
60e jaargang no 42 dinsdag 15 oktober 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), Sleenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

DE GEHELE WEEK

Hollandse
Biefstuk

Gepaneerde
Snitzeis

250 gram 6.95 100 gram 1.35

Mager Magere
Rundergehakt Speklappen

9.95 500 gram 2.95

Gebraden
Gehakt
150 gram 1.50

Kipfilet
500 gram f .95

Onze dagreklames:

maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram 4.50

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

4.50

4.50

4.50

Bloemen
verkoopkas

DROOGBLOEMEN
diverse soorten

3 bos 10.00

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Nog steeds de beste prijs voor uw

ka/veren bij

VEEHANDEL

CHARLES BERENDSEN
Weeversplasweg 2 - Hengelo Gld „Dunsborg'

Tel. 05753-2649

Tevens geregeld te koop

AFGEKALFDE VAARZEN en KOEIEN

Grand café

op vrijdag 18 oktober

presenteren wij live in

"De Egelantier"

Spalstraat 44

7255 AD Hengelo Gld

tel 05753-3778

INFINETY
Achterhoekse coverband met de Hengeloërs

Joop en Leendert Roenhorst.

Aanvang 22.00 uur.

Spaarweek 14 t/m 18 oktober

7,50 PREMIE (informatie bij de bank)

GRATIS KALENDER

KLEURWEDSTRIJD
voor alle kinderen t/m 12 jaar

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

Tel. 05753-2022

RabobMÉ
Meer bank voor je geld

ALLEEN TIJDENS DE
HERFSTVAKANTIE

BIJ

TACX SCHOENMODE

10 tot
25% KORTING
op een gedeelte van onze kollektie jeugdschoenen

Deze aanbieding loopt t.e.m. zaterdag 19 oktober 1991

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis

Raadhuisstraat 27 - Tel. 05753-2547
'S MAANDAGS GESLOTEN

Meer bewegen
voor alle inwoners

Gezellige en ontspannende
aktiviteiten

WOENSDAG 16 OKTOBER A.S.
SPORTHAL „DE KAMP"

van 13.30 tot 16.30 uur
Toegang gratis

VLEESRIBBEN
500 gram
ROLLADESCHIJVEN

per stuk

4.45

1.10

BOERENLEVERWORST
100 gram (met goud bekroond) 1.05

1.80

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

RRQ 035
• sportief» 50 meter WR
• alarm • chronograaf

LORUS DE LEUKSTE TIJD

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

Kerkstraat 6

NiEUWE OOGST
Nieuw in ons assortiment diverse soorten

P E U L V R U C H T E N

grote RODE KOOL per stuk 1.25
grote BLOEMKOOL per stuk 1.95

JIMP-SALADE 500 gram 3.95
Diverse soorten kantklare

STAMPOTTEN 509 gram 3 50

i: BUEomnHB
•i GLAS-VERF-BEHANG

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619



Met grote blijdschap geven wij kennis van de
geboorte van onze dochter en zusje

Daniëlle

3 oktober 1991.

Tonnie, Betsie en

Patrick Arendsen

Hengelosestraat 41,

7256 AA Keijenborg.

De tijd „vliegt" voorbij, want . . . .

op 19 oktober 1991 zijn we al 25 jaar getrouwd.

TONNIE SCHIPHORST

en

LIES SCHIPHORST-ANKERSMIT

Dankbaar en blij hopen wij dit feestelijk te
herdenken samen met onze kinderen.

Wij beginnen deze dag met een H. Mis uit
dankbaarheid om 10.30 uur in de parochiekerk
van St. Jan de Doper te Keijenborg.

U bent van harte welkom op onze receptie van
14.30 tot 16.00 uur in zaal Winkelman,
St. Janstraat 3 te Keijenborg.

Reiger s voortse weg 16,

7227 NK Toldijk.

Op woensdag 23 oktober hopen wij,

TEUNIS LIJFTOGT

en

ANNIE LIJFTOGT-TE BRAKE

met onze kinderen en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijk te herdenken.

Receptie op vrijdag 25 oktober van 15.00 tot
16.30 uur in zaal Langeler, Spalstraat 5 te
Hengelo (Gld.).

