk te Hengelo

Gld, (Hervormde Kerk).

donderdag 19 september
m.m.v. pianiste Lenie de Bruijn en de organist
Willem van Twillert

Aanvang 20.00 uur - Entree: ƒ 7,50
Voorverkoop: Wolters Boekhandel

OPENSTELLING KERK 14 SEPTEMBER

De verkoop van

FRUIT
begint weer

JAMES GRIEVE
en tevens AARDAPPELEN (Bildstar)

Fruitbedrijf HorstinK
Pnnsenmaatweg 1
Steenderen/Rha
Telefoon 05755-1243

BRIDGE CLUB „HET ELDERINK"
Op donderdag 5 september a.s. om 19.30 uur zal in
zaal 't Averenck, Spalstraat 45 te Hengelo Gld de
bridge club starten met het nieuwe seizoen '91-'92.

Men speelt in twee groepen. Dit houdt in dat er een
competitie element is. Na 6 weken spelen degraderen
de laatste twee paren uit groep A naar B en promo-
veren de eerste twee paren uit groep B naar A. Het
is natuurlijk altijd weer spannend of men wel of
niet zal promoveren dan wel degraderen.

Momenteel heeft de bridge club 44 leden. Graag zag
men dat het aantal leden zou stijgen. Heeft u inte-
resse dan kunt u zich aanmelden bij Angelique
Hoefsloot, tel. 05753-2213 of Annelies Groot Lande-
weer, tel. 05753-1232.

Mocht u het willen leren om bridge te spelen dan kan
de bridge club dat voor u regelen. Het is niet moei-
lijk en het houdt de grijze hersencellen in beweging!
Iedereen kan het leren, u ook! U bent welkom!

VVV HENGELSPORTWEDSTRIJD
In samenwerking met de VVV organiseerde de HHV
de tweede en tevens laatste hengelsportwedstrijd in
1991 voor vakantiegangers en andere belang-
stellenden.

De wedstrijd telde 32 inschrijvingen en er werd in
het Groene Kanaal onder prachtiige weersomstan--
digheden gevist.

Namens de VVV kon de heer van Hengel de volgende
einduitslag bekend maken: 1. H. Aberson 174 cm;
2. H. Hulstijn jr 139 cm; 3. W. Vruggink 131 cm;

4. J. Meijer 126 cm; 5. B. Beumkes 117 cm.

Beide VVV wedstrijden welke dit jaar voor het eerst
zijn gehouden kunnen als zeer geslaagd worden aan^
gemerkt en de deelnemers spraken dan ook de wens
uit dat deze wedstrijden in de komende jaren onder
de VVV aktiviteiten gebracht zullen worden.

MAX TAILLEUR STICHTING
De Max Tailleur Stichting zamelt nog steeds 2e
hands kleding in.

Hebt u nog wat en u weet niet waar u er mee heen
moet, breng het dan naar Jan Tijdink, Sarink-
kamp 43 te Hengelo Gld, tel. 05753-1344.

Als u kleding brengt, doet u er iemand anders weer
een heel groot plezier mee!

AMNESTY INTERNATIONAL IN HENGELO GLD
De eerste schrijf avond van dit seizoen is op woens-
dag 4 september a.s.

Het gaat om een dichter in Vietnam, een theoloog in
Saoedi-Arabië en een zakenman in Kenia.
In „De Bleijke" is gelegenheid om een brief te schrij-
ven voor deze mensen van 19.00-20.30 uur.

Voorbeeldbrieven zijn aanwezig.

GEMEENTE 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 gehou-
den:
8 t/m 14 september - Militaire Thuisfronten.

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
RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring bestemmingsplan.

De burgemeester van Hengelo brengt ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6, en
artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning ter openbare kennis, dat Gedeputeerde
Staten van Gelderland bij besluit van 30 juli
1991, nr. RG91. 32481-RWG/G5208, goed-
keuring hebben verleend aan het bestem-
mingsplan Hengelo Kom 1990, nr. 1, vastgesteld
bij raadsbesluit van 4 juni 1991. nr. 62-IV/JN.
Ingevolge het bepaalde in artikel 29, lid 1, van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening is het besluit
tot goedkeuring onherroepelijk.
Het besluit van Gedeputeerde Staten en het
genoemde bestemmingsplan liggen met ingang
van 5 september 1991 gedurende een maand
voor een ieder ter gemeente-secretarie (sectie
grondgebiedszaken) ter inzage.
Niemand is gerechtigd om tegen voormeld
goedkeuringsbesluit beroep in te stellen bij de
Kroon.

