
60e Jaargang no 44 dinsdag 29 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), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

DE GEHELE WEEK

Malse Dik Bevleesde
Bieflappen Hips

500 gram 9.95 500 gram 2.95

Magere Runder Zuurkoolspek
POUlet 500 gram 4.95

500 gram f .«7 D

Verse

100 gram 1.95

1 kg 4.95

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

GEHAKT
(hatf-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

UW Hengelo Gld

FANGY FAIR en
KLEDINGBEURS

op woensdag 6 nov. a.s.
„ONS HUIS" - aanvang 14.00 uur

ledereen is van harte welkom

GEHAKT CORDON BLEU
per stuk 2.30
VARKENS FRICANDEAU
500 gram

KOOKWORST
100 gram

(met brons bekroond)

6.80

1.50

1.20

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

WAAMELINK'S

Vrijdag l nov. Allerheiligen

Volop keuze uit
div. modellen POTCHRYSANTEN,
HEIDE, VIOLEN, GRAFARRANGE
MENTEN van planten en snijbloe-
men, BLOEMBOLLEN enz.

Speciale wensen?
LAAT HET ONS DAN VROEG-
TIJDIG WETEN

FA.WAAMELINK
Hengelosestraat 47, Keijenborg, Tel. 05753-1334

Een vertrouwd adres
voor al uw bloembindwerk

Kerkstraat 6

2 kg mooie Elstar HANDAPPELS
4.95

14 stuks grote KiWI 6.95

Kg UIEN en kg WORTELS
samen 1.25

500 gr BLEEKSELDERI J-KAAS
3.95

500 gr BRUINE BONENMIX 3.95

Bloemen
verkoopkas

DIVERSE SOORTEN

potchrysanten
o. a. rose - wit - geel vanaf 3.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

HALFMAN b.v
Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

Het adres voor al Uw

Tuinplanten en
Tumwerkzaamheden

Rondweg 2a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1424

N.B. Plant nu Uw bloembollen.

Dat was
lekker hè

elke dag
zijn vérs

'BROOD
r4-bafc

Daarom bakken wij op veler verzoek weer:

* APPELTJESBROOD 3.98
bereid met verse appels en dat proef je

Deze week ook:

* SPECULAASPOPJES

10 halen, 8 BETALEN
pittig gekruid amandel speculaas, zo uit de oven

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474

De zaak voor mensen met smaak!

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7
7227 DA Toldijk
Telefoon 05755-1361

Aardappelen v.a. 25 kg 7.95

Frisse handappel Odin 3 kg
4.95

Rode, witte en savoyekool
per kg 0.45

Prei per kg 0.65

OPEN:

ma. 13.30-17.30 uur

dl. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur

wo. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur
do. 13.30-17.30 uur

vr. 10.00-12.30 en 13.30-17.30 uur

za. 9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur

Muziekver. SI Jan Keijenborg

KOFFIECONCERT
Zondag 3 nov.
Aanvang 11.30 uur

IN ZAAL WINKELMAN

Kopje koffie + Toegang gratis

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BA

m

«Bakkerij Bruggink
fc RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

DEZE WEEK

UJ
<
ca

per stuk
EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS

PAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

\ HARDE BOLLEN

GEVULDE KOEKEN |
i

van 1.45 voor JJ5 <

per stuk van 0.50 voor
m

3
>
33

va awavM aa MVA - uaxxva aniHVM aa \VA

Te koop consumptieaard-
appels, goudgeel, de hele
winter op voorraad. E.
Menkveld, Banninkstr. 41,
Hengelo Gld, tel.
05753-1567.

Te koop een zware vee-
kar. Tel. 05753-1241.

Te huur caravanstalling.
Tel. 05753-1122.

Schitterende herfstaanbiedingen

Geelgouden
fantasie oorknoppen

voor maar 49,- p.p.

Prachtige gouden
bicolor ringen,

leuk kado-idee!

voor 185,- van 191,-

^ voor

145,-

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

SPAARBANK
Tijdens onze spaaraktie, die gehouden wordt van

14 11 m 31 oktober 1991, is onze hoogste rente:

Spaarbank

goed voor

uw celd

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 ƒ 1000,-.

Uw NMS-agent:

GERRITS LAMMERS B.V.
Spalstraat 26 - Hengelo Gld

Tel. 05753-3000



Wij zijn erg blij met de geboorte van onze

dochter

MALINDA LOUËLLE

Wij noemen haar MALOU

Henk en Mia Rietman

24 oktober 1991.

Waarleskamp 2,
7255 WG Hengelo Gld.
Tel. 05753-3022

GERARD REULINK
en
YVONNE ESSING

gaan trouwen op 31 oktober 1991 om 11.45 uur
in het gemeentehuis van Hengelo Gld.

Dagadres: zaal „De Engel",
Dr. A. Ariënsstraat l, Steenderen.

Wij nodigen U graag uit voor de receptie van

14.30 tot 16.00 uur.

Ons adres:

Middenweg 2, 7255 WT Hengelo Gld.

CHR. GEMENGD KOOR

Soli Deo Gloria
BEKVELD

dirigent JOOP V. NECK
Pianiste IVONNE GARRITSEN

U I T V O E R I N G
op zaterdag 2 nov.
IN ZAAL LANGELER, Hengelo

Na een gevarieerd zangprograroma volgt het
blijspel

RENOVATIE
opgevoerd door eigen leden
van H. de Vries

Aanvang 19.30 nur entree f 4.00
donateurs vrij

SLIJTERIJ

'I HOEKJE
Spalstraat 1 7255 AA Hengelo Gld

Geldig maand november

l Itr OLIFANT JENEVER 18.95
l Itr 3-sterren JENEVER 18.95
l litr ST. ANDRé VIEUX 19.95
l Itr HENKES BESSEN 14.95
l l HENKES CITR.-BRANDEWIJN 13.95
l Hes MUIER SCHIPPERSBITTER 19.75
l fles SANDEMAN SHERRY 8.95
l fles LONG JOHN WISKY

gratis glas 22.95
l fles WARNINK'S ADVOCAAT 6.95
l fles TORERO zoete RODE WIJN 4.95
l fles CORBIèRES 5.35
Probeer nu KAHLUA KOFFIELIKEUR

proefflesje nu 2.95

05753-1252

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

j HummeJoseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258 f

BRAADSAUCIJZEN
mager en heerlijk gekruid 500 gr

NAGELHOUT
ongerookt 100 gram 3.75

Te koop verbeterde Holl.
pannen, plm 1500, gasfor
nuis, houtkachel. Enkweg
2, Hengelo Gld, Tel. 1508
na 17.00 uur

Academicus met gezin
zoekt z.s.m. huis te huur
voor l a 2 jaar. Brieven
onder no 44 bureau van
de Reclame

HENK GARTSEN EN HANNIE VAN BENTUM

gaan trouwen op vrijdag l november
a.s. om 10.15 uur in het gemeentehuis
te Steenderen.