Kieftendorp 5,

7255 MG Hengelo (Gld.).

DANKBETUIGING

Voor uw belangstelling, felicitaties, cadeaus,
bloemen en kaarten bij ons zilveren huwelijks-
feest, willen wij iedereen hartelijk bedanken.

Het was geweldig!

REIND en NARDA PELSKAMP

Hengelo (Gld.), oktober 1991.

Koningsweg 5.

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

5.25MAGERE HAMLAPPEN
500 gram

1.20
Ze is er weer onze heerlijke
eigengemaakte

f pe en grove rookworst

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

Relatiegeschenken
— Ook dit jaar willen wij gaarne uw

feestpakketten weer verzorgen.

— Nu al diverse modellen voorradig

— Kom vrijblijvend informeren

— Wacht niet te lang met bestellen, om

teleurstelling te voorkomen

Woensdags GESLOTEN

Voor het slijpen van vee-
scheermessen en rep. app.
Slijpinrichting H. Jansen,

St. Janstr. 65, „De Kei",
Keijenborg, tel. 05753-1773

Gevraagd naweide voor
schapen, kleine tot grote
koppels. Graag zo spoedig
mogelijk. J. Gosselink,
tel. 05754-1411.

Vermist zwarte poes, van-
af zaterdag 5 okt., groen
vlooienband je. Tel. 05753-

3593, na 17.00 uur.

Oranjeboompjes in pot
ƒ 1,25. Losse planten ƒ 0,30
A. Meenink, Beukenlaan
35, Hengelo GFd, tel. 2125

Te koop aardappelen,
surprise. Nijenhuis, Broek
weg 4, Hengelo Gld.

Geneeskrachtige edelste^
nen en mondial bioregula-
tor. Gratis advies. Uw
drogist Goossens, tel. 1297

A.T.B. FIETSEN: ATB 16"
remnaaf (j + m), com-
pleet 249.-in doos f 213.-
ATB 20", remnaaf (j + m)
compleet f 375.-, in doos
f 339.-; ATB 5 versn. (j +
m), compleet f 425.-, in
doos f 375.-; ATB 24", rem
naaf (j + m), compleet
f 399.- in doos f 363.-; ATB
24", 5 versn. (j + m), com
pleet f 499.«-, in doos f 449.-
ATB 26", 15 versn. (d + h)
compleet f 599,-, in doos
f 549.-. Fietsspecialist R.
Zweverink, lekink 8, Hen-
gelo Gld, Tel. 05753-2888

Te koop donker blauwe
kindercombiwagen, ledi-
kant je, comode en 2-deurs
kast met lichtblauwe
streep. Tel. 05755-2196.
Vanaf woensdag na 17.00

uur.

Te koop Brabantse kachel
mangel, anker, schoolbank
Tel. 05750-17115.

LAMSWOLLEN TRUIEN

in div. kleuren, plm. 80 cm lang

LEGGINGS/SKIBROEKEN

katoen - lycra vanaf

ScAröcter
bij de kerk

ASTERIX STRIPS
andere delen nog steeds

leverbaar

W O L T E R S
KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD

BILJARTVER. K.O.T. WICHMOND ORGANISEERT
TRIATHLON TOURNOOI

De biljartver. K.O.T. uit Wichmond organiseert even
als vorig jaar weer een triathlon tournooi, waarvan
de deelname open staat voor dames en heren en ook
voor degenen die geen lid van een biljartver. zijn.

Dit triathlon tournooi wordt in teamverband ge-
speeld en een team moet bestaan uit 3 personen,
waarvan één libre, bandstoten of driebanden speelt.

Degene van het team die boven een gemiddelde van
6.00 spelen moeten bandstoten of driebanden spelen.

De prijzenpot bedraagt plm. ƒ 2.000,—. Het tournooi
wordt gespeeld in het clublokaal van K.O.T. café
D'n Olde Kriet, Dorpsstraat 25 te Wichmond, tel.
05754-1285, alwaar ook t.e.m. 26 okt. kan worden in-
geschreven tegen een inschrijfgeld van ƒ 30,— per
team. Inlichtingen zijn op bovenstaand adres ook te
verkrijgen.