De burgemeester voornoemd,
Mr. A.W.J. van Beeck Calkoen.

Hengelo, 3 september 1991.

COMMISSIE-
VERGADERING

De raadscommissie ruimtelijke ordening c.a.
houdt op woensdag 4 september 1991 een
openbare vergadering in het gemeentehuis. De
vergadering begint om 19.30 uur.
Vanaf 19.30 uur bestaat gedurende 15 minuten
voor niet-commissieleden de gelegenheid ge-
bruik te maken van het spreekrecht. Wie van
het spreekrecht gebruik wenst te maken dient
daarvan te voren kennis te geven aan de
voorzitter. Het spreekrecht is beperkt tot on-
derwerpen welke op de agenda voorkomen.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening.
2. Besluitenlijst van de vergadering van 3 juli
1991.
3. Woningbouw in plangebied Oosterwijkse
Vloed.
4. Mededelingen.
5. Rondvraag.
6. Sluiting.

H I N D E R W E T

Burgemeesteren wethouders van Hengelo maken bekend dat bij hen een aanvraag is binnengekomen
van:
de heer T.J. Blom, Uilenesterstraat 26 te Keijenborg, voor een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet voor een fokvarkensvermeerderingsbedrijf op het
perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sektie H. nrs. 2881, 2831 en 2832, gelegen
Uilenesterstraat 24 te Keijenborg;
de heer G.T. Niesink, Kroezerijweg 2a te Keijenborg, voor een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet voor een melkvee-, fok-, en mestvarkensbedrijf op
het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sektie G, nr. 2360 gelegen Kroezerijweg
2a te Keijenborg;
de heer C.V. Woerts, Varsselseweg 10 te Hengelo Gld., voor een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet voor een fokzeugen-, schapen- annex melk-
rundveehouderij op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sektie E, nrs. 1544,
560, 565, 1279 en 1275 gelegen Varsselseweg 10 te Hengelo Gld.
Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen onder het stellen van voorwaarden om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te ondervangen.
De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis,
afdeling Grondgebiedszaken ter inzage van 4 september 1991 tot 4 oktober 1991 elke werkdag van
09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Tevens liggen de stukken elke vrijdag van 17.00 tot
20.00 uur ter inzage in de bibliotheek, Sterreweg 14. Na deze datum, tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag, liggen de stukken
elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur ter inzage op de afdeling Grondgebiedszaken. Desgewenst
kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Indien daarom telefonisch wordt
verzocht (tel. 05753-1541, toestel 26), kunnen tot één week voor bovengenoemde datum mondeling
bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedach-
tenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij ons college worden
ingebracht. Degene, die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.
Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze
als bovenomschreven en de belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest, naar aanleiding van de beschikking beroep kunnen instellen bij da Afdeling voor
de geschillen van bestuur van de Raad van State.

Hengelo, 3 september 1991.

