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DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16
Postbus 63,
7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455,
b.g.g. 2771

Oplage: 16.000 ex.

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg, Velswijk,
Zelhem, Ruurlo, Vorden,
Steenderen, Baak, Bronkhorst,
Olburgen, Rha, Toldijk, Wich-
mond-vierakker en omstreken.

Sint Nicolaas
Op zaterdag 16 novem
ber wordt Sint Nicolaas
en zijn Pieten op feestelij-
ke wijze in Hengelo en
Keijenborg binnenge-
haald. De route die men
zal afleggen ziet er als
volgt uit:

Keijenborg:
Start 13.30 uur vanaf Ma-
ria Postel aan de Kolde-
weiweg, vervolgens gaat
men door de Pastoor
Thuisstraat, St. Janstraat,
Teubenweg, Poelsweg,
Hengelosestraat, Kerk-
straat, Koldeweiweg naar
het eindpunt Maria Pos-
tel.

Hengelo:
Start 15.00 uur aan de
Vordenseweg bij Meubel-
fabriek Lenselink.
Daarna Banninkstraat,
St. Micielsstraat, Spal-
straat, Kerkstraat, Raad-
huisstraat.
Omstreeks 15.45 uur zal
men bij het gemeentehuis
zijn aangekomen.
De route loopt verder door
de Raadhuisstraat, Spal-
straat, Ruurloseweg,
Beukenlaan naar het
eindpunf'De Bleijke".

Gezellig inkopen in
Hengelo en Keijenborg.
Sint 1991 staat weer voor de deur. Dat
betekent dat alle Hengelose- en Keijenborg-
se ondernemers weer extra feestelijk uitpak-
ken om u tot volle tevredenheid van dienst te
zijn. En dat het dit jaar nog gezelliger wordt
dan voorheen, staat voor ons wel vast.

De voltooide herinrichtings-
werkzaamheden dragen ertoe
bij dat het nu nog prettiger is
om in Hengelo en Keijenborg
uw sint inkopen te doen. Na-
tuurlijk zijn er weer een aantal
extra koopavonden om u alle
gelegenheid te bieden al uw
inkopen op tijd te doen. Tijdens
deze gezellige koopavonden
zullen er een aantal zwarte
pieten rondlopen die u op lek-
kere pepernoten en ander

aanhang wederom op feestelij-
ke wijze in Hengelo en Keijen-
borg binnengehaald. Hij zal u
allen op zijn bekende vriendelij-
ke wijze begroeten.
Natuurlijk trakteren de Henge-
lose-en Keijenborgse onderne-

snoepgoed zullen trakteren.
Op zaterdag 16 november
wordt Sint Nicolaas en zijn

mers u ook dit jaar weer op een
fantastische zegelaktie waarbij
wederom schitterende prijzen
te verdienen zijn zoals een groot
aantal HKM-waardebonnen, 4
compact disc spelers en als
hoofdprijs een magnetron!

De decembermaand is een
geschenkenmaand. De Henge-
lose-en Keijenborgse onderne-
mers zetten zich voor de volle
100% in om er een gezellige en
sfeervolle feestmaand van te
maken. Met tal van boeiende
akties, leuke prijzen en feeste-
lijk voordeel. Nu tijdens de
dagen voor 5 december, maar
ook straks tijdens de donkere
dagen voor Kerst.

Wij wensen u een gezellige Sint
Nicolaastijd toe.
Hengelo en Keijenborg...
daar vind je het wel!

Het HKM bestuur.

Voorwoord

Graag heet het ge-
meentebestuur van
Hengelo Sint Nicolaas
en zijn gevolg van
harte welkom in deze
gemeente. Zij feeste-
lijke binnenkomst is altijd weer een gezellig
hoogtepunt voor jong en oud.

Vanzelfsprekend zal het gemeentebestuur
alles in het werk stellen om het verblijf van de
goedheiligman zo aangenaam mogelijk te
maken.

Daarbij voelen we ons geruggesteund door
het bestuur van de H.K.M.

Ook dit jaar organiseert de H.K.M, een win-
kelaktie, waardoor het winkelen in Hengelo
en Keijenborg nog eens extra aantrekkelijk
wordt gemaakt. Deze aktie wordt onder uw
bijzondere aandacht gebracht.

U allen wordt een heel plezierige Sint Nico-
laastijd toegewenst.

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

De vertrouwde Sint Nicolaas
zegelaktie boordevol schitterende
prijzen.
Ook dit jaar trakteren we u
weer op een grandioze ze-
gelaktie waarbij wederom
prachtige prijzen te winnen
zijn. De hoofdprijs is een
magnetron. Bovendien zijn
er nog een groot aantal HKM-
waardebonnen en Com-
pact Disc spelers te win
nen.

Alle deelnemende onderne-
mers aan de zegelaktie zijn
herkenbaar aan een grote
sticker op de etalageruit. Bij
iedere bestede twee gulden
ontvangt u één Sint Nicolaas-
zegel. Bij de deelnemende
supermarkten ontvangt u bij
iedere zes gulden één zegel.
De gratis opplakvellen zijn
eveneens bij de deelnemen-
de ondernemers verkrijg-
baar. Vervolgens plakt u de
zegels op de opplakvellen.
Er gaan 25 zegels op één
vel. Voorzie het volle opplak-,

vel van uw naam, adres en
woonplaats, en deponeer het
volle opplakvel vervolgens in

één van de bekende
gele HKM bussen.

Waar vindt u de
bekende gele HKM

/0"e / bussen?
De bussen staan weer op
de bekende plaatsen in
Hengelo en Keijenborg
verspreid:

Hengelo:
Raadhuisstraat 21 (Rabo)
Spalstraat - hoek lekink

Ruurloseweg 16 (Kapsalon
Lurvink)

Ruurloseweg 52 (v.d. Mondt)

Keijenborg:
Kerkstraat -
hoek St. Janstraat

Op regelmatige tijdstippen zul-
len er tussentijdse trekkingen
verricht worden. De gelukkige
winnaars kunnen uitkijken naar
één van de vele HKM waarde-
bonnen of een CD-speler.

Trekkingsavonden.
Gedurende de zegelaktie wor-
den er vier tussentijdse trekkin-
gen verricht. Plaats van hande-
ling is Hotel Langeler in de
Spalstraat. Eén uur voor iedere
trekking worden alle bussen
geleegd. Het schema van de
trekkings-avonden ziet er als
volgt uit:
Ie trekking:
Woensdag 20 nov. 20.00 uur
2e trekking:
Woensdag 27 nov. 20.00 uur
3e trekking:
Woensdag 4 dec. 20.00 uur
4e trekking:
Maandag 9 dec. 20.00 uur

Na de vierde trekking volgt
er tenslotte op maandag 16
december om 20.00 uur in
zaal v.d. Weer de slottrek-
king.
Uit alle ingeleverde volle op-
plakvellen worden 30 exem-
plaren getrokken die allen
meedingen naar de grandio-
ze hoofdprijs: een schitte-
rende magnetron.
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De Sint Nicolaas zegelaktie
duurt van maandag 18 no-
vember t/m donderdag 5
december. De volle opplak-
vellen kunt u uiterlijk tot vrij-
dag 6 december 20.00 uur
inleveren.

Inlichtingen omtrent de HKM
Sint Nicolaas zegelaktie bij
de penningmeester van de
HKM:Dhr.WAJ.Besselink,
Hengelosestraat 12
7256 AC Keijenborg.
Tel. 05753-1355

Goedkeuring K.v.K. Zutphen,
d.d. 7okt. 1991 no. 91014.

Openingstijden
koopavonden.
Natuurlijk zijn er weer enke-
le extra koopavonden om
de Sint alle gelegenheid te
geven om z'n inkopen op tijd
te doen. Hieronder volgt nog
even een kompleet over-
zicht.

Vrijdag 29 november tot
21.00 uur.

Zaterdag 30 november tot
16.00 uur.

Maandag 2 december tot
18.00 uur.

Dinsdag 3 december tot
21.00 uur

Woensdag 4 december tot
21.00 uur.

Donderdag 5 december
tot 16.00 uur.
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Hengelose en
Keijenborgse
Middenstandsvereniging



Sfeer in huis!

Denk aan de
WINTERSCHILDER!

maken wij
voor u
de juiste
kleur

TOK ION kleurmengsysteem,
een modern en feilloos kleurmengsysteem dat u van
de absoluut juiste kleur verzekert.

Een rijk kleurassortiment van hoge en constante
kwaliteit in hoogglans, zijdeglans, beitsverf en
acrylatex.
Kom bij ons met uw kleurwensen en zie:

U K R I J G T U W K L E U R !