Als speeldata zijn voorlopig vastgesteld: woensdag
30 okt., donderdag 31 okt..vrijdag l nov., aanvang
deze drie dagen 19.00 uur; zaterdag 2 nov., zondag 3
nov., aanvang deze twee dagen 13.00 uur; woensdag
6 nov., donderdag 7 nov., vrijdag 8 nov., aanvang de-
ze drie dagen 19.00 uur; zaterdag 9 nov., reservedag
en de finale op zondag 10 nov.

K.O.T. hoopt dat weer vele teams zullen inschrijven
en voor spannende wedstrijden zorgen op het biljart
in café D'n Olde Kriet in Wichmond.

RIEN ZILVOLD EXPOSEERT IN DOETINCHEM

Rien Zilvold, geboren in Hengelo Gld., uitgekozen
tot fotojournalist van het jaar 1990, winnaar van de
zilveren camera 1989 en eerste prijs winnaar in de
categorie portretten in 1988, heeft het nieuwe seizoen
in De Gruitpoort I Galerij te Doetinchem geopend
met een foto-expositie die duurt tot 2 november a.s.

De openingstijden zijn ma. t.e.m. vr. van 9.00 tot
17.00 uur en zo. van 14.00 tot 17.00 uur.

HAMOVE ORGANISEERT IN 1992 WEER
PAASRACES

Door omstandigheden gedwongen was het de Henge-
lose Auto- en Motorvereniging HAMOVE niet moge-
lijk om in 1991 met Pasen int. wegraces te organi-
seren.

Voor veel motorsportliefhebbers betekent Pasen de
int. motorraces (Paasraces) te Hengelo Gld. De races
waren dit jaar op zondag 5 mei.

In 1992 gaat de vereniging weer de bekende Paas-
races houden op circuit de „Varssel-Ring".

2e Paasdag 20 april 1992 wordt het volgende pro-
gramma geboden: int. superbike, Battle of the Twins
en wedstrijden om 't kampioenschap van Nederland.

Het is een datum om alvast met stip in de agenda te
noteren.

ALIE DINKELMAN ONDERSCHEIDEN

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van gymnas-
tiekvereniging Achilles te Hengelo kreeg de secreta-
resse Alie Dinkelman de gouden speld uitgereikt.

Voorzitter Gerard Jansen van de K.N.G.B. regio
Gelderland roemde de bestuurlijke kwaliteiten en de
inzet van Alie Dinkelman die dit al 25 jaar doet.

Namens de vereniging werd haar nog een attentie
aangeboden.

0 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 gehou-
den:
20 t/m 26 oktober - Unicef.

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.

COMMISSIE-
VERGADERING

De raadscommissie financiën en onderwijs
houdt op dinsdag 15 oktober 1991 een openbare
vergadering in het gemeentehuis. De verga-
dering begint om 16.00 uur.
Vanaf 1 6.00 uur bestaat gedurende 1 5 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 van deze vergadering luidt als volgt:
1. Opening.
2. Vaststelling besluitenlijst vergadering dd. 7
mei 1991.
3. Krediet hertaxatie onroerend goed-
belastingen per 1 -1 -1 991 t.b.v. de belastingjaren
1992 t/m 1996.
4. Diverse aanschaffingen t.b.v. de brandweer
voor 1991.
5. Vervanging brandweervoertuig in 1992.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.

PÜBLIKATIEWET
RUIMTELIJKE ORDENING

BEKENDMAKING BOUWPLANNEN

De burgemeester van de gemeente Hengelo
maakt ter voldoening aan het bepaalde in arti-
kel 1 9a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bekend, dat burgemeester en wethouders van
die gemeente voornemens zijn vrijstelling te
verlenen als bedoeld in artikel 17 respectieve-
lijk 1 8a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
ten einde medewerking te kunnen verlenen aan
de bouwplannen van:
1. J.W. Eggink, Dwarsstraat 10 te Hengelo,
voor het uitbreiden van de woning met een bad-
en slaapkamer op de begane grond; vrijstelling
wordt verleend voor een periode van maximaal
5 jaar;
2. N.V. Gelderse Streekvervoer Mij. te Doet-
inchem, voor het plaatsen van een overdekte
rijwielstalling aan de Kastanjelaan en de
Raadhuisstraat te Hengelo, alsmede aan de
Pastoor Thuisstraat te Keijenborg.
De aanvragen om vergunning liggen met ingang
van 17 oktober 1991 gedurende 14 dagen ter
gemeente-secretarie (afdeling grondgebieds-
zaken) voor een ieder ter inzage.
Gedurende de termijn van terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen het
verlenen van de gevraagde vrijstelling indienen
bij burgemeester en wethouders.