De kerkelijke inzegening is om 11.00
uur in de Martinuskerk te Baak.

Dagadres: zalencentrum „De Kruis-
berg", Kruisbergseweg 172
te Doetinchem.

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur.

Ons adres blijft:

Schiphorsterstraat 6 - 7227 NG Toldijk

Wij willen allen bij deze hartelijk danken voor
de belangstelling, gelukwensen en kado's ter
gelegenheid van ons huwelijk.

RONNIE en IRMGARD OUDE NIJHUIS

Oktober 1991

Betsy Perklaan 26
8121 KB Olst

DANKBETUIGING

Voor uw belangstelling, felicitaties, kado's
bloemen en kaarten, ontvangen bij ons 60-jarig
huwelijk, willen wij iedereen hartelijk danken.

Het is voor ons een onvergetelijke dag

geworden.

W. G. Sesink
A. J. Sesink-Onstenk

Baak, oktober 1991.
Helmichstraat 26.

IJsver. „STEINTJESWEIDE"
HENGELO GLD

Jaarvergadering
op maandag 4 nov. 1991
om 20.00 uur in zaal Wolbrink,
Bleekstraat 3 - Hengelo Gld

AGENDA:

Opening.

Notulen vorige jaarvergadering.

Jaaroverzicht

Financieel overzicht

Verslag kascommissie

Benoeming kascommissie

Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar:
G. Hulstijn. Aftredend en niet herkiesbaar:

H. Gieling-Klep.
Tegenkandidaten kunnen door tenminste 10
leden worden voorgedragen, mits 3 dagen voor
aanvang van de vergadering, schriftelijk bij het
bestuur ingediend.

Pauze.

Vaststelling financiële machtiging bestuur.

Vaststelling contributie.

Plannen seizoen 1991-1992.

Rondvraag.

Sluiting.

Secr.: mevr. H. Gieling-Klep

Plataanweg 2b - Hengelo Gld
Tel. 05753-1492

Goed nieuws
voor de boekenfans van

Herman van Velzen
Vele oude titels zijn weer in herdruk ver-
schenen

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1253

Te huur gevraagd land-
bouwgrond, voor de teelt
van pootaardappelen.
of bloembollen
G. Wullink, 05753-1427.

Te koop wegens overcom*-
pleet zwaar eiken bank-
stel, 3-1-1. G. Knoef,
tel. 05753-2672.

Er is weer volop onze

eigengemaakte ROOKWORST
grof en fijn

ERWTENSOEP en BALKENBRIJ

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTE

Volgens het collecterooster 1991 worden de komende periode de volgende collectes
gehouden:
27 oktober t/m 2 november - Ned. Brandwonden Stichting

3 t/m 9 november - Nat. Jeugd Fonds.

BESCHIKKINGEN INGEVOLGE DE HINDERWET

ledere eerste donderdag van de maand is er een zitting van de sociale verzekerings-
bank in het gemeentehuis, van 09.00 tot 10.00 uur.

RAADSVERGADERING

De eerstvolgende raadsvergadering zal worden gehouden op dinsdag 29 oktober
1991, des avonds om 8 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

| MONUMENTENCOMMISSIE
Op donderdag 7 november 1991 komt de Monumentencommissie in vergadering
bijeen in het gemeentehuis.
De vergadering is openbaar en begint om 13.30 uur.

BEKENDMAKING VERDEÜNGSBESLUIT
DORPSVERNIEUWING

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 4 van de Inspraakverordening
bekend, dat met ingang van 31 oktober 1991 gedurende 14 dagen tijdens de
kantooruren, ter gemeentesecretarie (afd. Grondgebiedszaken) ter inzage ligt:
het ontwerp-verdelingsbesluit met betrekking tot de verdeling van het voor het jaar
1992 aan de gemeente Hengelo Gld. toegekende budgetbedrag op basis van de
Verordening provinciaal stads- en dorpsvernieuwingsfonds Gelderland.
Gedurende genoemde termijn kunnen de ingezetenen en de in de gemeente Hengelo
Gld. een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen schriftelijk inspreken op
basis van de ter inzage gelegde stukken.
Indien daaraan behoefte bestaat kan er een mondelinge gedachtenwisseling
plaatsvinden met de door ons aangewezen ambtenaren.

Hengelo, 29 oktober 1991.
Burgemeester en wethouders voornoemd

COMMISSIEVERGADERING

De raadscommissie ruimtelijke ordening c.a. houdt op woensdag 30 oktober 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 gebruik 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 onderwerpen welke op de agenda voorkomen. De agenda
luidt als volgt:
1. Opening.

2. Besluitenlijst van de vergadering van 2 oktober 1991.
3. Investeringsnota materieel gemeentewerken 1992 -1995.
4. Mededelingen.
5. Rondvraag.
6. Sluiting.

AFVAL - APART OOK IN DE
GEMEENTE HENGELO

Ophalen grof huisvuil/snoei-afval.
Op vrijdag 8 november a.s. bestaat gelegenheid om grof huisvuil in te leveren. Onder
grof huisvuil wordt verstaan al het vuil dat niet in de grijze huisvuilcontainer past, zoals
wasmachines, bankstellen e.d. Ook snoei-afval en grof tuinvuil kan worden aange-
boden. Dit moet wel gebundeld worden. Indien bij u grof huisvuil moet worden
opgehaald, dan dient u dit telefonisch door te geven voor donderdag 7 november om
12.00 uur. Telefoonnummer 1541. De eerstvolgende grof huisvuilinzameling zal zijn

op vrijdag 13 maart 1992.
Buiten deze inzamelrondes om wordt geen grof vuil ingezameld. Grof vuil dat naast
de container wordt gezet zal niet worden meegenomen.

Plaatsen containers.

U wordt vriendelijk verzocht de containers op de ophaaldag rechts van de weg te
zetten in de rijrichting van de vuilniswagen. In straten waar een wisselend parkeer-
verbod geldt, gelieve u de containers te plaatsen aan die kant van de weg waar geen
motorvoertuigen zijn geparkeerd.

Ophalen containers tijdens de paardenmarkt.
Op woensdag 13 november 1991 wordt in de Spalstraat een paardenmarkt
(Koldemarkt) gehouden. In verband hiermede zullen de containers in die straat na 13.00
uur worden geleegd.