Schildersbedrijf R. Regelink
Raadhuisstraat 40
7255 BN Hengelo
tel. 05753-1655

\
VOOR DAMES EN HEREN

Vordenseweg 5 - HENGELO GLD - Tel. 05753-1278

Wij hebben de niemvste

zonnebank met gezichtsbruiner
Hel gerust voor verdere in format ie

Wij knippen ook zonder afspraak.

Beste SINT, sorry voor het ongemak maar de VERBOUWING van de
winkel is bijna gereed.
Natuurlijk kunt U nog gewoon bij ons terecht voor uw SINT-NICOLAAS
inkopen van alle fiets- en bromfietsonderdelen plus accessoires.
Ook hebben wij nog enkele speciale SINT- en VERBOUWINGS aanbiedin-
gen zoals:
* voor de kleintjes een ATB 16" al vanaf ƒ 225,--
* voor de groteren een ATB 26", 15 versn. al vanaf ƒ 399, --
Ook nog enkele overjarige dames + heren rijwielen van Hollands fabrikaat
met remnaaf van ƒ 599,-- voor ƒ 545,--
met trom, 3 versn. van ƒ 740,- voor ƒ 675,--

*• Geen H K M bonnen maar 2% korting aan de kassa *•

UW FIETSSPECIALIST REIND zmmm
iekink 8 - tel. 05753-2888 - Hengelo Gld centrum

SINT NICOLAAS AANBIEDING - SINT NICOLAAS AANBIEDING - SINT NIC
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10% KORTING
OP DE AANKOOP VAN

AL ONZE LEDERWAREN EN DERGELIJKE

Tot ziens bij TACX SCHOENMODE •
B Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis Raadhuisstraat 27 - Tel. 05753-2547 B
SINT NICOLAAS AANBIEDING - SINT NICOLAAS AANBIEDING - SINT NIC

N
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SUIKERVRIJ
Beslist de grootste sortering eigen
gebakken suikervrije artikelen:

- speculaas

- banketstaven

- gevulde koeken
- appelflappen

- diverse bavaroisepunten

- slagroomgebak

- koekjes

BAKKERIJ KREUNEN
Tel. 05753-1474 - HENGELO GLD

De zaak voor mensen met smaak.

Verkoop
Bloemenkas

Voor St. Nicolaas:
Volop
* Snijbloemen en Planten
* Nieuwe oogst Droogbloemen
* Zijde Bloemen
* Exclusieve Kaarsen

(div. kleuren en modellen)
* Terra Cotta + Ecri aardewerk

* Tegen inlevering van deze bon
ontvangt U een

TERRA COTTA POT !
(0 19 cm.)

van 12.95 voor 8.95
Zie ook de aanbiedingen in

onze verkoopkas

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

SLIJTERIJ
fT HOEKJE

SPALSTRAAT 1 - HENGELO GLD

Sint Nicolaasaanbieding

12 Grolsch glazen

ƒ 11,95
Of

12 Heineken glazen

ƒ 11,95
Zolang de voorraad strekt.

Elke letter van het alfabet bakken wij graag voor U,
vers uit de oven van 100% roomboter en zuivere
amandelmarsepein. Bakkerij Kreunen de zaak voor
mensen met smaak.

"Het is een pak van mijn hart", zei
Zwarte Piet tegen Sinterklaas, dat ze
bij Groot Kormelink nu alle tijd
hebben voor een oogmeting en waar
je zoveel keuze hebt in brilmonturen
en in alle mogelijke prijsklassen en
dan nog de contactlenzen die ze daar
met geduld aanmeten en je geleerd
wordt ze in en uit te doen, 't is echt
fijn zo'n speciaalzaak.

Ik ga maar verschillende geschenk-
bonnen klaarmaken en haal wel al-
vast een verrekijker en één briletui,
dat komt toch vaak goed van pas.

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Hengelo G. Spalstraat 27 -Telefoon 06763 -1771

Gediplomeerde opticiens

Het mooiste nieuws komt van de juwelier

Ons geschenkenprogramma is fraaier dan ooit!
Talloze voordelige aanbiedingen

Bovendien kans op het winnen van een
14 krt. gouden armband

R, A

Geel-witgouden ring
met zirconia
245,-

Gouden oorknopjes
met zirconia
99,-

Hanger met
diamant en
gouden collier
voor maar 99,

A.GROOTKORMELINK
horlogerie goud Szilver

Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 05753-4036

Sinterklaas, die vriendelijke baas
gaat naar Grootbod als een haas
meubelen groot en klein
wat 'n keus
ook voor bedlinnen, badhandoeken
en cadeau artikelen.
Ja heus
kan Sint bij Grootbod zijn.

Raadhuisstraat 11-13 • Hengelo Gld • Tel. 05753-1469

De grootste keuze kado's in:

* IJZERWAREN

* GEREEDSCHAPPEN

* MACHINES

* TUINARTIKELEN

* LADDERS en TRAPPEN

* ZONWERING

* SLEUTEL-SERVICE

* DOE-HET-ZELF ARTIKELEN

HARMSEN
BANNINKSTRAAT 4
7255 AW HENGELO GLD
TELEFOON 05753-1220



VOOR EEN LEUK KADO IDEE

Lubbers Woonwinkel Raadhuisstraat 45
Hengelo Gld

• MAAK ER
GEEN PUNT VAN....

KOM NAAR HENGELO GLD
VOOR DE GEZELLIGE DAGEN
EN ANDERE DAGEN
FEESTELIJKE ARTIKELEN!
DANK U.

STREEKBOEK
BOEKHANDEL
WENSKAARTEN
TIJDSCHRIFTEN
HOBBY-ART.
AGENDA'S
KALENDERS

KAPSALON

WIM
VAN

ONNA
Haarmode
voor mannen

KNIPPEN - STYLEN
,

AFTER SHAVE'S - KADO'S:
* BACCACCIO * ROGER PARA
* MEN'S OWN * INSIGNIA
* PACO * GAMMON

RABANNE *AMANDO

Kerkstraat 7 - Hengelo (ü lc l
Tel. 05753-1718

Tegen inlevering van deze
bon ontvangt U, bij beste-

ding van f 25,OO

ƒ 5,00 KORTING
op alle breigarens en op alle

prachtige Deense Permin
handwerkpakketten

TH. C. JANSEN-WEG
Wichmondseweg 1 - Hengelo Gld

r

Maak Uw wonen

gezelliger met

sfeervolle ~_
VERLICHTING

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD

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

De mode bewuste vrouw
kiest voor betaalbare mode

* Arme Christien
* CottonClub
* Match Point
* Joyce
* Dutch Jeans

Deze merken vindt U bij

Schröder
bij de kerk

5 december Pakjesavond
Ook dit jaar heeft de Sint voor

U ingekocht!

Laat U verrassen.

Ruim gesorteerd voor iedereen!!

Zie de etalage met onze aanbiedingen.

Slijterij Wijnhandel

Uw Slijter

Spalstraat 40 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1274

Lex ov(T
het DFX'en
suikerziekte

Het 1)1 \ is jarifl. Maar
300.000 diaheten in
Nederland - en een hall
miljoen over tien jaar
als ue niets doen - is
^een reden voor een
feest je. Die onrustba-
rende toename moeten
\ve stoppen. Dat kan
alleen door onder/oek.
l Jaar willen we het
Diabetes l onds Neder-
land toch wel bij helpen.'1

1 0 J A A R

arg maat1

niets te vieren...

GIRO 5766
t.n.v. DFN

AMERSFOORT

SPECULAAS
voor ieder wat wils:

* speculaas, brokken en gevuld
traditioneel gebakken sinds 1820

* volkorenspeculaas,
volkorenmeel, zonnebrandolie, rietsuiker,
kruiden

* suikervrij speculaas
geen suiker maar zoetstof

BAKKERIJ KREUNEN
Tel. 05753-1474 - HENGELO GLD

De zaak voor mensen met smaak.

Tijdens de Sinterklaasaktie geven
wij

10 % KORTING
op nachtmode voor dames, heren

en kinderen.

Wij wensen a een gezellig
Sinterklaasfeest

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurlost>\vcK 17 - Hengelo ( i ld - l e l . 05753-1425
^ ^

KWALITEIT DOOR
VAKMANSCHAP
Bij Harmsen Vakschilders staat kwaliteit hoog in het vaandel
geschreven. Een enthousiast team goed opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.
Daarbij wordt niets aan het toeval overgelaten. Goede advise-
ring, voorbereiding en koördinatie bepalen de kwaliteit van het
eindresultaat. Daarbij houden we voldoende ruimte voor een
intensief persoonlijk kontakt met iedere opdrachtgever.
Goede kontrole op kwaliteit en uitvoering levert u de garantie
voor zorgeloos vakwerk.