Hengelo, 15 oktober 1991.
De burgemeester voornoemd.

CONTROLE
HONDENBELASTING

Gedurende de maanden oktober en november
1991 zal controle plaatsvinden van de
hondenbelasting in deze gemeente.
De ambtenaar belast met de controle hierop zal
gedurende deze maanden rondgaan.
Mocht u inmiddels een hond hebben aange-
schaft of heeft u geen hond meer, dan kunt u dit
ook telefonisch doorgeven aan het gemeente-
huis, afdeling financiën, telefoon 1541 .

OUD PAPIER
INZAMELAKT1ES

Het zal duidelijk zijn dat groente-, fruit- en
tuinafval voortaan niet meer tot het "gewone"
afval behoort en dus beslist niet in de grijze
container mag worden gedeponeerd. Maar er
zijn meer bestanddelen van het huishoudelijk
afval die gescheiden moeten worden ingeza-
meld en dus evenmin in de grijze container
terecht horen te komen, zoals oud papier. In de
gemeente Hengelo wordt door verenigingen en
scholen regelmatig oud papier ingezameld. Een
subsidieregeling van de gemeente zorgt er
voor dat de inzamelaars een aanvulling op de
oud papier-prijs krijgen als deze laag is. Voor
hen betekent dit extra inkomsten en voor u een
regelmatige inzameling. Op de volgende data
wordt oud papier ingezameld:
Zaterdag 26 oktober. Gymvereniging D.I.O.-
Keijenborg. Container op de parkeerplaats b j
de St. Bernardusschool, Pastoriestraat. Tus-
sen 07.30 - 12.00 uur.
Zaterdag 2 november. Korfbalvereniging Quick
'81 . Container bij de ingang van het korf balveld,
Korenbloemstraat. Tussen 09.30 - 12.30 uur.
Dinsdag 5 en woensdag 6 november. R. K.
Basisschool De Leer. Container parkeerplaats
Dwarsstraat bij de school. Tot 18.00 uur.
Woensdag 20 t/m vrijdag 22 november. Chr.
Basisschool Varssel, Zelledijk 22. Container
voor het schoolplein. Woensdag 13.00 tot vrij-
dag 16.00 uur.
Woensdag 27 t/m zaterdag 30 november. Chr.
Basisschool Bekveld. Container hoek
Veermansweg - Bekveldseweg.

BESCHIKKINGEN INGEVOLGE DE HINDERWET
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 8 oktober 1 991
onder voorschriften een vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend aan:
de heer H. Hobelman, Boeninkweg 1 te Hengelo Gld., voor een nieuwe, de gehele inrichting,
omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet i.v.m. uitbreiding/wijziging van een melkrundvee-
annex varkensmestbedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie D, nrs. 241 7
en 217, gelegen aan Boeninkweg 1 te Hengelo;
de heer T.J. Blom, Uilenesterstraat 26 te Keijenborg, voor een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet i.v.m. uitbreiding/wijziging van een fokvarkens-
vermeerderingsbedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie H, nrs. 2881 ,
2831 en 2832, gelegen Uilenesterstraat 26 te keijenborg;
de heer G.T. Niesink, Kroezerijweg 2a te Keijenborg, voor een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet i.v.m. uitbreiding/wijziging van een melkvee-, fok-
en mestvarkensbedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie G, nr. 2360,
gelegen Kroezerijweg 2a te Keijenborg;
Woerts C. V., Varsselseweg 10 te Hengelo Gld., voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning ingevolge de Hinderwet i.v.m. uitbreiding/wijziging van een fokzeugen-, schapen-
annex melkrundveehouderij op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie R, nrs.
1544, 560, 565, 1279 en 1275, gelegen Varsselseweg 10 te Hengelo.
De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis, afdeling
Grondgebiedszaken, ter inzage van 16 oktober 1991 tot 16 november 1991 op werkdagen van
09.00 tot 12. 00 uur en van 14.00 tot 16.00 uuren bovendien elke vrijdag van 1 7.00 tot 20.00 uur in
de bibliotheek, Sterreweg 14.
BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot 16 november 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 in staat zijn geweest eerder
bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Raad van State, Postbus 2001 9, 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, 15 oktober 1991.