Meer informatie.

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

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken ingevolge artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat bij
hen een aanvraag is ingekomen van:
de heer B. Bobbink, Kremersdijk 1, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet i.v.m.
uitbreiding/wijziging van een mestvarkenshouderij annex akkerbouwbedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld..
sectie H, nrs. 2659 en 2738, plaatselijk bekend als Kremersdijk 1 te Hengelo Gld.;
de heer G. Wullink, Banninkstraat 54a, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een
akkerbouwbedrijf met aardappelopslagplaats en sorteerinrichting annex varkenshouderij, op het perceel kadastraal bekend gemeente
Hengelo Gld.. sectie H, nrs. 2680, 2681 en 2722, gelegen aan Banninkstraat 45 te Hengelo Gld.
De aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis, afdeling Grondgebiedszaken ter inzage van 30 oktober 1991
tot 30 november 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
Grondgebeidszaken. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 29 november 1991 schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Degene die een bezwaarschrift
indient kan verzoeken 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, 29 oktober 1991

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat bij hen een aanvraag is binnengekomen van:
de heer C.G. Hiddink, Uilenesterstraat 6a te Keijenborg. voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de
Hinderwet voor een melkvee- en mestvarkenshouderij op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sektie H, nrs. 2885,
1582 en 2752 gelegen Uilenesterstraat 6a te Keijenborg;
Maatschap Zemmelink, Memelinkdijk 1 te Hengelo Gld.. voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de
Hinderwet voor een rundvee-, fokvarkens- en mestvarkenshouderij op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sektie B,
nrs. 1858 en 1856 gelegen Slotsteeg 11 / Memelinkdijk 1 te Hengelo Gld.:
de heer B.G. Regelink. Gompertsdijk 5a te Hengelo Gld., voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de
Hinderwet voor een rundveehouderij en varkensmesterij op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sektie F, nr. 1512
gelegen Gompertsdijk 5a te Hengelo GW.
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 ligger, op het gemeentehuis, afdeling Grondgebiedszaken ter
inzage van 30 oktober 1991 tot 30 november 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 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 Grondgebeidszaken. 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 dat tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling 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 bezwaar-
schrift 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 de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State.

Hengelo, 29 oktober 1991.

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat zij voornemens zijn om op de aanvraag van:
Hotel Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld., voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van
een hotel restaurant, café, cafetaria en danszaal op het perceel, kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sectie K, nr. 3179, plaatselijk
bekend Spalstraat 5 te Hengelo Gld.. positief te beschikken onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te
ondervangen.

De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis, afdeling Grondgebiedszaken,
Raadhuisstraat 20 te Hengelo ter inzage van 30 oktober 1991 tot 13 november 1991 elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uuren 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.

De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot bovengenoemde datum gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen naar
aanleiding van de ontwerp-beschikking.

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons college.

Hengelo. 29 oktober 1991.

PUBLIKATIES WET AROB

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 9 t/m 22 oktober 1991 waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift
kan worden ingediend.

Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

G.H. Lenselink, Scharfdijk 5a. Hengelo Gld

A.B.A Goossens. Steenderenseweg 11, Hengelo Gld

ten behoeve van

het oprichten van een werktuigenberging annex garage

het oprichten van een garage ter vervanging van een schuur/
kippenhok en broeikas

Architektenbureau van Geenhuizen b.v., Kruisbergseweg 9, het oprichten van een dubbele woning aan de Zuivelweg
Hengelo Gld

Districtskruisvereniging Oost-Gelderland, Amphionstraat 3.
Doetinchem

een interne verbouwing van het wijkgebouw Pastoor Thuisstraat
18 te Keijenborg

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.

WELZIJNSINFO

uitgave oktober 1991: nr. 91/5

Een tweetal weken geleden hebben wij in deze rubriek gewezen op de mogelijkheid om middels deelname aan
een enquête uw mening, ervaring, kritiek of suggesties bij het gemeentebestuur bekend te maken over de
gebouwen, velden, terreinen etc. in onze gemeente. Wij hebben daarbij aangegeven dat momenteel geïn-
ventariseerd wordt in hoeverre al deze voorzieningen nog aan de gestelde eisen voldoen of dat hier eventueel
aanpassingen moeten worden overwogen. Wij hebben, om de benodigde informatie te vergaren, alle
geregistreerde organisaties uitgenodigd om een daartoe ontwikkeld enquête-formulier in te zenden.

Daarnaast hebben wij alle andere ingezetenen in de gelegenheid gesteld om ook een dergelijk formulier op te
vragen en in te vullen. Op deze wijze wordt dan ook iedere inwoner van onze gemeente de kans geboden om
zijn of haar zegje te doen over dit onderwerp. Daarbij krijgt men tevens de gelegenheid om ideeën of oplossingen
aan te dragen voor eventuele knelpunten.

Voor het geval u de vorige publikatie over dit onderwerp heeft gemist of u bent gewoon vergeten om hier iets
aan te doen, stellen wij u graag in de gelegenheid om alsnog een enquête-formulier op te vragen of te halen

bij het Buro Welzijn van de gemeente Hengelo (telefoon 05753-1541, tst. 54). Indien u alsnog uw stem wilt laten
horen; indien u uw standpunt mee wilt laten wegen bij dit onderzoek, dan heeft u nog deze week de gelegenheid
om een formulier te verkrijgen.

Daar het gemeentebestuur er naar streeft om zoveel als mogelijk in te spelen op bestaande wensen, dan wel
zoveel mogelijk hier rekening mee wil houden, is het belangrijk dat uw mening ook daadwerkelijk wordt gehoord.
Het is om deze reden dat wij u dan ook oproepen om van de geboden mogelijkheid gebruik te maken.



TE KOOP

Wax jassen
vanaf 125.--

Wax hoeden
vanaf 35.--

Wax been pi j pen
59.95

Laarzen
gevoerd en ongevoerd

vanaf 15.--

bij

TE KOOP

bodywarmers
in verschuilende kleuren
en dessins

werkkleding
o.a. overalls, broeken,
spijkerbroeken, overhem-
den, truien, sokken, werk-
schoenen, gebr. legerjassen
enz.

bij

Goossens Atomica Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld
Tel. 05753-2139

Steenderenseweg 11
Hengelo Gld.

Tel. 05753-2139

KOOP BIJ DE KWEKER
Bloembollen en violen
Vaste planten en heesters
Coniferen en bomen
Draadfiguren en glasmodellen

Kadoartikelen in moderne kleuren
Kamerplanten en snijbloemen

Grote ROODSTEENPOTTEN
met speciale korting.