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 1292

Zelhem. Telefoon 08342 - 1998

HIJ WIL U GRAAG LEREN KENNEN.
Met de komst van de 106

introduceert Peugeot een nieuw
automobielconcept voor de jaren
negentig. De verrassing is com-
pleet en v cel/ i jdig. Het resultaat in
alle opzichten mirakuleus.

De nieuwe Peugeot 106 is
een karakter is t ieke versch i jn ing
met een fraai u i t e r l i j k en een
verba/i ngwckkcnd inter ieur .

Hij wil u graag leren ken
nen. Hij staat te popelen om met
u plex.ier te beleven

Hij wi l de wereld v e r k e n
nen. Toeren maken Prestat ies
leveren. Hn op/ien haren waar
hij ook gaat of staat .

Hij wil u meenemen De
stad in, waar hij /ich net /o thuis
voelt als u. De wijde wereld in om

te bcwi j / cn wat hij kan en wat
hij waard is De Peugeot 106 is er

In » u i t ru s t ingsn iveaus ,
met 3 typen motoren, in fraaie
k leuren , reeds vana f 20.295,-.

Stap nu in Daag hem ui t
lest hem maar H i j ons staat hi j k laar

PEUGEQUOÊ
EI<:N MIRAKHLS MAATJE.

( . 1 M il M 1 ) 1 l ' K l l s IM l II! W l M l AFLEVEMNG&KOSTEN WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN U < , ! MM l l ) l i l l ' l i - • M l MM M l S M l ( . 1 N l N Ml l \ M l \ K I H , 1 N \1I l K

• PEUGEOT
D Y N A M I S C H O I ' N X K, ™

Hengelo Gld
Bleekstraat 14
Tel. 05753-1947

Doetinchem
Plakhorstweg 8

Tel. 08340-32851
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SPALSTRAAT 7-9 - HENGELO - TELEFOON 05753-1383

Philips 25 ML 8966 Matchline
stereo Kleurentelevisie

Alle nieuwste technieken zijn in dit 100 Hz, HiFi stereo
apparaat toegepast.
Kwaliteit op z'n best: wat dacht u van een 63 cm FSQ
Blackline beeldbuis, Picture in Picture, 2 x 40 Watt
versterker en natuurlijk teletekst. Teveel om op te
noemen, kom maar gauw eens kijken en luisteren.

l 'h i l ipspr i js 3150,- nu

HD 566O/Z/W

l-lsf>resso Dito. Stoom-
pijpjc roor het rrnrar
inen rnn de kopjes en
hel opschnimen van
melk.

Winkelprijs 139,-

HS875

Oplaadbare l'liilishare
nu-t duhhele scheer
techniek roor snel en
aemakkt-lijk alad
scheren. 'Super Quick
('han/e' en 'Charue
(.'ontrol'.

Winkelprijs2999,-

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

229,-

Nasi, Bami, Satéh, neem ook nog een dierenfiguur
mee. Keuze uit meer dan 50 figuren, boekjes, fruit
enz. enz. Wilt U een aparte of te gekke surprise van
zuivere amandelmarsepein? Bakkerij Kreunen, tel.
05753-1474, maakt het voor U.

Tijdens de St. Nicolaasaktie
op alle nachtkleding

10% KORTING

B. GROTENHUYS
SPALSTRAAT 18 - HENGELO GLD

VOOR

RIJWIELEN en
BROMMERS
nieuw en gebruikt

Alle maten en prijzen

Grote voorraad onderdelen

Kom vrijblijvend kijken

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11 - Hengelo Gld - Tel. 05753-7278

CHOCOLADELETTERS
Gewone chocoladeletters zijn er genoeg!

Nee dan de

ROOMCHOCOLADELETTER
- zacht smeltend op de tong
- mooi versierd
- een echt kado

BAKKERIJ KREUNEN
Tel. 05753-1474 - HENGELO GLD

De zaak voor mensen met smaak.

Voor St. Nicolaasgeschenken
eerst aan de "SPANNEVOGEL"
denken.
Naast onze schitterende KADO-
SHOP, vele kleinmeubelen
kleedjes - kussentjes e.d.

Zie de etalages of loop vrij bin-
nen.

De winkel voor al Uw kado's is

de "SPANNEVOGEL11

Zilveren collier f 69,
met bijpassende
armband f 42,-

Ceelgouden
hartje met

zirkonia,
leuk kado-

idee, slechts
f 119.-

34,50
Gegraveerde zilveren
slavenarmbanden

Zilveren
zegelring

met gratis
gravure f 99,-

:KO
ZN TUD
VER
VOORUIT

gdige geelgouden
briljanten ringen
0.03 crt f 229,-p.st.

Ceelgouden creolen
van diverse groottes,
050 mm f 85,-,
040 mm f 115,-

50 mm f 135,-

parfum-flesjes p.st.
slechts

PULSAR
Vanaf
89.-

Seiko
Chronograph
995,-

Alliance ringen ̂  • ̂ J *
1 x 0.02 crt van f 456,- voor f359,-
3x0.02 crt van f 734,- voor f 579,-
5 x 0.02 crt van f 1010,- voor f 799,-

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

Moderne geelgouden
ringen met zirkonia,
nu f 107,- p.st

speelgoed
Alleen DE DRIEVETOL geeft bij inlevering van deze advertentie tot 5 dec. 1991
10% SINT NICOLAAS KORTING op elke legpuzzel van 1000 en meer stukjes

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

speelgoed keel veel keus, lekker dichtbij
Spalstraat 29. 7255 AB Hengelo G. tel.05753-3828

Naast HKM St. Nicolaasbonnen

extra aanbieding SPIJKERBROEKEN

Californian
spijkerbroek

zowel in wijd als half wij d model

van ƒ 69,95 nu

ƒ 59,95
Maandag 2 december geopend.

KLEDING - nef even anders

WIDE FASHION

Spalstraat 32 - 7255 AC Hengelo Gld.

's maandags gesloten, 's woensdags de gehele dag geopend
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DRUKKERIJ WOLTERS

Rege linkstraat 16

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

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
V els wij k (Zelhem), S t eend eren,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Gepaneerde
Snitzeis
100 gram 1.40

Boterhamworst̂
m

150 gram

0.95

Champignon- of
Kerriegehakt
500 gram 4.95

Mager
Rundergehakt
1kg 9.95

SPECIAL
VERS

voorradig

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

4.50

4.50

4.50

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

PAARDEN- en
WARENMARKT

(KOLDEMARKT)

op woensdag 13 november

TE HENGELO GLD

Oproep

Algemene

vergadering van de

Rabobank te
Hengelo (Gelderland)

Hierdoor roept de Coöperatieve
Rabobank "Hengelo-Keijenborg" B.A
haar leden op tot het bijwonen
van de
algemene ledenvergadering
die gehouden wordt op donderdag
28 november 1991
om 20.00 uur in
zaal "De Smid"
Kerkstraat 11 te Keijenborg.

VERKORTE AGENDA

Opening

Notulen vorige vergadering

Jaarrekening 1990

Verkiezing leden Bestuur en Raad van

Toezicht

Mededelingen en rondvraag.

De volledige agenda, de notulen van de

vorige vergadering alsmede de jaar-

rekening 1990 liggen vanaf heden op

beide kantoren van de bank voor de

leden ter inzage.

Het Bestuur.

Intocht Sint Nicolaa
De intocht van Sint Nicolaas

in Hengelo en Keijenborg is NIET op
zaterdag 16 november, maar op

ZATERDAG 23 NOVEMBER
l

KONINKLIJKE HARMONIE

"CONCORDIA
HENGELO GLD

Oud ijzer
AKTIE
zaterdag 23 nov
ALLES is welkom!!

U kunt de volgende nummers bellen:
05753-3050 - 2461 • 3352

VISHANDEL

J. H O E K S T R A
EEFDE

TEL. 05750-19771

Van de week n/et af/een op vrijdag,
maar ook op woensdag tijdens de
Koldemarkt fe Hengelo Gfd.

Onze Ko/demarkf-rek/ame:

grote pot ZURE HARING
geen 4.- maar 3.25

GRONDWERKEN
LOONWERKEN
STRAATWERKEN

ENZERINK
Varsselseweg 49 - 7255 NR Hengelo Gld
Tel. 05753-7474

Op grond van artikel 14 van de Wet Bodem>
bescherming verwijderen wij uw

(onder toezicht en regels van de overheid)

Wij verwijderen de tanks in samenwerking met
een komo-keur bedrijf.
Alle vergunningen worden door ons geregeld en
de tank wordt afgevoerd en de vernietigings-
certificaten worden afgegeven.
Een vrijblijvende prijsopgaaf wordt verstrekt
op aanvraag.