WELZUNSINFO ]
Uitgave oktober 1991 ; nr. 91/3

Zoals ieder bestuurslid van elke sportieve, recreatieve en/of sociaal-culturele organisatie weet, is
het vinden en vooral het in stand houden van een geschikte akkommodatie veelal een bron van
voortdurende aandacht en vaak ook zorg(en).
De gemeente, die ook akkommodaties beheert en verhuurt, wordt uiteraard ook dikwijls gecon-
fronteerd met vragen, klachten, wensen e.d. over deze gebouwen. Ofschoon reeds een aantal van
deze wensen en verlangens bij het gemeentebestuur bekend zijn, willen burgemeester en
wethouders toch graag een zo compleet mogelijk beeld daarvan hebben. Het is om die redenen dat
rond deze tijd een enquête wordt gehouden onder een groot aantal bij de gemeente geregistreerde
organisaties, verenigingen etc. Al deze instellingen worden uitgenodigd om mee te werken aan
deze enquête. Wellicht dat de uitkomst hiervan bij kan dragen aan de oplossing van knelpunten.
Met het rondsturen van enquête-formulieren naar een grote groep organisaties, wordt nog lang niet
edereen bereikt en blijft het risico dat de uitkomst niet een volledig beeld van werkelijkheid
weergeeft. Immers er zullen tal van idividuele burgers zijn die heel wel een mening dan wel goede
en bruikbare suggesties hebben over dit onderwerp. Als we ons tot de aangeschreven organisaties
zouden beperken, dan blijven juist deze gegevens buiten het gezichtsveld.
Teneinde dit risico zo veel mogelijk te vermijden, wordt een iedere belangstellende, d.w.z. iedere
burger dus ook personen die geen enkele binding met welke organisatie dan ook hebben, in de
gelegenheid gesteld om zijn/haar mening, klachten, wensen dan wel ideeën, oplossingen en/of
suggesties bekend te maken. Uiteraard kan dit desgewenst ook anoniem geschieden.
In feite komt het er dus op neer dat het gemeentebestuur graag letterlijk ieders mening over dit
onderwerp zou kennen. Om aan deze enquête mee te kunnen werken , kunt u de daarvoor bestemde
formulieren verkrijgen op het Buro Welzijn. U kunt deze daar afhalen, dan wel telefonisch opvragen
via telefoonnummer 05753-1 541 , tst. 54. Aldaar kunt u tevens terecht met alle mogelijke vragen,
opmerkingen dan wel suggesties over dit onderwerp.

PUBLIKATIES WET AROB ]
Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 25 september t/m 8 oktober 1991
waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ngediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

H.J. Nijenhuis, Berkenlaan 64, Hengelo Gld het vergroten van een berging

J.B.J. Otten, Spalstraat 22, Hengelo Gld het oprichten van een garage(box)

C. Eerens, Akkerwinde 4, Hengelo Gld het plaatsen van een carport

G.Th.W.M. Visser, Spalstraat 40, Hengelo Gld de verbouw van het pand Spalstraat 42 tot 4
appartementen

G.M. Wolters, Rozenhoflaan 21 , Hengelo Gld het oprichten van een garage(box) op het bij de
woning behorende achtererf

J. R. van Tongeren, Julianalaan 23, Hengelo Gld het bouwen van een (rijwiel)berging

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. ^^É

AFVAL - APART OOK IN DE A J ^A.
GEMEENTE HENGELO />O\

Ledigen containers. ^^ jr
Op woensdag 1 6 oktober a.s. wordt het groente-, fruit- en tuinafval (GFT), dat wil zeggen de inhoud
van de groene container, ingezameld. U wordt verzocht de container steeds vlak aan de rand van
het trottoir of de weg te plaatsen met wielen en handgreep richting weg. Uitsluitend de container zal
worden geleegd. Ander afval mag niet aan de weg worden geplaatst. Dus geen zakken, dozen, grof
tuin- of enig ander afval naast de container zetten, dit wordt beslist niet meegenomen.
Doordat er meerdere vuilniswagens door de firma Maatman worden ingezet bij het gescheiden
inzamelen, kan uw container wat eerder worden opgehaald dan tot noch toe gebruikelijk was. U
dient er rekening mee te houden dat genoemde firma vanaf 07.00 uur begint met het ledigen van
de containers.