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat door hen om gevaar, schade of
hinder voor de omgeving redelijkerwijs voldoende te voorkomen of te beperken, op 20 augustus
1991 onder voorschriften een vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend aan:
de heer J.A.J. Helmink, Varsselseweg 47 te Hengelo Gld., voor een nieuwe de gehele inrichting
omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet in verband met de uitbreiding/wijziging van een
timmerbedrijf, op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sektie D, nrs. 2298 en
2505 gelegen Varsselseweg 47 te Hengelo Gld.;
de heer W.G. Luesink, Elferinkdijk 3 te Hengelo Gld., voor een nieuwe de gehele inrichting
omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet in verband met de uitbreiding/wijziging van een
veehouderij met mestopslag op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sektie G,
nr. 2420 gelegen Elferinkdijk 3 te Hengelo Gld.;
de heer R. Ruesink, Riefelerdijk 3a te Hengelo Gld., voor een nieuwe de gehele inrichting
omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet in verband met de uitbreiding/wijziging van een
varkens-, melkveehouderij en akkerbouwbedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente
Hengelo Gld., sektie H, nrs. 113, 114, 1095 en 2116 gelegen Riefelerdijk 3a te Hengelo Gld.
De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis, afdeling
Grondgebiedszaken, ter inzage van 4 september 1991 tot 4 oktober 1991 op werkdagen van 09.00
tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en bovendien elke vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur in de
bibliotheek, Sterreweg 14.
BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot 4 oktober 1991 worden ingesteld door.
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaar hebben ingediend:
d. andere belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet m staat zijn geweest eerder
bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Raad van State, Postbus 20019,2500
EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden
gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de raad van State. De
beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Voor nadere inlichtingen kunt
u zich wenden tot de gemeente Hengelo, afdeling Grondgebiedszaken, telefoon 05753-1541,
toestel 26.

Hengelo, 3 september 1991.

H I N D E R W E T

l PUBLIKATIES WET AROB

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 14 t/m 27
augustus 1991 waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaar-
schrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

G.D. Wullink, Banninkstraat 54a,
Hengelo Gld

B.J. Harmsen, Gietelinkdijk 2,
Hengelo Gld

P.J.W. Hofstraat, Boeninkweg 6,
Hengelo Gld

G. Langeler, Menninkweg 1,
Hengelo Gld

ten behoeve van:

het oprichten van een machine-
berging aan de Banninkstraat 45

de bouw van een varkensschuur

het oprichten van een nachtver-
blijf voor rashoenders ter ver-
vanging van een bestaande
schuur

het bouwen van een nieuwe
bedrijfswoning

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

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken ingevolge artikel 12 van
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat bij hen een
aanvraag is ingekomen van:
mevrouw M.H.T.H. Hartelman-Jansen, voor een nieuwe de gehele inrich-
ting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet voor een Pluimvee-
houderij op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sectie
G, nrs. 2504 en 2505, gelegen aan Remmelinkdijk 5a te Keijenborg;
Auto Kemp B. V., vooreen nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning
ingevolge de Hinderwet voor een herstelinrichting voor motorvoertuigen en
fietsen, de verkoop van nieuwe en gebruikte auto's en de verkoop van
motorbrandstoffen op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo
Gld., sectie H, nrs. 2924, 2925, 2556 ged. en 2926 ged., plaatselijk bekend
als St. Janstraat 28 te Keijenborg.
De aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis,
afdeling Grondgebiedszaken ter inzage van 4 september 1991 tot 4 oktober
1991 elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Tevens liggen de stukken elke vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage in
de bibliotheek, Sterreweg 14. Na deze datum, tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de
aanvraag, ligen de stukken elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur ter inzage
op de afdeling Grondgebiedszaken. Desgewenst kan een mondelinge
toelichting op de stukken worden verkregen.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 4 oktober 1991 schriftelijk bij ons col-
lege worden ingebracht. Degene die een bezwaarschrift indient kan ver-
zoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Indien daarom telefonisch wordt verzocht (tel. 05753-1541, toestel 26),
kunnen tot één week voor bovengenoemde datum mondeling bezwaren
worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een
gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de
aanvrager en de overige aanwezigen
De aandacht wordt er op gevestigd, dat slechts degenen, die bezwaren
hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven en een ieder die
aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de
gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ontwerpbeschikking
in te dienen.

Hengelo, 3 september 1991.



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

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

plezierige lage
extra goedkope

weekaanbie-
dingen. Naar

we hopen
kent u ons

echter ook
van onze kwa-

liteit. En van onze
behulpzaamheid.