TE HUUR GEVRAAGD:

LANDBOUWGROND
voor teelt van aardappelen

H. M. LENSELINK
Hogenkampweg 44 - 7255 JZ Hengelo Gld

Tel. 05753-1633

De Rabobank is een

coöperatieve bank.

Dus een bank met

leden. Leden, die

door het deelnemen

aan de leden-

vergadering en het

kiezen van een

bestuur invloed

kunnen uitoefenen

op het beleid van

hun plaatselijke

bank. Zo is

gegarandeerd dat

bij elk advies dat de

Rabobank geeft, het

belang van de leden

en cliënten zwaar

weegt.

TAPIJT
DE SPANNEVOGEL biedt u de grootste kollektie tapijten.
Keuze uit HO ro* kamerbreed tapijt en tevens stalenmateriaal van
alle bekende merken.
Alle tapijten worden gratis gelegd, dus ook de couponnen.
DE vele (Complimenten voor de keurige afwerking door onze
stoffeerders is een bewijs dat bij pg SPANNEVOGEL
kopen een verstandig besluit is.
In de winkel wordt U alles verteld over soort en kwaliteit en wat u het
beste kunt nemen voor jarenlang woonplezier.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPUTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

J

Geheel nieuwe zaal

te Zelhem

Met ingang van eind januari 1992
hebben we zalen beschikbaar voor

grote en kleine partijen (tot 400 pers.)

Reservering:
ft Witte Paard

Ruurloseweg 1 - Zelhem
Tel. 08342-1227

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

\ Hummeloseweg 3 - Hengaio Gld • Tel. 1258 !

I Magere SPEKLAPPEN
l 500 gram

Mager HACHEEVLEES
i 500 gram

g

ONTBIJTSPEK „mager"
uit eigen rokerij 100 gram i finl «UU

Onze eigengemaakte ROLPENS
is er weer!!

Bloemen
verkoopkas

3 MOOIE GROTE CYCLAMEN
NU VOOR

10

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Magere RÜNDERLAPPEN
500 gram 9.
SATé SNITSELS
per stuk

PAARDEROOKVLEES
100 gram

ZURE ZULT
100 gram

2.05

2.40

1.05

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijngO70-ei4gi4



Kerkstraat 6

12 grole RODE GRAPEFRUITS
6.95

2 KNOLSELDERIJEN samen 1.95
3 kg JONAGOLD 6.95
500 gr ZOET-ZUUR 3.95
PITTIGE RAUWKOST 500 gr

3.95

Deze week bij uw Echte Bakker
afd. Banket:

ROOMBOTER-
AMANDELSTAAF 5.98
afd. Brood:

TARWE-ROZIJNENBOL
plm 400 gram £i£v

IS GETEKEND UW ECHTE BAKKER

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

Haas-en ribkarbonade 500 gr
5.45

Achferham 100 gr 1.95
Boterhamworst 100 gr 1.00
Heerlijke eigengem. erwtensoep

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat t
KEIJENBORG
Tel. 05753-132»

Blomberg
• Technisch perfekt concept t Uitgebreide kollektie
• Moderne vormgeving • Duitse degelijkheid
• Energiezuinig

\eraffleerde wa^
WASMACHINE WA 350
Voorlader met 3 draairitmen,
16 volautomatische
programma's.
Centrifugeren naar keuze:
1100/900/650 t/min.

WASDROGERTA540
Wasdroger met luchtafvoer,
7 programma's,
2 temperatuurkeuzes.
Trommel, links en rechts
draaiend.

Wasautomaten
WA 210 van ƒ 1698,00 voor ƒ 1398,00

WA 350 van ƒ 2048,00 voor ƒ 1838,00

Droogautomaten

TA 540 van ƒ 1598,00 voor ƒ 1399,00

Wij informeren u graag uitvoerig:
Eef
Janssen
Keijenborg

St. Janstraat 39 - 7256 BB Keijenborg
Tel. 05753-1760 j

LUSTRUMCONCERT
Hengelo's Gemengd Koor

UITVOERENDEN:

Hengelo's Gemengd Koor

o./.v. Bert N/j/iof

en
Netferdens Jongerenkoor

o./.v. Ben Simmes

Pianobegeleiding:

Ben S/mmes

zondag 17 nov. 1991
AANVANG 20.00 UUR

ST. WILLIBRORDUSKERK
Spalstraat 38 - Hengelo Gld

Entree f 7.50

Wij gaan weer

naar school

Rock 'n Roll
High School
29 nov. 1991

met als leraar
Bert, de zanger

Edwin, bassist
Appie, drummer
Robby, gitarist

en Pinhead

oftewel

Grolsch Busters
in „DE WOAGE", Halle

CAFÉ MEEZEN
MARKTPLEIN 5 - STEENDEREN - TEL. 05755-1204

ZATERDAG 16 NOVEMBER

OXX BAND
Aanvang 22.00 uur

Voorverkoop van kaarten

BLOMBERG. Het beste merk voor het betere werk

G€ME€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 komende periode de volgende collecte
gehouden:
10 t/m 16 november - Diabetes Fonds.

SOCIALE VERZEKERINGSBANK

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.

BEKENDMAKING BOUWPLANNEN

De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt ter voldoening aan het bepaalde
in artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat burgemeester en
wethouders van die gemeente voornemens zijn vrijstelling te verlenen als bedoeld in
artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten einde medewerking te kunnen
verlenen aan de bouwplannen van:
1. F. de Vrught, Branderhorstweg 1 te Keijenborg, voor het plaatsen van een carport;
2. Z. van Dorth tot Medler, Ruurloseweg 92 te Hengelo, voor het uitbreiden van de
woning Ruurloseweg 94,
3. G.A. Lenselink, Hummeloseweg 18 te Hengelo, voor het plaatsen van carport.
De aanvragen om vergunning liggen met ingang van 14-11-1991 gedurende 14
dagen ter gemeente-secretarie (afdeling Grondgebiedszaken) voor een ieder ter
inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk bezwa-
ren tegen het verlenen van de gevraagde vrijstelling indienen bij burgemeester en
wethouders.

Hengelo, 12 november 1991.
De burgemeester voornoemd.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN HENGELO 1991 (ROZENSTRAAT).

De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt ter voldoening aan het bepaalde
in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat mtt ingang van
14 november 1991, gedurende één maand, ter gemeéntesecritarie (afdeling
Grondgebiedszaken) voor een ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 29
oktober 1991 - overeenkomstig het ontwerp - vastgestelde bestemmingsplan Hengelo
1991 (Rozenstraat).
Dit plan houdt verband met de bouw van een woning en ondergeschikt daaraan een
atelier op het terrein van de voormalige kleuterschool "Hummelhonk", gelegen aan de
Rozenstraat-hoek Bleekstraat te Hengelo.
Aangezien tegen het ontwerp van het bestemmingsplan geen bezwaren bij de
gemeenteraad zijn ingediend en het vastgestelde plan niet afwijkt van het ter visie
gelegde ontwerp, kunnen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland geen bezwaren
tegen het vastgestelde plan worden ingediend.

Hengelo, 12 november 1991.
De burgemeester voornoemd.

VOORBEREIDINGSBESLUIT

De burgemeester van Hengelo maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de raad van Hengelo in zijn
vergadering van 29 oktober 1991 heeft besloten te verklaren, dat een herziening van
het bestemmingsplan buitengebied 1984 en het bestemmingsplan Golfbaan" 't Zelle"
1990 wordt voorbereid, voorzover dat betrekking heeft op de percelen, kadastraal
bekend gemeente Hengelo, sectie C, nrs. 93, 94, 125, 672, 802 en 1094 (allen
gedeeltelijk), gelegen aan de Wassinkweg te Hengelo en het gebied nabij de
Sarinkdijk en Reerinkweg te Hengelo.
Dit raadsbesluit treedt op 14 november 1991 in werking en ligt met de bijbehorende
tekening van die datum voor een ieder ter gemeentesecretarie (afd. Grondgebied?
zaken) ter inzage.

De burgemeester voornoemd.
Hengelo, 12 november 1991.

OUD PAPIER INZAMELAKTIES

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 ingezameld en dus evenmin inde 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 ge-
meente 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:

Woensdag 20 t/m vrijdag 22 november
Chr. Basisschool Varssel, Zelledijk 22. Container voor het schoolplein. Woensdag
13.00 tot vrijdag 16.00 uur.

Woensdag 27 t/m zaterdag 30 november
Chr. Basisschool Bekvetó. Container hoek Veermansweg-Bekveldseweg

Zaterdag 30 november
Gymvereniging D.l.O.-Keijenborg. Container op de parkeerplaats bij de St.
Bernardusschool, Pastoriestraat. Tussen 07.30 - 12.00 uur.