Kwekerij
H. B. Bloemendaal

Rijksweg 14

6996 AC Drempt

Tel. 08334-73033 Fax 73343

Te koop volop heerlijke

APPELS
Elstar - Jonagold
Golden Delicious - Goudreinetten

Prima KLEI-AARDAPPELEN
Bildstar en Surprise

NATUURLIJK LEKKERDER!!

Fruitbedrijf HorstinK
Pnnsenmaatweg 1
Steenderen/Rha
Telefoon 05755 1243

DAMNIEUWS

DCH 4 speelde haar 3e wedstrijd uit in Laren.
L. Koldenhof speelde gelijk en B. Goorman wist te
winnen. Helaas verloren A. Versteege en E. Berend-
sen waardoor het 5-3 werd in het voordeel van Laren
Het 3e team won thuis met dezelfde cijfers van
DIOS 6. Teamleider J. Schabbink opende de score
en het nieuwe lid J. Heuvelink voegde daar 2 punten
bij. G. Botterman scoorde het 5e punt, terwijl R.
Klein Bramel zijn partij verloor.

Onderlinge kompetitie: A. Versteege-J. Wentink 1-1,
H. Zonnenberg-B. Harkink 1-1, H. Vos-D. Walgemoet
2-0.

Stand: H. Vos 7-11, A. Hoebink 6-9, D. Walgemoet
&-7.

Groep B: J. Heijink-W. Engbers 2-0, T. v. Manen-
H. Groeneveld 0-2.

Stand: J. Heijink 6-9, G. Kreunen 5-8, J. Vos 5-7.
Groep C: W. Eijkelkamp-G. Wentink 2-0, H. Dijkman
G. Half man 0-2, E. Berendsen-B. Goorman 0-2,
H. Luimes-L. Koldenhof 2-0.

Stand: H. Luimes 7-14, G. Half man 6-8, W. Eijkel-
kamp 5-7.

A. Hoebink-J. Luiten 1-1.

FANCY FAIR UW

De UW zet weer haar beste beentje voor
Ondanks bezuinigingen gaat zij door!

Voor de ouderen in Hengelo Gelderland
houden de UVV-ers stand!

Onmisbaar zijn de vrijwilligers in onze maatschappij
Vaak geruisloos werken, opgewekt en blij.

Een uitnodigiing voor 6 nov. van de UW
Doet U allen daaraan van harte mee!

Eens per jaar organiseert zij een FANCY FAIR
Dat doet zij met veel flair!

Weken van voorbereiding die vooraf gaan
Om tot slot weer achter de kramen te staan!

Handwerken, koeken bakken, koffie schenken
Nog veel meer kunt U zelf bedenken!

Ook de kinderen zijn van harte welkom
Voor een spel of grabbelton!

Wilt U kijken, kopen of keuren
Komt met U allen de fancy fair opfleuren.

Dit alles in „ONS HUIS" en tot besluit
Wenst de UW U graag een gezellig middag uit!

SNITZELS 100 gr 1.50

ZEEUWS SPEK 100 gr 1.20

ZURE ZULT 100 gr 1.10

Past. Thuisstraat t

KEIJENBOBG

Tel. 05753-1320

„DE DRIEVETOL" HEROPENT UITGEBREIDE
WINKEL

Het speelgoedparadijs „De Drievetol" aan de Spal-
straat te Hengelo Gld heeft na een intensieve ver-
bouwing de deuren van haar winkel weer geopend.

Ondanks de bouwwerkzaamheden is de verkoop al
die tijd gewoon doorgegaan, waardoor de jeugd niet
zonder hun gewenste speelgoed kwamen te zitten.

In deze sector is het aanbod erg groot en om dat goed
aan het publiek te kunnen tonen, was het voor Reint
en Gerda Beunk noodzaak om hun winkel „De Drieve
tol" uit te breiden. En dat ze daarin geslaagd zijn,
bleek tijdens de heropening.

In de stijl van speelgoedketen Wigwam, waarbij ze
zijn aangesloten, stond een compleet indianendorp
op de stoep voor hun winkel.

Kinderen werden geschminkt, konden zich laten
waarzeggen, er was een verkleedpartij en er werden
foto's gemaakt. Bovendien kon een rondrit per huif-
kar door het dorp worden gemaakt, kortom een com-
pleet scala aan mogelijkheden voor de kinderen om
zich een middag te vermaken.

Reint en Gerda Beunk hebben dat geweten, want er
was veel belangstelling.

Met de St Nicolaastijd in aantocht, hebben zij op tijd
winkel en hun assortiment uitgebreid, zodat ouders
en kinderen nog beter hun keus kunnen maken in
„De Drievetol".

BIJEENKOMST CPB

Velen waren op genoemde bijeenkomst afgekomen.

Nadat de vice-voorzitster mevr. Maalderink de
avond had geopend en de notulen waren gelezen,
werd het woord gegeven aan de heer Lubbers van
Lubbers Woonwinkel, die vertelde over de verschil-
lende soorten dekbedden en matrassen en zoals we
nu de bedbodems gebruiken en niet meer de zware
spiralen.

Ook het waterbed en de watermatras werden be-
sproken.

Het was een heel gezellige en leerzame avond, voor
al diegenen die aan vernieuwing toe zijn of nog in
twijfel staan.

Nadat mevr. Maalderink de heren had bedankt en
een attentie aangeboden, ging iedereen huiswaarts.

AKTIE KON. HARMONIE CONCORDIA

Voor een goed funktionerende muziekvereniging is
veel geld nodig. Denkt u maar eens aan honoraria
van dirigent en opleiders, huur lokatie, aanschaf
uniformen en instrumenten.

Hoewel bestuur en leden met veel inzet diverse
akties organiseren om aan het benodigde geld te
komen (oud ijzer aktie, medewerking wegraces van
Hamove, bloemenakties, medewerking aan optochten)
blijft het moeilijk de financiën in balans te houden.

Daarom is besloten nu een grote donateursaktie te
houden en hoopt men dat veel inwoners van Hengelo
de Kon. Harm. Concordia een warm hart toedraagt.

FEESTAVOND HHV

Tijdens de jaarlijkse feestavond in zaal Wolbrink
maakte voorzitter Hulstijn de definitieve uitslagen
van de onderlinge competitie 1991 bekend.

Dames: mevr. A. v.d. Lende 84 cm, mevr. G. Hul-
stijn 73 cm, mevr. R. v. Manen 61 cm, mevr. R. Kei
60 cm, mevr. H. Oldenhave 59 cm.