Die dingen hebben
we elke dag in de

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

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

Aanbiedingen van

AH Hengelo GId

geldig tot a.s. zaterdag

Landrauchschinken

100 gram l.i/ö

Katenspek

100 gram

AH S n ij worst
vacuüm
100 gram

1.79

1.49

AH

Dubbelvla

3 smaken

liter

Slijterij „De Zon"
v/d Eelaart „drie sterren"

Jonge Jenever

liter l O.95

Florijn Bessenjenever

liter 13.75

Schouderkarbonade

7.48

AH Zaans Volkoren Brood

800 gram l. l J/

Allison Volkoren Brood

800 gram l.3J

Krentebollen

per stuk 0.40

Bospeen

per bos 0.99

AH Baby Broekluier

17.98

AH Aardappel
Schijfjes

450 gram U. V V

DE Koffie rood

500 gram 4.UU

AH Kokoskransen

1.19

De Heer Chocolaatjes

1 QQ6 soorten l.irv

Peultjes

100 gram U.Sfv

maandag aanbiedingen

zie in de winkel

Zie de grote adv. in

de landelijke bladen

UITNODIGING - UITNODIGING - UITNODIGING - UITNODIGING

Met ingang van 9 september 1991 nemen wij ons

nieuwe garagebedrijf in Doetinchem \n gebruik

Het adres is:

Plakhorstweg 8
7008 AT Doetinchem

Tel. 08340-32851/30841
magazijn 08340-23800
fax 08340-32317

TLaag Keppel

Plakhorstweg

lDoetinchem

Wij stellen het zeer op prijs u op één van
onze openingsdagen te mogen begroeten.

donderdag 5 september l O-18 uur
vrijdag 6 september 10-21 uur
zaterdag 7 september 10-17 uur

Tijdens deze opening presenteren wij

u de gehele Peugeot-lijn,

PEUCEOT4O5.
ZAKENAUTO \AN HET JAAR '91.

AUTOMOBIELBEDRIJF

Peugeot-Talbot-dealer

Bleekstraat 14
7255 XZ Hengelo GId
Tel. 05753-1947

l.v.m. de opening van ons bedrijf in Doetinchem is onze zaak in Hengelo GId op woensdagmiddag 4 september GESLOTEN.



Dee ster staat
m inde r ver dan u
wellicht denkt.

Üe Mercedes-ster is een ster waar je als Méreedesrijder j
trots op bent. Een auto die z'n kwaliteiten meer dan eens
bewezen heeft. Een Mercedes koop je bij een vertrouwde
dealer die qua kwaliteit en ervaring een evenbeeld is var. de
auto. r̂ Sr

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 sen/ice door beter technische

know-how.

DOETINCHEM STER BV
Havenstraat 63 Doetinchem Tel. 08340-24800
Na 18.00 uur- 05753-3888 (W.C. de Jager)

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

Modevakschool „Bekveld"
Veermansweg 6, HENGELO GLD.

In september beginnen de nieuwe cursussen
weer

* knip- en naailes

* patroontekenen

* costumière, coupeuse,

lerares coupeuse

Bel voor informatie MIENKE STAPELBROEK
Tel. 05753-1703

Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

Open 9{uis

Woensdag 18 sept.a.s.
show van onze

NAJAARS-EN

WINTERKOLLEKTIE

's morgens om 10.00 uur
's middags om 14.00 uur

Kom gezellig kijken en keuren

Uw stoel, kopje koffie en drankje
staan voor U klaar!

C.J.V. „Jong Hengelo"
De clubs beginnen weer in de week van

2 september.

• dinsdag van 15.30-16.30 uur

meisjes en jongens van 7 en 8 jaar

• woensdag van 18.30-20.00 uur

meisjes~en jongens vanaf 11 jaar

• donderdag van 18.30-20.00 uur

meisjes en jongens van 9 en 10 jaar

Voor nadere informatie kunt u kontakt opne-
men met Henny Peelen, tel. 2799.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f f f
Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo Gld

Tel. 05753-1235

GEVRAAGD:

HULP IN HET CAFETARIA
— plm. 2 avonden per week
— ervaring strekt tot aanbeveling

CAFÉ - CAFETARIA

„DE EIKEBOOM"
St. Janstraat 69 - Keijenborg - tel. 05753-1329

Liefst bellen tussen 15.00 en 17.00 uur.

Drogisterij
Marianne:

Ook uw adres
voor alle
fotowerk

o.a.:
fotorolletjes
flitslampjes
ontwikkelen
afdrukken

zeer scherpe
kwaliteit!