Dinsdag 3 en woensdag 4 decembner
R.K. Basisschool De Leer. Container parkeerplaats Dwarsstraat bij de school. Tot
18.00 uur.

Zaterdag 7 december
Korfbalvereniging Quick '81. Container bij de ingang van het korfbalveld, Koren-
bloemstraat. Tussen 09.30 - 12.30 uur.

Woensdag 11 december
Ds. J.L. Piersonschool, container aan de Snethlageweg, tussen 13.00 - 15.00 uur.
Vanaf dinsdagavond 10 december kan het papier al worden gebracht, maar dan goe'J
gebundeld of in dozen verpakt. Het papier moet dan geplaatst worden onder het afdak
bij het tweede hek.

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 openingstijden winkel Spannevogel. In winkel naar sleutel van container
vragen.

AKTiE TANKSLAG |

PROJEKTGROEP START ONDERZOEK NAAR OLIETANKS IN HENGELO

Maandag 28 oktober j.l. is een projektgroep, bestaande uit vijf studenten van de Agrarische Hogeschool
Larenstein, richting "Land- water- en milieubeheer" te Velp, gestart met een onderzoek naar ondergrondse
olietanks in de gemeente Hengelo. Hengelo volgt hiermee het voorbeeld van gemeenten als Bergh, Doetinchem
en Zelhem, waar een "Aktie-tankslag" in voorbereiding is of reeds wordt uitgevoerd. Onderzoek in die
gemeenten wees uit dat de situatie daar dreigend was. Veel tanks die in gebruik zijn geweest voor de opslag
van huisbrandolie, stookolie en dieselolie, zijn 'tijdbommen' in de bodem. De gemeente Hengelo heeft de indruk
dat in haar gemeente de situatie niet anders is.
In de tanks die niet meer in gebruik zijn, is vaak nog een resterende hoeveelheid brandstof aanwezig. Het grote
gevaar is dat een olietank zowel van binnen als buiten kan doorroesten en daardoor lek kan raken. De brandstof
en brandstofdrab uit de tank komen vrij en vervuilen dan de bodem en het grondwater. Deze bodem-
verontreiniging vormt een ernstige bedreiging voor de omgeving en de volksgezondheid. In de gemeente
Hengelo bevinden zich een tweetal drinkwaterwingebieden. Het gevaar wordt duidelijk wanneer men bedenkt
dat 1 liter olie maar liefst 1 miljoen liter drinkwater onbruikbaar kan maken.

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 1 november 1991 onder voorschriften een vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend
aan:
de heer A. Menkveld, Steenderenseweg 15 te Hengelo Gld., voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking
hebben van een veehouderij op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld.. sektie H, nr. 2320 gelegen Steenderenseweg
15 te Hengelo Gld.;
de heer S.J.M. Offenberg, Branderhorstweg 3 te Keijenborg, voor een nieuwe, de gehele inrichting, omvattende vergunning ingevolge
de Hinderwet voor een varkenshouderij op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sektie H, nrs. 2578 en 2672 gelegen
Branderhorstweg 3 te Keijenborg:
de heer H. Berendsen, Heideweversweg 2 te Hengelo Gld, voor een wijzigings- c.q. uitbreidingsvergunning ingevolge de Hinderwet voor
een varkens- en kuikenmesterij op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sektie B, nrs. 1655,990.1023 en 189 gelegen
Heideweversweg 2 te Hengelo Gld.
De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis, afdeling Grondgebiedszaken, ter inzage van 13
november 1991 tot 13 december 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 13 december 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 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, 12 november 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:
mevrouw M.H.T.H. Hartelman-Jansen, Remmelinkdijk 5a te Keijenborg, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning
ingevolge de Hinderwet voor een pluimveehouderij op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie G, nrs. 2504 en 2505,
gelegen aan Remmelinkdijk 5a te Keijenborg, 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 Grondgebied-
szaken, Raadhuisstraat 20 te Hengelo ter inzage van 13 no'.ember 1991 tot 27 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 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, 12 november 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 L.J.R. Wagenvoort, Kremersdijk 5 te Hengelo Gld., voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de
Hinderwet i.v.m. uitbreiding/wijziging van een varkensmesterij, rundvee- en kippenhouderij op het perceel kadastraal bekend gemeente
Hengelo Gld., sektie H, nrs. 2900 en 2901 gelegen Kremersdijk 5 te Hengelo Gld.;
de heer H. J. Zweverink, Heideweversweg 4 te Hengelo Gld., voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking
hebben van een varkensmesterij op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sektie G, nrs. 1604 en 193 gelegen
Heideweversweg 4 te Hengelo Gld.;
de heer H J. Wesselink, Bargelsdijk 1a te Hengelo Gld., voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking
hebben van een varkensmesterij en rundveehouderij op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sektie E, nr. 1247
gelegen Bargelsdijk 1 - 1a 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 13 november 1991 tot 13 december 1991 elke werkdag van 09.00 tot 12 00 uren 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 tol 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. 12 november 1991.

PUBLIKATIES WET AROB

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 23 oktober t/m 5 november 1991 waartegen op basis van de Wet AROB een
bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen

J.W. Berentsen. De Heurne 88. Hengelo Gld

G.J. Slotboom. Kieftendorp 11, Hengelo Gld

J.W Herwers. De Heurne 37, Hengelo Gld

Bouwmaatschappij Weustenenk b.v., Wichmondseweg 55.
Hengelo Gld

ten behoeve van:

het veranderen en vergroten van een garage/berging alsmede het
bouwen van een carport

het uitbreiden van een winkel/showroom

het oprichten van een hobbyruimte annex garage

het oprichten van een kantoor annex kantine aan de Molenenk

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.

Het ministerie van VROM legt momenteel de laatste hand aan het "Besluit Opslag in Ondergrondse Tanks". Dit
besluit geldt voor alle ondergrondse tanks en zal in 1992 in werking treden. Eigenaren moeten dan binnen 5
jaar hun ongebruikte tank(s) op eigen kosten door een erkend bedrijf weg laten halen/saneren.
De gemeente Hengelo is van plan om in 1992 een "Aktie-Tankslag" te organiseren, waarbij zoveel mogelijk
tanks op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze onschadelijk worden gemaakt of verwijderd. Vanwege het
milieubelang zal aan de eigenaren van de tanks waarschijnlijk een subsidie worden verstrekt.
Naast het uitbrengen van een saneringsadvies, houdt de projektgroep een inventarisatie van ondergrondse
tanks in de gemeente Hengelo. In de eerste week van november stuurt de groep hiervoor een enquête naar
alle adressen. Door middel van het enquêteformulier kan men aangeven of men in het bezit is van een tank en
of men wil mee doen aan de aktie. Tevens krijgt de gemeente een overzicht van alle gebruikte en ongebruikte
tanks in de gemeente en zodoende een duidelijk beeld welk gevaar de tanks voor Hengelo opleveren.
De studenten studeren aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein, lokatie Velp. De richting land-
water- en milieubeheer is de vroegere richting cultuurtechniek van de toen nog 'bosbouwschool'. Zij geven aan
dat het in het belang is van alle bewoners in de regio, dat de ondergrondse tanks opgespoord worden. Mensen
die een ondergrondse tank verzwijgen, laten een tijdbom in de bodem zitten. Als deze tijdbom lekt of gaat lekken
staat de kwaliteit van het drinkwater en dus de gezondheid van velen op het spel. Eenieder kan haar/zijn goede
bedoeling kracht bijzetten en meewerken met de enquête. Want waar een wil is, gaat de olietank weg l Voor meer
informatie kunt u zich wenden tot de "projektgroep Tankslag", gemeentehuis Hengelo. Telefonisch is de groep
bereikbaar onder nummer (05753-) 1541, toestel 47.