Junioren: Ruben Hulstijn 446 pt, Martijn Vruggink
442 pt, Harald Ruiterman 438 pt, Roy Vrielink 436 t>t
Eddy Hoebink 432 pt.

Senioren: G. Wentink 590 pt, H. Hulstijn jr 588 pt,
G. Philips 586 pt, H. W. Menop 580 pt, H. Lebbink
570 pt.

ZON IN DE SCHOORSTEEN

De winter heeft zijn charmes. De decembermaand
scoort wat gezelligheid betreft, bij velen hoog.

Eenzaamheid laat zich echter vaak in december extra
voelen. Je ervaart niets van die zo veel geroemde
warmte. Het lijkt of de winter extra koud is.

Het was ook Alex Wayenburg opgevallen, dat het
St Nicolaasfeest niet voor alle mensen goeds in petto
had. Daarom deed de oprichter van de Zonnebloem
via zijn medium, de radio, een oproep aan gezonde
Nederlanders om een Sinterklaaspakketje te maken
voor zieke en vaak eenzame landgenoten.

Jaarlijks wordt in de afdelingen van de Zonnebloem
de aktie „Zon in de schoorsteen" georganiseerd.

Elk jaar maken rond 60.000 mensen een pakje voor
eenzame, zieke, gehandicapte of hulpbehoevende
medeburgers. Daarom wil ook de afdeling Hengelo
dit jaar meedoen aan deze aktie.

Wie wil graag een pakje maken voor zijn medemens
Opgave tel. 2112 of 1537. Graag vóór 13 nov. a.s.

JUBILEUMCONCERT HENGELO'S

GEMENGD KOOR

Zondag 17 nov. a.s. geeft 't Hengelo's Gemengd koor
een jubileumconcert in verband met haar 20-jarig
jubileum.

Eén van de hoogtepunten van de avond is het zingen
van het nummer King All Glorious, dat samen met
het Nettterdens jongerenkoor wordt gezongen.

Dit bekende koor dat ook haar medewerking ver-
leende in 1987 heeft al veel succesvolle optredens op
haar naam staan en bracht in 1987 een LP uit.'

Een bezoek aan di concert is zeker de moeite waard.

De aanvang is 20.00 uur in de St. Willibrorduskerk.

VERENIGING VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS
IN HENGELO GLD BEREID ZICH VOOR
OP EEUWFEEST

Eind februari 1992 zal het 100 jaar geleden zijn dat
de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van
Scholen met de Bijbel te Hengelo Gld werd opgericht
De voorbereidingen voor de plechtige, maar ook
feestelijke herdenking zijn inmiddels in volle gang.

Op woensdag 25 februari is er een viering voor
kinderen, terwijl de vrijdagmiddag in het teken zal
staan van een officiële receptie. De festiviteiten
worden afgesloten op zaterdag 29 februari met een
herdenkingsdienst in de Remigiuskerk, gevolgd door
een reünie in „Ons Huis" voor allen die in het ver-
leden of het heden, hetzij als leerling, leerkracht of
bestuurslid bij de scholen betrokken waren.

Ook zal een jubileumboek verlucht met vele foto's
verschijnen, waarin het oud-hoofd van de Ds J. L.
Piersonschool, M. Hoogeveen, vertelt over de geschie
denis van de vereniging en de drie scholen. Over
enige tijd kan men o.m. op de scholen hierop reeds
intekenen tegen gereduceerde prijs.

Gedurende de feestweek is, eveneens in Ons Huis 'n
tentoonstelling te bezichtigen met foto's uit deze
100-jarige periode en onderwijsmateriaal uit lang
vervlogen tijden.

JARIG, MAAR (NOG) NIETS TE VIEREN!

Het thema van de landelijke kollekte Geef 's voor
diabetes die van 10 t.e.m. 16 november a.s. wordt ge-
houden. Jarig, omdat het de 10e kollekte is. Aanlei-
ding dus voor een „feest". Dankzij de kollekte-op-
brengsten van de afgelopen jaren kon al veel onder-
zoek worden gedaan. De medische begeleiding van
mensen met diabetes is verbeterd en er zijn betere
behandelingsmethoden ontwikkeld.

Maar er is (nog) niets te vieren. Het ontstaan van dia
betes (ook bekend als suikerzieke) is nog steeds een
raadsel. Er zijn nu plm 300.000 mensen in ons land
die deze ongeneeslijke aandoening hebben. Deskundi
gen verwachten dat de komende jaren het aantal
mensen met diabetes met plm. 50 pet toeneemt. Dit
geldt vooral voor ouderdomdiabetes. Het is dus nood
zakelijk dat het onderzoek naar het ontstaan van
suikerzieke voortgezet en uitgebreid wordt.

Oog aandoeningen, hart- en vaatziekten en nieraan-
doeningen kunnen optreden als iemand langere tijd
diabetes heeft. Daarom wordt veel onderzoek ver-
richt naar terugdringen en voorkomen van deze
complicaties. Daar is veel geld voor nodig. Daarom
is het belangrijk dat deze kollekte slaagt. Geef aan
de collectant of maak uw bijdrage over op het bank-
nummer 70.70.70.805 of gironummer 5766 t.n.v. het
Diabetes Fonds Nederland te Amersfoort.

Lex over
het DFN en
suikerziekte

10 J A A R

Het DFN is jarig. Maar
300.000 diabeten in Neder-
land - en een half miljoen
over tien jaar als we niets
doen - is geen reden voor
ren feestje. Die onrustbaren-
de toename moeten we
stoppen. Dat kan alleen door
onderzoek. Daar willen u e
liet Diahett-s Fonds Neder-
land toch wel bij helpen?

Jarig maar (nog) niets te vieren...

GIRO 5766 t.n.v.
DFN. AMERSFOORT

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN
TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK
«*• geboorte- en huwelijkskaarten
v& Jubileum- en gelegenheidskaarten

Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,

huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen

om thuis uw kaart uit te zoeken.

EF visitekaarten
&• rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
™ rekeningen, briefpapier
i®- circulaires, folders, prijslijsten
*r enveloppen, briefkaarten, sets
*sr kettingformulieren enz. enz.

Advertenties voor het weekblad
"DE RECLAME" kunt u hier ook opgeven.

KAARTEN VOOR
HET GOEDE DOEL!

Nu al Kerstkaarten bestellen?

Ja, Kerst is er sneller dan u denkt.
Vraag naar de Intercard-kollektie
Origineel en zeer veel keuze.
N I E U W ! Kaarten
voor het 'goede doel':
Wereld Natuur Fonds
en Amnesty International. WWF

\
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POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO

Weken van 8 t.e.m. 21 oktober 1991

Op dinsdag 8 oktober kon een fiets met een postcode
uit Doetinchem, aldaar bij de eigenaar bezorgd wor-
den.