Milieukrant en ophaalkalender.
Mocht uw milieukrant of ophaalkalender zijn zoek geraakt, dan kunt u een nieuwe krant of kalender
krijgen. Deze liggen voor u klaar in het gemeentehuis.

Standaard-pakket.
Naar aanleiding van diverse verzoeken om een kleinere of grotere container, wordt nogmaals
medegedeeld, dat elk huishouden een standaard-pakket heeft ontvangen, te weten:
1 groene container (140 liter); 1 grijze container (240 liter); 1 keukenemmertje (18 liter).
Uitzonderingen zijn gemaakt voor bejaardenwoningen, HAT-eenheden, appartementen en zomer-
woningen. Na verloop van tijd, als iedereen ervaring heeft opgedaan met het gebruik van de
containers, zal bekeken worden of van het standaard-pakket zal worden afgeweken. Voorlopig blijft
dit standaard-pakket gehandhaafd.

Meer informatie.
Voor vragen en opmerkingen kunt u kontakt opnemen met het gemeentehuis, telefoon 1541.

Continue inzameling:
L.R. de Bosruiters, bij fam. Diesveld. Bronkhorsterstraat 8. Maandag t/m vrijdag.
Damclub Hengelo "D.C.H.". Container op parkeerterrein achter zaal Wolbrink. Tijdens openings-
tijden winkel Spannevcgel. In winkel naar sleutel van container vragen

PRINSES BEATRIX FONDS

De jaarlijkse collecte heeft in Hengelo Gld het mooie
bedrag van ƒ 5.207,15 opgebracht.

Iedereen, die in welke vorm dan ook heeft meege-
werkt ,wordt hartelijk bedankt voor dit resultaat.

LEDENWERF-AKTIE K.B.O. KEIJENBORG

Leden van het aktie-comite zullen deze week op be-
zoek gaan bij alle 60-plussers uit Keijenborg, welke
nog geen lid zijn van de K.B.O.

Ze zullen een brochure overhandigen waarin alle be-
nodigde gegevens betreffende de Katholieke Bond
voor ouderen staan vermeld.

Deze formulieren kan men rustig nalezen.

Tevens wordt er dan een afspraak gemaakt wanneer
de ingevulde formulieren weer kunnen worden op-

gehaald.

BENNIE HEBBINK VOOR DE 2e KEER KONING

Na twaalf jaar veroverde Bennie Hebbink voor de
2e keer het koningsschap van Varssel. Daarvoor wa-
ren 185 schoten nodig van 90 schutters.

Nu bleek ook dat Herbert Barink nog een jaar lang
de sterkste-slimste jongeling van Varssel blijft. Hij
bleef zijn zes volgers nu slechts een half puntje voor.

Onder ideale weersomstandigheden konden vrijdag^-
middag de leerlingen van de basisscholen hun spe-
lencircuit volbrengen, 's Avonds kon een volle feest-
tent volop genieten van het toneelstuk.

Zaterdagmiddag gaf burgemeester van Beeck Cal-
koen, na een openingswoord, oud koning Dinant
Groot Wassink het teken de volksspelen 1991 open te
schieten. Na het lossen van „ereschoten" door het
college van B & W namen de volksspelen 'n aanvang

Als afsluiting van het feest was er 'n mooi dansfeest.



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.

f 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

Goud Salami

100 gram 1.79

A. J. Kwak Boterhamworst

100 gram I.