OPHEFFINGSUITVERKOOP

KINDERMODE
T-shirts v.a, 2.50
Sweatshirts v.a, 7,50
Badpakjes v.a. 5.00
Jongens zwembroek v.a. 5.00

HERENMODE
Truien v.a. 29.00
Overhemden maat 37 t.e.m. 39

15.00
Overhemden, korte mouw

v.a. 10.00
Heren T-shirts v.a. 7.50
Restanten overali's, kieltjes etc.
sterk verlaagd in prijs

KOM PROFITEREN BIJ

DAMESMODE
Pulli's
Vesten
T-shirts
Topjes
Badpakken
Bikini's
Blouses, korte mouw
Lovable B.H.'s
Fantasie panty's

3 paar voor 10.00
Alle brelwol, haakkatoen etc.

per bol 2.50

19.00
29.00

v.a. 7.50
v.a. 7.50

19.00
15.00
19.00
19.00

Gebbmg Modes
STEENDEREN-1 L 1264

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

'• Maandags gesloten

Te koop eiken bankstel,
3-1-1, 21/2 jaar oud, stof
bekleding. Tel. 05753-1533

Te koop wit keukenblok
met rvs aanrechtblad en 2
spoelbakken. Prijs n.o.t.k.
Tel. 05753-1861

Te koop openhaard hout
f 55.— per m3. Bellen na
18.00 uur tel. 05753-2253

Te koop consumptie-aard-
appelen, Surprise, bij B.
Gosselink, Reigersvoortse-
weg 24, Toldijk Tel. 05753-
1557

TE KOOP

Vi j verf olie
1/2 mm dik
l mm dik

4 en 6 meter breed
SPECIALE PRIJS

bij

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld
Tel. 05753-2139

BABOR

Een
masker

werkt als
een klein
wonder.

BABOR Natuurkosmetika
Vraag vrijblijvend advies bij

uw BABOR-depositaire:
huidverzorgingsstudio

Anja Holland
" 't oude postkantoor"

Raadhuisstraat 23
Hengelo Gld, tel. 05753-3279

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

STICHTING WELZIJN OUDEREN
De open dag „Bewegen voor Ouderen", gehouden op
16 oktober, in de sporthal, ligt al weer enkele weken
achter ons.
Het was een geweldige middag dank zij de spontane
medewerking. Het is toe te juichen dat er op het ge-
bied van bewegen meer aandacht komt voor ouderen
De opkomst was overweldigend en er ontstond een
gezellige drukte.
Ook de informatie- en adviesstandjes, die aan de zij-
kanten van de zaal stonden opgesteld, kregen veel
belangstelling.
Op deze middag zijn een tweetal vragen neergelegd
bij de Stichting, zoals:
kunnen er misschien wat meer bankjes in het dorp
geplaatst worden, of kan ik wat aanpassingen in mijn
huis krijgen of kunnen er wat invalide-parkeer-
plaatsen komen enz.
Door het stellen van deze vragen bleek het, dat het
steeds duidelijker wordt voor de mensen, dat de
Stichting een door verwijzende en coördinerende
funktie heeft.
Zo zullen er meer dingen zijn waar we als mensen
van 20 tot 50 jaar nog niet aan denken.
Zijn er ouderen die graag hun tijd wat creatiever
(b.v. muziek, schilderen, knutselen enz.) willen be--
steden? Het zijn zo maar een paar ideeën die we
noemen.
Verenigingen voor dammen en schaken, soos en der-
gelijke zijn er in ons dorp in veel variaties te vinden
Misschien verlangt u iets anders. We zouden het
graag van u horen.
Het adres is: Kerkekamp 23a, Hengeïo Gld, tel. 3690
Spreekuur elke dinsdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur
In Keijenborg elke laatste dinsdagmorgen van de
maand. Natuurlijk mag u ook schriftelijk reageren.

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

è Garritsen
Kruisbrinkseweg 7
7227 DA Toldijk
Telefoon 05755-1361

Elstar handappelen 2 kg 3.95

Winterpeen 2 kg 0.75

Prei kg 0.65

Div. aardappelen 25 kg v.a. 7.95

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

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO
van 29 oktober tot 4 november 1991
Aanrijdingen:
Op 2 november 1991 ontstond een aanrijding op de
Synagogestraat te Hengelo Gld. Een automobilist,
rijdende op de Ruurloseweg en komende vanuit de
richting Ruurlo, wilde rechtsaf de Synagogestraat
inrijden. Deze bestuurder nam de bocht te ruim en
reed tegen een personenauto welke op de Synagoge-
straat reed.
Op 4 november 1991 vond op het kruispunt Kerk-
straat-St Janstraat te Keijenborg een aanrijding
plaats, 'n automobilist rijdende over de St Janstraat
verleende geen voorrang aan een automoblist,
rijdende op de Kerkstraat.
Inbraken-diefstallen:
In een woning aan ae Ottenkampweg te Keijenborg
is in de nacht van zaterdag 2 op 3 november 1991 in-
gebroken. De dader heeft door verbreking zich de
toegang tot de woning verschaft en de woning door-
zocht. M

Zondag 3 op maandag 4 november heeft een onbe-
kende in gebroken in een horecagelegenheid aan de
Raadhuisstraat te Hengelo Gld. Dader heeft zich door
verbreking de toegang verschaft. Het' aanwezige geld
in de gokkasten werd ontvreemd.
Twee gedupeerden deden deze week aangifte van
diefstal van hun fiets. Twee andere fietsen werden
aangetroffen en konden middels de ingeslagen post-
code aan de eigenaar worden teruggegeven.
Verkeer:
Een bestuurder van een bromfiets werd bekeurd
terzake het rijden op een opgevoerde bromfiets,
welke ook nog eens veel te veel lawaai maakte.
Drie automobilisten zijn bekeurd terzake over-
schrijden van de toegestane maximum snelheid.
Zes automobilisten zijn bekeurd terzake het rijden
door rood licht.

Tabor

FANCY FAIR UW
Zoals ieder jaar werd de fancyfair van UW ge-
houden in „Ons Huis". De sfeer was goed en gezellig
Er werd door de bezoekers deelgenomen aan diverse
spelen en andere aktiviteiten en er werd genoten
van eigengebakken wafels met lekkere koffie of
thee. De TJVV-sters hebben weer hun beste beentje
voorgezet om hiermede het werken voor ouderen
mogelijk te maken en te continueren.
Jammer was het dat de opkomst wat tegenviel. Al
met al toch een geslaagde fancy fair.
Aan allen die hebben meegewerkt om deze middag
te laten slagen, wordt hartelijk dank gezegd.
De lotnummers zijn: 1009, 1021, 1033, 1229, 1970.
Het gewicht van de worst was 1488 gram, de prijs
van de inhoud van de levensmiddelenmand f 80,53.

ANDRé MEMELINK

en

IRMA VAN DEN BOSCH

gaan trouwen op vrijdag 15 november
1991 om 13.00 uur in het gemeente-
huis te Steenderen.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 13.45 uur in de Nederlands Her-
vormde kerk te Steenderen.

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in zaal
„de Engel", Dr. A. Ariënsstraat l
te Steenderen.

Ons adres blijft:
Korenbloemstraat 16 - 7221 AM Steenderen
Telefoon 05755-2336

Zondag 24 november 1991 zijn wij 25 jaar ge-
trouwd.

Wij hopen dit samen met onze kinderen te
vieren op zaterdag 23 november a.s.

U kunt ons hiermee feliciteren van 16.30 tot
18.00 uur in zaal Winkelman, St. Janstraat 3
te Keijenborg.

HENK EN JOS HOENINK

Boomgaard 36,
7021 KZ Velswijk.

Hierbij willen wij een ieder heel hartelijk be-
danken, die ons 40-jarig huwelijksfeest tot een
fijne dag hebben gemaakt.

TEUNIS EN ANNIE
LIJFTOGT-TE BRAKE
kinderen en kleinkinderen

Kieftendorp 5,
7255 MG Hengelo Gld.

NAJAARSVERZ1LVERING
R.B.S. en schildersbonnen

op donderdag 21 nov. '91
van 19.00 tof 20.00 uur
in „de Horst" te Keijenborg

Het bestuur van de
Bouw- en Houtbond FNV
afdeling Keijenborg

BELANGRIJKE MEDEDELING!
Hierbij delen wij U mede, dat wij vanaf
18 november 1991

's MAANDAGSMORGENS
GESLOTEN zijn

l
„DE SPANNEVOGEL"

JAARVERGADERING „STEINTJESWEIDE"
Maandagavond 4 november hield ijsvereniging
„Steintjesweide" haar jaarvergadering. Naast de
gebruikelijke verslagen van secretaris en penning-
meester, kwam tijdens de vergadering de aankoop
van het perceel aan de Dijenborgsestraat ter sprake
De aanwezige leden gingen akkoord met de koop.
Daardoor worden de plaats en funktie van de ijs
baan gewaarborgd.
In verband hiermee werd besloten de contributie
te verhogen tot f 15.— per gezin en f 10.— per per-
soon vóór l december. Na deze datum wordt het
verhoogd tot resp. f 22.50 en f 17.50.
Vóór l december zal bij de bestaande leden de con-
tributie worden opgehaald.
Mevr. I. Gieling die vanaf de oprichting van
„Steintjesweide" in 1979, secretaresse van de ver.
is geweest, en dat met veel accutaresse en inzet
heeft gedaan, legde haar funktie neer i.v.m. andere
veel tijd vragende bezigheden.
Voorzitter B. Deunk overhandigde haar als dank een
aquarel van het Bleekhuisje en een bos bloemen.
Tevens werd zij benoemd tot ere-lid.