Op donderdagavond vond op de Sarinkkamp een aan-
rijding plaats. De bestuurder van een personenauto
passeerde een rechts van de weg geparkeerd staand
voertuig en reed verderop nog op de linkerweghelft
terwijl van links vanuit een doodlopend stuk Sarink
kamp een bestuurder rechts de weg op wou rijden.

We kregen een melding binnen dat iemand met een
paard en wagen (?) in zijn wei was gereden en
daarbij enige afrasteringspalen had geraakt. Er
stonden inderdaad enige hoefafdrukken in de wei
aan de Steenderenseweg (de dader hebben we nog
niet).

Vrijdags waren een paar knapen van 15 jaar met een
luchtdrukpistool aan het schieten in de bulten van de
Oosterwijkse Vloed. Daarbij werd op andere knaapjes
gericht. Een en ander met de ouders geregeld. Van
het pistool is afstand gedaan.

Op de Raadhuisstraat werd een bestuurder van een
pers. auto ingehaald. Op dat moment sloeg de bestuur
der af en raakte de rechterzijkant van het pas-
serende voertuig.

In de Keijenborg werd een bestuurder van een per-
sonenauto gecontroleerd. Zijn uitademing rook ver-
dacht. De bestuurder slaagde er klaarblijkelijk niet
in behoorlijk op de drage (ademtest op straat en
bureau) te blazen. Ook de ademanalyse aan het
bureau te Vorden wilde niet vlotten. De bestuurder
had geen lichamelijk gebrek en was niet stomdron-
ken. Toen maar de bloedproef gevorderd en hem
medegedeeld dat weigering een misdrijf oplevert
(even zwaar gestraft als een bewezen feit) De bloed
proef geeft nu uitsluitsel.

Zaterdag: gezinsproblematiek behandeld.

Zondag: in alle vroegte was een personenautobestuur
der nieuwsgierig en kwam langs de politieauto
rijden (dat soort nieuwsgierigheid komt meer voor).
Hij rook echter naar alcoholhoudende drank. Uitslag
300 ug/1 = 0,7 promille is ƒ 250,00 boete,

's Avonds: de bestuurster van een personenauto reed
in de richting Vorden over de Vordenseweg t.h.v. het
tolhuis. Tegemoet kwam een personenauto met groot
licht aan. Door het verblindende effect kwam de
bestuurster van de weg en reed tegen de woning.

Auto total loss.

Maandag: aangifte diefstal van een weidepomp aan
de Zelhemseweg.

Dinsdag: een persoon komt aangifte doen van mis-
handeling. Zijn fiets was maandagnacht achter een
discotheek ontvreemd. Hij besloot toen maar een
andere fiets mee te nemen. De eigenaar en zijn vrien
den vonden dat niet jovel en reden hem op de
Heurne klem. De aangever hield er twee blauwe
ogen en een pijnlijke kaak aan over.

Woensdag: een aanrijding. Verdachte reed over de
Raadhuisstraat en liet de doorgang voor de van
rechts (Kervelseweg) komende bestuurder niet vrij

Een oude herenfiets die al enige dagen afgesloten bij
de bushalte aan de Banninkstraat stond, ingeladen en
in het fietsenschuurtje gezet.

Aangifte opgenomen terzake openlijke geweldpleging
(vernieling) in een discotheek.

Donderdag: wat burenprobleempjes behandeld.

Vrijdag: twee bestuurders kwamen elkaar op de
Spalstraat tegemoet. Er stonden nogal wat auto's ge-
parkeerd en beide moesten remmen op het natte weg
dek. Ze slipten beiden en raakten elkaar frontaal.

Zaterdag: aangifte van vernieling aan een personen
auto op de Banninkstraat (antenne afgebroken).

Dat betreft vermoedelijk van die jongens met pam-
pers aan.

Aan de Ruurloseweg bezorgt een hond nogal wat
overlast. Hij bijt een meisje in de billen. Bemidde-
lend opgetreden.

Maandag: in de nacht van 6 op 7 mei 1988 werd er in
de Ds J. L. Piersonschool een ravage aangericht.

Deze zaak werd door ons alsnog opgelost. Twee toen
nog minderjarige jongens bekenden dat feit. Zij
vonden in de school ook een sleutel van de sporthal
en lieten zich de gehaktballen goed smaken.

Franke
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oorlogskind
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Giro 121 UNICEF <H
of bel voor uw donatie: 06-35024040 (50 cl p.m.)

JA, IK HELP EEN OORLOGSKIND UIT DE LAPPENMAND
Hierbij machtig ik u éénmalig

D f27,- Df3V,- D f 50- D f 101- D f552- of D f

van mijn bank/girorekening af te schrijven.
(S.v.p. aankruisen met welk bedrag u wilt helpen. Met f 27,- verzorgt u
bijvoorbeeld al een hoogwaardig babyvoedingspakket voor 20 dagen. En
/oor f 101,- wordt een school voorzien van een volledig leermiddelenpakket).
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Jarig
maar
(nog)
niets

te
vieren

Lex over
het DFN en
suikerziekte
Het DFN is jarig. Maar 300.000
diabeten in Nederland - en een
half miljoen over tien jaar als
we niets doen - is geen reden
voor een feestje. Die onrust-
barende toename moeten we
stoppen. Dat kan alleen door
onderzoek. Daar willen we het
Diabetes Fonds Nederland toch
wel bij helpen?

GIRO 5766 tn.v. DFN, AMERSFOORT

Naam:

Straat:.

m/v*

huisnr.:

Postcode: Woonplaats:

Postbanknr.: l l l l l l l l Bankrekeningnr.: l l l l l l l l l l
* Doorhalen wat niet van toepassing Is.

Datum:

Handtekening:

Stuur deze coupon In een ongefrankeerde envelop naar:
UNICEF, Antwoordnummer 10050,2501WB Den Haag.

Als u met een op grond van deze machtiging verrichte boeking niet accoord gaat, dan heeft u
het recht binnen 30 dagen uw Bank/Giro opdracht te geven tot terugstorting van het bedrag
op uw rekening.

Dit schattige olifantje is slechts één van de
nieuwste geboortekaartjes uit de Intercard kollektie.

Kom eens langs.
Zeker dat u een keuze kunt maken.

DRUKKERIJ WOLTERS

lüiiitcrmril

DRUKKERIJ WOLTERS

BESCHERMD

De beste
wensen..