Drogisten) • Pirtunwi* • Schoonheidssalon

marlanne
Felix Takkenkamp

Ruurtowwog 5 - Hengelo (GW.) - tel. 2062

GLADDE STALVLOEREN???
Uw probleem in 1 dag verholpen.

STRAALBEDRIJF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren
i.v.m. nieuwe deklaag

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel.

Te koop: open haardhout,
en kachelhout, evt. bezor-

gen. Tel. 08344-1595 of tel.

05753-7446.

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

RoozegaardeSport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Nu bij

DEMIBYOU
de nieuwe herfstmode

met o.a. leggings en
skibroeken

in actuele modekleuren

Uitstekend te combineren

met onze collectie sieraden
's Maandags gesloten

Dorpsstraat 17 - Vorden

17-jarige zoekt werk voor
de zaterdag tel. 05753-2932

bezit van trekkerrijbewijs

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u

zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's Maandags gesloten

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

Q

GLAS -VERF -BEHANG

Te koop t.e.ab. gasfornuis

Etna, koelkast 200 l Bau-

knecht, keukenblok 1,70 m
rvs blad, keukenkastje, af-
zuigkap Neff, wasmachine
Velo, centrifuge, gashaard
DRU, keukenkachel, na

18.00 uur, tel 05753-3828.

H.H. aardappeltelers

Uw veld (je) machinaal
laten rooien, bel dan A.

Menkveld, Veermansweg

12, Hengelo Gld.

Tel. 05753-2136.

JAAP HULSHOFF 25 JAAR IN HENGELOSE GEMEENTERAAD

„Een doorzichtig en consistent sociaal democraat in

hart en nieren. Sportief, spontaan en soms wat ver-

geetachtig", zo typeerde burgemeester A. van Beeck

Calkoen, dinsdagavond 27 augustus j.l., de nestor

van de Hengelose gemeenteraad J. Hulshof f (PvdA),

die op zondag l september precies een kwart eeuw
raadslid was.

De burgemeester onderscheidde de zilveren jubilaris

met de plaquette van verdienste van de gemeente

Hengelo. Uit de verschillende toespraken werd dui--

delijk dat er in de afgelopen 25 jaar heel wat ver-

anderd is in de politieke verhoudingen. Tijdens de

installatievergadering in 196fi was het er "nogal tu-

multueus aan toegegaan", zo vertelde de burge-

meester, die stelde dat de Hengelose raad sinds die

tijd is gegroeid tot een goed samenwerkende club.

„Daarin heeft Hulshoff een zeer belangrijke rol ge-

speeld."

Behalve in de raad is en was Hulshoff ook in tal van

andere verenigingen en instelliingen in Hengelo

actief.

DRUKKERIJ WOLTERS

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten, \
die met vragen zitten, |
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

info W
lijn §070'614 ©14

j—<J^"

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

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 8 SEPTEMBER

Remlgluskerk

10.00 uur ds. de Vries

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

10.00 uur ds. Verhaere

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. van Aridel

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur ds. D. A. Brinkerink, Haarlo

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 7 september 19.00 uur Startersviering,

Woord en Comm.dienst, waarna gezellig samenzijn

voor alle parochianen

Zondag 8 september 10.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 10 september 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk KeUenborg. zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.
van vrijdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

Weekenddienst doktoren

7-8 SEPTEMBER

J. Koning, te*. 1266

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr Eijkelkamp, tel. 2262
Dinsdag: dr Hanrath, tel. 1277

Woensdag: dr Eijck, t«l. 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 openngsttyden 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
Weekend- en bereikbaarheidsdienst (24 uur per dag
bereikbaar) ander telefoonnummer 05753-3846

STICHTING WELZIJN OUDEREN HENGELO GLD.

Bereikbaar voor informatie: kantoor Hengelo Gld.,
Kerkekamp 23a, tel. 3690, iedere dinsdag van 9.00
tot 11.00 uur.

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

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Centraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65,
7255 ZH Hengelo Gld.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld
tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7. 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor ZeHiem: „Dennenlust", Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezins- 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 gezondheüdszorg. 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-IJssel - tel. 05751-1846.

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