BAR-DISCOTHEEK „DE ZWAAN"
SPONSORT DVO 3
Harrie Waenink, de eigenaar van bar-discotheek
„de Zwaan" te Hengelo Gld, heeft het 3e herenteam
van de volleybalverenigiing DVO een nieuw shirt
en een tas geschonken.
Met deze vorm van sponsoring bevestigt Waenink
het sportieve elan van zijn bedrijf.
Voor deze geste werd hij dank gebracht en het team
kan nu prima gekleed een sportief en spannend
seizoen tegemoet zien.

LEDENWERF-AKTIE ONS GENOEGEN
Na een grondige voorbereiding ging de akfivi-
teitencommisse van de Kath. Bond v. Ouderen te
Keijenborg van start met een ledenwerf-aktie.
Deze aktie duurde 14 dagen en het resultaat was
verrassend. Voor de aktie was het aantal leden 130
en thans kan de secretaresse en leflental boeken
van 250 personen.
In de maand januari hoopt het bestuur en speciale
middag of avond te organiseren voor kennismaking
van de oude met de nieuwe leden. Dat aan deze
avond een feestelijk tintje zal worden gegeven, is
vanzelfsprekend.

OUD SPEELGOED IN „DE BLEIJKE"

Zoals u weet worden in verzorgingshuis de Bleijke
regelmatig exposities georganiseerd. Verschillende
kunstenaars zijn in de gelegenheid geweest om ge-
maakte werkstukken in de Bleijke aan de bewoners
en andere belangstellenden te tonen.
Deze keer is er een ander soort expositie. Er staat
een particuliere verzameling van ouderwets mecha
nisch speelgoed opgesteld.
Achter deze verzameling staat Onno Luske, inwoner
van Hengelo Gld en hij is een verwoed verzamelaar,
hierbij gesteund door zijn vrouw.
In de loop van 20 jaar bouwde Onno Luske een hele
collectie op.
Het begon allemaal in Amsterdam op het Waterloo-
plein, waar een „circuspaardje" de aandacht trok.
Daarna werden oude markten en speelgoedwinkels
afgestroopt om de verzameling uit te breiden.
In de recreatiezaal van „de Bleijke" kunt u van alles
aantreffen, van buitelende aapjes tot circusolifanten
en van rollende poezen tot rijdende motoren.
Enkele oude rammelaars, sponsendoosjes en auto's
maken deze expositie tot een geheel, dat bij ieder
de nodige nostalgische gevoelens zal losmaken.
Wat vooral opvalt bij het oude speelgoed is de precisie
waarmee het speelgoed vroeger werd gemaakt. Alle
onderdelen zijn tot de kleinste details beschilderd en
uitgevoerd.
Voor belangstellenden zet „de Bleijke graag haar
deuren open, dagelijks van twee tot vijf uur, tot
27 november a.s.

KOLLEKTE BRANDWONDEN STICHTING
De „Stel, het is je eigen veV'-kollekte van de Neder
landse Brandwonden Stichting die in de week van
27 oktober t.e.m. 2 november in Hengelo Gld werd
gehouden heeft ƒ 3775,15 opgebracht. Zowel de
Nederlandse Brandwonden Stichting als de kollek-
tanten zijn blij verrast met dit resultaat.
De opbrengst van de kollekte gaat naar de volgende
doelen: voorlichting over en de preventie van brand
wonden, wetenschappelijk onderzoek naar de opti-
male behandeling, het beheer van Europa's grootste
huidbank en het speciale voorlichtingsproject voor
senioren.
De Nederlandse Brandwonden Stichting dankt alle
gevers en kollektanten hartelijk.

KAMPIOEN BAKKER

Leerling-bakker Stefan Bourgondiën is Nederlands
kampioen junioren geworden.
Tijdens de nationale kampioenschappen in Ede
bakte hij in zijn klasse de beste botercakes en
Hollandse koffiebroodjes.
Stefan is werkzaam bij bakkerij Caspers in Doe-
tinchem.

EXPOSITIE ALGEMENE BIBLIOTHEEK
T.e.m. woensdag 4 december zal er in de algemene
bibliotheek te Hengelo Gld werk te zien zijn van
de in Bathmen wonende Jansje Ruiterkamp-Klein
Lebbink.
Zij maakt collages van bloemen, blad en papier.
Deze vorm van kunst is voortgekomen uit haar
hobby, het bloemschikken. Jarenlang deed zij mee
aan wedstrijden in haar toenmalige woonplaats
Vorden en omgeving. Ook deed zij mee aan regio-
nale en zelfs landelijke wedstrijden van de KMPT
Het maken van collages en wenskaarten, al dan niet
voorzien van kalligrafie, is haar andere grote hobby
geworden. Op de huishoudbeurs in het Rar-gebouw
in Amsterdam, heeft zij al drie maal geëxposeerd.
In vorige jaren waren ̂ enkele schilderijen van haar
te zien in Almen en Vorden.
Belangstellenden voor de collages van Jansje Ruiter
kamp-Klein Lebbink zijn van harte welkom op de
openingsuren van de biibliotheek.

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
«3- geboorte- en huwelijkskaarten
K*-jubileum- en gelegenheidskaarten
Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,
huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen
om thuis uw kaart uit te zoeken.

«• visitekaarten
rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
' rekeningen, briefpapier
' circulaires, folders, prijslijsten
' enveloppen, briefkaarten, sets
«*• kettingformulieren enz. enz.

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



OPTREDEN TIM DISNEY-BAND
IN „T HOEKJE" TE HENGELO GLD
De Tim Disney Band herbergt bekende muzikanten
zoals gitarist Alan Gascoigne, die naam maakte als
„Gaspiepe" bij Normaal. Drummer Alan Mac Far-
lane was drummer bij Long Tall Ernie.
Tim Disney zingt en speelt bluesharp, terwijl Hans
Hoog Stoevenbelt de basgitaar bespeelt.
De drummer Mac Farlane timmert al zo'n 25 jaar
aan de weg. Hij speelde een belangrijke rol in de
Arnhemse beat-scene. Zoals Long Tall Ernie and
the Shakers, Jaap Dekker, DC Lewis, Hank the
Knife and the Jets en Herman Brood. Groepen
die het tot in de internationale hitlijsten zouden
brengen.
De gitarist Alan Gascoigne heeft enkele jaren ge-
speeld in de alombekende Achterhoekse formatie
Normaal. Hij was verantwoordelijk voor diverse
nummers, voornamelijk hun eerste elpee.
Evenals de overige twee handleden komt ook Tim
Disney uit Engeland. Hij heeft daar in diverse be-
kende bluesbands gespeeld.
De enige Nederlander van dit gezelschap is de bas-
gitarist Hans Hoog Stoevenbelt. Hij geniet voor-
namelijk bekendheid door z'n optreden in de regio-
nale bands.
De Tim Disney Band speelt op zaterdag 16 november
in café 't Hoekje aan de Spalstraat Ie Hengelo Gld.

DAMNIEUWS
Het tweede team was te gast in Doesburg. Om bij
de top te blijven, moesten zij van het degelijke
DCD winnen.
Helaas kwam daar weinig van terecht, door verlies
van G. Kreunen, J. Heuvelink en H. Groeneveld.
H. Zonnenberg en B. Harkink speelden gelijk en
H. Hulshof won zijn partij.
DCH 2 verloor met 8-4 en heeft 2 punten uit 3 wed-
strijden
Het Ie team deed het evenmin goed in Varsseveld.
Nadat nog geen 2 uur van de wedstrijd was ver-
streken, verloren H. Luimes en D. Walgemoet met
slagzetten. Vervolgens kreeg J. Heijink ook nog
een damslag om de oren en wist A. Hoebink zich
geen raad met het eindspel, H. Zonnenberg als in-
valler, deed het goed en won, H. Vos en W. Eijkel-
kamp behaalden remise. Laatsgenoemde had grote
winstkansen in het eindspel, J. Vos won als laatste
zijn partij en bracht de stand op 10-6. DCH l heeft
l punt uit 3 wedstrijden.
Daarentegen deed DCH 4 het beter tegen het sterke
Sinderen 2. Door schitterende overwinningen van
J. Wentink, E. Berendsen, B. Goorman en L. Kolden
hof wonnen zij met 6-2. DCH 4 heeft 3 punten uit
4 wedstrijden.
Onderlinge: J. Schabbink-T. v. Manen 2-0, A. Ver-
steege-W. Engbers 0-2.