De juiste keuze van een Kerstkaart is zeer belangrijk.
De Intercard-kollektie biedt u een ruime keuze.
N I E U W ! Kaarten voor het 'goede doel':
Wereld Natuur Fonds en Amnesty International
Komt u even langs of bel voor een afspraak.

DRUKKERIJ WOLTERS
\V\VF

OF VOGE LVRIJ VliRKILAARD?
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SOMS ZOU JE ER GEEN
STUIVER MEER VOOR GEVEN

De eidereenden in het Waddengebied zijn op dit

moment hun leven niet zeker. Mosselvissers hebhen de

regering om een afschotvergunning gevraagd, omdat de

eenden mosselen van hun kweekbankcn eten. Maar de

eenden hebben geen keus: door de intensieve visserij

zijn ze beroofd van hun voedsel.

Natuurli jk, visserij in de Waddenzee moet

mogelijk zijn. Maar niet ten koste van de eidereenden.

Want het gaat hier om een beschermde vogelsoort in

een natuurgebied.

De Waddenvereniging vecht al jareniang voot

het behoud van de Waddenzee. Dit keer nemen we de

eidereenden in bescherming door mei klem te protes-

teren tegen het afschieten. U kunt ons steunen door nu

lid te worden. U geeft daarmee de eidereenden een kans

op overleven.

Stuur onderstaande bon op naar de Landelijke

Vereniging tot Behoud van de Waddenzee,

postbus W, 8860 AB, Harlingen.

l
Inderdaad, de eidereenden verdienen onze bescher-

ming. Noteer mi j aK lid van de Waddenvereniging

voor f 27,50* per jaar.

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:.

Handtekening:

* Studenten en 65-plussers
betalen slechts f 17,50 per jaar.

Landelijke Vereniging lol Behoud van de Waddenzee

"Soms denk je wel eens waar

zijn we mee bezig, als zo 'n hoopje

verdriet wordt binnengebracht.

Uitgeput, uitgehongerd én

dood- en doodziek.

Je weet wel degelijk waar je mee

bezig bent, als je zo'n zeehondje een

paar weken later ziet.

Behandeld, verzorgd én weer

redelijk op eigen krachten".

Door donateur te worden van

de Zeehondencrèche in Pieterburen

steunt u het werk en geeft u zee-

honden een herkansing op overleven

in ons waddengebied.

Uw bijdrage is onmisbaar.

I
Ja, ik red een zeehondeleven!
Maak mij donateur en stuur een accept-
giro ter waarde van f. .

l Naam

l Adres

Postcode

l Plaats

Zonder postzegel opsturen naar:
' Stichting Zeehondencrèche. Antwoordnummer 950.
• 9950 WL Pieterburen. Giro 8020 l

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



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
onseensbent

Aanbiedingen van

AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

Slagers achterham

100 gram

Gegrild gehakt

100 gram

Mon Chou

100 gram

1.19

1.69

AH vanillevla
titer 1.59

AH biogarde kwark

500 gram I.

Slijterij „De Zon"
Florijn jonge jenever

liter 18-95

Delaforce port
rood of wit
fles 11.95

Magere speklappen

500 gr 3.48 k*

AH Zaans volkoren

800 gram lal V

Allison volkoren brood

1.79800 gram

AH pizza verdura

400 gram 1.98

l?

Gesneden boerenkool

300 gram

AH doperwten-worte-
len extra fijn

1.39literblik

Brouwers bier

11.50

AH volkoren beschuit

rol 0-89

AH amandelspeculaas

brokken

300 gram 1.69

Edet tissue toiletpapier
met St Nicolaas-

rijmpjes

12 rol

Superbintje
gewassen, grote maat

2'/2 kg 1.49

maandag aanbiedingen

zie in de winkel

Zie de grote adv. in

de landelijke bladen

Rode Kruis Bloedplasma-avond 29 oktober a,s, in "Ons Huis" Hengelo Gld

UW KEUZE VOOR EEN
GEZONDE TOEKOMST...

Wie gewoon lekker wil
slapen, stapt eerst bij
Ginkgo Slaapcomfort naar
binnen. In onze zaak kunt u
uw nieuwe matras en
matrasdrager zelf
uitproberen. Ginkgo
Slaapcomfort maakt 't u
daarbij gemakkelijk.

LAMINAAT kunststof parket
van hoogwaardige kwaliteit, voor jarenlang woonplezier. Bij ons 69.50

KQ
per m2, maar nu alleen deze week nog per m2 slechts *+J^9

Dit allemaal in de zaak met vakmensen die U goed kunnen adviseren.

Wij hebben een aantal
matrassen en matrasdragers
van hoogstaande kwaliteit
geselecteerd met
uitstekende veerkracht en
dito slaapcomfort.
Kom gerust eens langs,
wij zullen u met plezier
rondleiden.

Doe uw eigen bedtest!
Bij Ginkgo Slaapcomfort staan drie bedden voor u klaar.
Wij hebben ze voor u uitgerust met
verschillende matrassen en matrasdragers.
Matrassen met meer of minder draag-
kracht en matrasdragers die wel of niet
instelbaar zijn. Neem rustig de tijd voor
uw keus. De juiste combinatie van matras
en matrasdrager bepaalt namelijk
voor een belangrijk deel
uw nachtrust.

Tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Een huwelijksfeest is pas
echt feest met zo'n feeste
lijke BRUIDSTAART
van bakkerij Kreunen.
Zie vrijblijvend ons
taarten infoboek.
Bakkerij Kreunen, de zaak
voor feestvierders met
smaak!

Depot stomerij.
Grote sortering wens-
kaarten. Uw drogist
Goossens, tel. 1297.

Werkende jongeman zoekt
met spoed woonruimte in
gemeente Hengelo of om-
geving. Tel. 05753-3019.

Te huur gevraagd land-
bouwgrond voor teelt van
aardappelen e.d.. Vroege
oplevering mogelijk. Voor
vrijblijvende inlichtingen
G. W. Schuerink, Konings
weg 4, 7255 KR Hengelo G
Tel. 05753-3447

Lattenbodems van
Ginkgo Slaapcomfort

passen perfect bij onze
collectie. U heeft de keuze
uit handmatig of electrisch
verstelbare fattenbodems.

Petroleum
voor HAARD - KACHEL of

HETE LUCHTKANON

wordt U thuisbezorgd door:

fa. v.d. Mond
TEL. 05753-1392 - HENGELO GLD

WIJ BEZORGEN IN:

Hengelo G/d, gem. Sfeenderen,
W/chmond-Vierakker, Leesten,

Ze/hem, Holle, Hummelo e.o.