Roquefort Kaas

100 gram 2.69

AH Yoghurt drink
3 smaken

liter

Slagroom
% liter

Slijterij „De Zon"
Hartevelt Jonge Jenever

liter 18.45

Congo

fles 11.25

Mager Hacheevlees

500 gram 5.48 kg

AH Volkoren Brood

800 gram |B| %)

Verpakte kleine Broodjes
7 soorten

6 stuks vanaf 1.19

Braziliaanse
Perssinaasappels
21/2 kg 3.99

AH Pannekoekmeel

400 gram

AH Macaroni of
Spaghetti

500 gram 0.89

Croky Party Box
Chips

12 zakjes 3.49

Popla Toiletpapier

4.7912 rollen

VANAF DONDERDAG

Abrikozen Strooisel
Vlaai

1000 gram 5.50

Boerenkool
kant en klaar

gesneden 300 gr. 1.25

maandag aanbiedingen

zie in de winkel

Zie de grote adv. in

de landelijke bladen

meteenzacnt
karakter

igeldigvanlt.e.m.280,«^jN

VIEUX

JONGE JENEVER

l fifiEtii kan-

"'78.9§lS—18'̂
MOUTON
CADET

! BOTHSCHILD

KBJENBORGS
KRUUT

lORD(M)*

rouge

17.95

&!

i-Bereid uit de best
geselekteerde
kruiden
Kenmerkend
door zijn zachte

i smaak en goede
harmonie

17.95
6.95

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Haal ook de Winterschilder in huis voor kleurrijk schilder--

en behangwerk. War.t 15 weken-in de winterpenode geldt

er een premie van f 50,

per man per dag (voor bin-

nenonderhouclswerk daf

minstens drie mandagen

vergt). Voor niet-particu-

lieren is de premie f 35,-.

Neem voor meer informatie snel contact met ons op!

Strijk op die f 50,- premie per man per dag

Ruimte voor uw firmanaam, etc

REGELINKS'S SCHILDERSBEDRIJF
VERKOOP VAN GLAS, VERF, BEHANG

DE SPECIAALZAAK

Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1655

FRIKANDO 500 gram 6.95
JACHTWORST 100 gram 1.40
BERLINER LEVERWORST

100 gram 1.30
Vrijdagsavonds na 20.00 uur

GESLOTEN

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat t

KEIJENBORG

Tel. 05753-132»

Te koop: open haar d hou t,
en kachelhout, evt. bezor-
gen. Tel. 08344-1595 of tel.
05753-7446.

Herfstkleurenwandel-
tocht

Volop winterharde

bloeiende VIOLEN

Bij ons verkrijgbaar

Vergeer Kaas

500 gram

Brokkel Oud NH en Brokkel Oud Komijn

Brie van de Mat

1•

Balkenbrij 1 kg 5.0 O

iedere vrijdagmiddag op de markt in
Hengelo Gld.

SPECIALE

HERFSTVAKANTIE-aanbieding
WITTE BROODJES

6 halen, 5 BETALEN
KRENTENBROODJES

6 halen, 5 BETALEN
VRIJDAG - ZATERDAG

CHOCOLADE SLAG ROOM SN l T

6.50

Bakkerij
H. HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35

tel. 05753-1200

op 19 en 20 okt. 1991.
Afstand: 5, 10, 15, 20 en
30 km. Starttijd: 30 km KWEKERIJ
van 9.00 tot 10.00 uur.
Overige afst.: van 10.00
tot 14.30 uur. Startplaats:
zaal Dennenlust. Tel. inl.: Uilenesterstraat 15
05753-3013. Keijenborg - 05753-1395

HENDRIKS

Geef bloed - Geef leven
Op dinsdag 29 oktober 1991
organiseert de afd. Hengelo (Gld.) van het
Rode Kruis, in "Ons Huis"

, haar 35e

BLOEDPLASMA-
AVOND

ledere volwassene, tussen 18 en 65 jaar,
die gezond is, kan zonder bezwaar wat
bloed afstaan (nog geen halve liter).

NIEUWE DONORS zijn van harte welkom
tussen 18.15 en 21.00 uur.

Coniferen plant ze nu
Wij hebben een groot assortiment voor zowel

haag als solitair tot 3 meter
Ook voor aanleg, onderhoud of herfstbeurt voor
uw tuin.