GINKGO
slaapcomfort

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.
telefoon 05753-1286

maandagmorgen gesloten
vrijdagavond koopavond

WIJ ZOEKEN OP KORTE TERMIJN
enkele leuke enthousiaste

medewerkers
m/v
voor café-rest.-zaalbedrijf

pok weekendwerk! Plm. 25 uur per week

Sollicitaties kunt u schriftelijk richten onder
no. 44R, bureau de Reclame

TE KOOP

Vijverfolie
1/2 mm dik
l mm dik

4 en 6 meter breed
SPECIALE PRIJS

bij

Dakgoten
grijs en bruin

met hulpstukken

Rioolbuis
doorsnee 110 en!25
SPECIALE PRIJS

bij

Goossens Aiomica Goossens Aiomica

FOLKE PANTY'S
in de maten 36 t.e.m. 54
Diverse kleuren
Ook in 60 din.

Schröder
bij de kerk

St eender ense weg 11
Hengelo Gld

Tel. 05753-2139

Steenderenseweg 11
Hengelo Gld.

Tel. 05753-2139

Sloot Mengvoeders B.V.
•

Hengelosestraat 17 - Keijenborg
Tel. 05753-1304

U hebt speen- en/of opstart-
problemen bij uw biggen?

DAN KAN DIT DE OPLOSSING ZIJN:

VARKENSVOEDERS
met C.C.M.

C.C.M, is op jonge leeftijd goed opneem-
baar en geeft daardoor gezonde biggen.

- C.C.M, geeft een lager ziekte- en sterfte^
percentage, waardoor de veeartskosten
lager zijn.

Geen extra verhoogde voerprijs en daar-
door lagere voerkosten per big.

- Geen extra arbeid.

Verder hebben wij de mogelijkheid uw eigen
verbouwde C.C.M, op te slaan en door het voer
te mengen (tot max. 20%) Dit bespaart u veel
werk.

Tevens kunnen wij iedere voersamenstelling
aan uw wensen aanpassen.

Vraag geheel vrijblijvend informatie bij uw
V.VvM. -molenaar

Sloot mengvoeders B.V.
KEIJENBORG - TEL. 05753-1304



SPORT GOED
met SPORTGOED

van

RoozegaardeSporl
Spalstraat 13, Hengelo Gld

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

Tapijt vuil?
Haal dan de
TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag,
verbluffend resultaat

Q

GLAS-VERF-BEHANG

Voor eerst aan de

SPAN N EVOG ELdenken

De winterschilder maakt er
'n kunstwerk van!

Hcui ook de Winterschilder m huis voor kleurrijk schilder-

en behongwferk. Want 15 weken in de winterperiode geldt

er een premie van f 50,-

per man per dag (voor bin-

nenonderhoudswerk dat

!sns drie mandagen

Voor niet-particu-

üeren is de premie f 35,-.

Neem voor meer informa ntact 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

Ook voor MILIEU-VRIENDELIJKE
VERVEN bent U bij ons aan het

juiste adres

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Milieubewust
stoken

Veilig
stoken

SERVICE
GELDfERLAND
FLEVOLAND

Zuinig
stoken

Bent u zelf verantwoordelijk voor
de gasapparatuur in uw huis?

Wij informeren u graag vrijblijvend over:
• verantwoord onderhoud

• de aanschaf van een nieuwe verwarmingsketel

Als GGF-installateur staan wij graag voor u klaar:

Ordelman & Dijkman
INSTALLATEURS: GAS, WATER, ELEKTRA, C.V.
7255 PT HENGELO (GLD.)
ZELHEMSEWEG 30
Tel. 05753-1285

G.G.F, is een organisatie, ondersteund door GAMOG waar maar liefst
80 installatiebedrijven uit Gelderland en Flevoland bij zijn aangesloten.

Al deze bedrijven staan garant voor veilig gaswerk.
Sluit daarom een abonnement af bij uw G.G.F, installateur

voor de onderhoud van uw gasapparatuur.

GGF wordt ondersteund door ATAG, VAILLANT, FASTO. REMEHA en JUNKERS

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

STAALBEDRIJF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren
i.v.m. nieuwe deklaag
Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel.

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

Taxibedrijf

BERT LAMMER*
HUMMELOSEWEG 12 - 7255 AH HENGELO G

TEL. 05753-3005

taxivervoer

zieke n ver voer voor alle fondsen

busjes (8 personen)

rolstoelvervoer

rouw- en trouwritten

Ritten op maandag f.e.m. donderdag
op werkdagen, na 77.00 uur,
op afspraak

lid V.B.C.

Verhuisd

Jeanette Hebbink

Oefentherapeute Cesar

praktijk-adres:
Hummeloseweg 8a - 7255 AH Hengelo Gld
Tel. 05753-1282

privé-adres:
Rozenstraat 19 - 7255 XS Hengelo Gld
Tel. 05753-3664

VERKOOP-REPARATIE-SLIJPEN
alle

Veescheermachines - Bladblazers -
Zuigers - Kettingzagen -

Houtkloofversnippermachines -
Kompostmachines

in Keijenborg

Tel. 05753-2026

NU ISOLEREN MET

30% SUBSIDIE
(voor particulieren en bedrijven)

Met isolerend dubbelglas:

- energie besparen
- comfort verbeteren

Informeer naar de mogelijkheden

Bel ons voor een vrijblijvende offerte

Hemen Schilders
Ambachtsweg 5 - 7021 BT Zelhem
Tel. 08342-3486 - Fax 08342-3544

Heinen schilders ook voor
kwaliteit in beglazingen.

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

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 140 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)

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f f fZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 3 NOVEMBER

Remlgiu»kerk

10.00 uur ds. Elbert

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

Goed» Herder Kapel
10.15 uur ds. de Vries

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 2 november Allerzielen (Eucharis)
19.00 uur Eucharistieviering, met zang van gem. koor

Zondag 3 november 10.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 5 november 19.00 uur Avondmis in de
Bleijke

R.K. Kerk Keijenborg

R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravood-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Posteh 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

2 - 3 NOVEMBER
Dr. N. J. C. Eyck (praktijk dr. EUkelkamp)

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr Eijkelkamp, tel. 2262
Dinsdag: dr Hanrath, tel. 1277
Woensdag: dr Eijck, fel. 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 op»nngst(Jden 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) 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 ZeThem: „Dermenlust", Stephaonitsweg 4.
7021 ZR Zelhem. tel. 08342-2151.
Spreekuur geziïrs- 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, tef
05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting „De
Graafschap", t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, postbus

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

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar v*n 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, Bakermarksedljk 15, 7223 KJ Baak
Tel. 05754-1809. Voor afspraken tussen 13 en 14 uur