Boomkwekerij - tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

G. J. HALFMAN B.V.
Rondweg 2a, HENGELO (Gld.), tel. 05753-1424
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RABO BANK STEENDEREN
•r'HAIR 2000 STEENDERENv -/

f DRUKKERIJ WEEVERS VORDEN
^BEAUTY CENTRUM STEENDEREN

,'x TAXIBEDRIJF RADSTAKE VOORST
FOTO HANS TEMMINK HENGELO GLD

, t BRUIDSHUISBEYERBESSELINKBELTRUM
, KOHLER WISSINK JUWELIER HENGELO GLD

BAKKERIJ HEKKELMAN HENGELO GLD EN ZUTPHEN
BLOEMSIERKUNSTKLOMPENHOUWER-HARMSEN

STEENDEREN

OOUWSTI ENDEREN

SPAARBANK
Tijdens onze spaaraktie, die gehouden wordt van

14 t lm 31 oktober 1991, is onze hoogste rente:

De NMS

Spaarbank

goed voor

uw geld

bij een looptijd van 3 jaar vast.

Bij een looptijd van l jaar vast: 8,15%.

Bij een looptijd van 2 jaar vast: 8,25%.

Minimale inleg f 1000,-.

Uw NMS-agent:

GERRITS LAMMERS B.V.
Spalstraat 26 - Hengelo Gld

Tel. 05753-3000

CAFE-RESTAURANT-ZAAL "DE ENGEL", DR. A. ARIENSTRAAT1, TEL. 05755 -1203

Deze ster staat
minder ver dan u
wellicht denkt.

De Mercedes-Benz ster is een ster waar je ais Mercedes-
Benz rijder trots op bent. Een auto die z'n Kwaliteiten meer
dan eens bewezen heeft. Een Mercedes-Benz koop je bij
een vertrouwde dealer die qua kwaliteit en ervaring een

evenbeeld is van de auto.

De personenwagen monteurs van Doetinchem Ster heb-
ben al meer dan 1 40 jaar Mercedes-Benz ervaring en leve-

ren service en kwaliteit zoals het hoort.
Wij als officiële Mercedes-Benz dealer vinden het vanzelf-
sprekend dat alle Mercedes-Benz rijders, ook als ze nog
geen klant zijn, tevreden Mercedes-Benz rijders behoren

te zijn. Maak daarom eens vrijblijvend kennis met Doetin-

chem Ster.

• optimale verhouding prijs - kwaliteit;
• indien nodig vervangende auto beschikbaar, eventueel met

telefoon;
• indien gewenst halen we 's morgens uw auto op en zetten

hem 's avonds weer bij u voor de deur;
• er is al een nieuwe Mercedes-Benz vanaf Fl. 50.800.-
• 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)

Vanaf l oktober
zijn wij verhuisd van
Zutphen naar Toldijk

HAARBOETIEK en HERENKAPSALON
Behandeling alléén volgens afspraak

NIEUW! Geert

DAMES
Behandeling volgens afspraak

Ook in deze kapsalon
HEREN

zonder afspraak

Dorien

Totale haarmode onder één dak

Z.E.-weg 6, Toldijk

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengeio Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

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.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f f fZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

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

Helpeen
oorlogskind

uit de
lappenmand

Giro 121 UNICEF
of bel voor uw donatie:

06-35024040 (50 et. p.m.)

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

'• Maandags gesloten

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

RoozegaardeSport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

H.C.R. LANGELER
SPALSTRAAT 5 - HENGELO GLD

ook voor ouderwets lekker

PANNEKOEK eten

EEN GESCHIKT ADRES

OP ZONDAG 20 OKTOBER

vanaf 17.00 tot 19.30. uur

PANNEKOEK-AKTIE
NATUREL, SPEK of APPEL voor

VIJF PIEK

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 20 OKTOBER

Remigiuskerk

10.00 ds. Elbert

„Ons Huis"
10.00 uur Jeugdkerk voor 12- t.e.m. 15-jarigen

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. Polittorv-Assa

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 19 oktober 19.00 uur Eucharistieviering,
met zang van het gemengd koor

Zondag 20 oktober 10.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 22 oktober 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mi3; 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 vrydag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

Weekenddienst doktoren

19 - 20 OKTOBER

J. Koning, tel. 1266

Avond- en nachtdienst

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

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

Openingstijden:
maandag t.e.m. vr(Jdag 8.00-12.30 en 13.30-18.00 uur;
za., zo., feestdagen: 11.00-12.00 uur
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het week-
end, buiten de openngstjjden 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, tydens 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) 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.
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 Zel'hem: „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 v<an 16-19 uur

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

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

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