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1.
Alle gedragingen in 't verkeer welke gevaar of hin-
der veroorzaken zijn verboden, (deze regel staat
boven de hieronder genoemde gevallen)
PLAATS OP DE WEG.
- bestuurders zijn verplicht zoveel mogelijk rechts

te houden, (bestuurders zijn alle weggebruikers
m.u.v. voetgangers).
— fietsers mogen met zijn tweeen naast elkaar
rijden.
— voetgangers gebruiken het trottoir of het voet-
pad. Indien het trottoir en voetpad ontbreekt ge-
bruiken zij het fietspad. Zij gebruiken de berm of
de uiterste zijde van de rijbaan, indien ook een
fietspad ontbreekt.
— fietsers gebruiken het verplichte fietspad. Zij
gebruiken de rijbaan indien verplicht fietspad ont-
breekt. Zij mogen het onverplichte fietspad gebrui-
ken, (verplicht fietspad wordt aangeduid door het
blauwe ronde bord met witte fiets. Onverplicht
fietspad wordt aangegeven door rechthoekige blau-
we bord met witte letters fietspad.)
— bromfietsers gebruiken het verplichte fietspad.
Zij gebruiken de rijbaan indien verplicht fietspad
ontbreekt. Zij mogen het onverplichte fietspad ge--
bruiken met uitgeschakelde motor.

- bestuurders van een invalidenvoertuig gebrui-
ken het trottoir, het voetpad, fietspad of de rijbaan
— ruiters gebruiken het ruiterpad. Zij gebruiken
de berm of de rijbaan indien het ruiterpad ont-
breekt.
— voetgangers mogen de rijbaan gebruiken, indien
zij een kolonne, een optocht, of een uitvaartstoet
vormen.
— andere bestuurders dan die hierboven zijn ge^
noemd gebruiken de rijbaan, bijv. paard en wagen
— andere bestuurders dan fietsers, bromfietsers
en bestuurders van invalidenvoertuig mogen de
fietsstroken met doorgetrokken strepen niet ge-
bruiken.
— in het boven staande is dus geregeld dat een
(brom) fietser, automobilist ed niet over het trot-
toir mogen rijden. Een automobilist mag zijn voer-
tuig niet op het trottoir parkeren.
— de snorfiets wordt met de bromfiets gelijk
gesteld.
— de regels tav voetgangers zijn mede van toepas-
sing op personen, die zich verplaatsen met behulp
van voorwerpen niet zijnde voertuigen, (rol-
schaatsen-fiets aan de hand meevoeren).

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
WWF

BESCHERMD

DRUKKERIJ WOLTERS

Epilepsie?
Zet jezelf niet buitenspel

Nederland telt ruim 90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook bij u deel van het leven?
Praat mee. Word lid.

EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

OF VOGE LVRIJ VIIRKILAARD?

Voor alle Informatie: *******
(030) 52.35.78. Of EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ
schrijf naar: postbus 9587, 3506 GN Utrecht

Helpeen
oorlogskind

uit de
lappenmand

*̂ ^̂  \kxSvh. l >

Giro 121 UNICEF iP
of bel voor uw donatie: 06-35024040 (50 cl p.m.)

JA, IK HELP EEN OORIOGSKIND 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).

De eidereenden in het Waddengebied zijn op dit
moment hun leven niet zeker. Mosselvissers hebben de
regering om een afschotvergunning gevraagd, omdat de
eenden mosselen van hun kweekbanken eten. Maar de
eenden hebben geen keus: door de intensieve visserij
zijn ze beroofd van hun voedsel.

Natuurlijk, 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 vooi
het behoud van de Waddenzee. Dit keer nemen we de
eidereenden in bescherming door met 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 90, 8860 AB, Harlingen.

Inderdaad, de eidereenden verdienen on/e bescher-
ming. Noteer mij als lid van de Waddenvereniging
voor f27,50* per jaar .

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:.

Handtekening:

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

Landeh|ke Vereniging tol Behoud van de Waddenzee

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

••

lü intcrcsinl

Naam:

Straat:.

m/v*

hulsnr.:

Postcode: Woonplaats:

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

Datum:

Handtekening:

Stuur deze coupon in een ongefrankeerde envelop naar:
UNICEF, Antwoordnummer 10850,2501 WB 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.

Jarig
maar
(nog)
niets

te

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 t.n.v. DFN, AMERSFOORT



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
onseensbent

Aanbiedingen van
AH Hengelo Gld

f eldlg tot a.s. zaïerdag

Schwarzwalder schinken

100 gram &BVV

Aufschnitt gek. worst

100 gram Ia

AH Duitse cervelaatworst

2.19vacuüm
100 gram

AH magere yoghurt
liter 0.99

AH halfv. vanille yoghurt

liter 1.69

Slijterij „De Zon"
Bokma jonge jenever

liter 20.95

Florijn bessenjenever

liter 12.95

Magere riblappen

500 gr 6.48 kg 1.98

Zaanse snijder wit - bruin

800 gram !•• 9

AH boeren volkoren

800 gram 1.99

Frans stokbrood
wit - tarwe - sesam

1.59

Winterpeen
kg
Uien
kg

0.75
0.75

AH sinaasappelsap

liter 1.Z9

Molen volkoren
speculaasbrokken

400 gram £aVV

Van Dijk
Molen speculaas

275 gram 1.39

Nieuw:
Culinaire soepen
van AH
5 smaken
blik vanaf 1.99

AH pizza saporita

400 gram Z.U3

Bildstar

5 kg 2.

maandag aanbiedingen
zie in de winkel

Zie de grote adv. in
de landelijke bladen

Nieuw! De Rabo Jongeren
Rekening met gratis kado's.

Met de Rabo JongerenRekening en de Jongeren-
Pas leert uw kind al van jongs af aan met geld
omgaan. Een rekening die met uw kind meegroeit.
In het begin is het gewoon een spaarrekening met
een interessante rente. Zodra ze 12 worden
kunnen de kinderen zelf geld overmaken en tot
ƒ 25,- aan de balie opnemen.
Op het moment dat ze 15 worden krijgen ze een
pas met pincode. Hiermee kan tot ƒ 100,- per
week uit de geldautomaat worden opgenomen.
En op 17-jarige leeftijd wordt de Rabo Jongeren
Rekening voortgezet als een Betaalrekening.

Om het leren omgaan mét geld extra aantrekkelijk
te maken krijgt uw kind nu, bij het openen van de
rekening, een leuk kado. Kom naar de Rabobank,
dan vertellen wij u er alles over.

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

Tel. 05753 - 2022

Rabobank
Meer bank voor je geld

Uk//rw/
HENGELOSE TONEEL VERENIGING

op de zaterdagen 23 en 30 nov,
IN ZAAL LANGELER TE HENGELO GLD

Opgevoerd wordt:

TANGO VOOR EENZAME HARTEN
door D. J. Eggengoor

De rolverdeling is als volgt:
Mina
Jan, haar zoon
Harmke, de vrouw van Jan
Everlien, hun dochter
Otto Oudewortel, buurman

RIEK V. CAMPEN
LEO SUETERS
DIENI V. CAMPEN
MARIET BURKINK
HARRIE WEVERINK

ANNE MARIE TEUNISSEN
HENK WOERTS
LEONA SUETERS
GERBEN GUSSINKLO

Stien Oudewortel, zijn ongetrouwde dochter
EVERLIEN PETERS

Lily Lutine, dochter van Mina
Alexis Dragomiroff
Beb Lavet, een buurvrouw
Jordi Feenstra, de vriend van Everlien
Karel Holboog, kolonel bij de marechaussee

ROB VEENINK
Boris Berezina, lid van de Russische geheime dienst

GERBEN GUSSINKLO

Regie: HENK DE RAAT
Souffleuse: MARION WEVERINK
Grime: BETSY WENTINK en DINIE DUITSHOF
Toneelmeester: WILLEM ELSMAN

Aanvang 20.00 uur - zaal open 19.15 uur
Kaarten zijn in de voorverkoop bij boekhandel Wolters, zaal Langeler,
tel. 1212, café Wolbrink en alle leden van de HTV.

Op zoek naar
een baan?

Konstruktlebankwerker m/v
met ervaring, kan direkt tegen goede verdiensten
een lange periode aan de slag bij een bedrijf in
Hengelo (G).

Lts'ers Metaal m/v
Voor een bedrijf in Zutphen zoeken wij gemoti-
veerde kandidaten die technisch inzicht hebben
en in 5-ploegendiensten aan het werk willen. Wij
kunnen u een prettige werksfeer en goede toe-
komstmogelijkheden bieden.

Ziekenverzorgenden m/v
Voor diverse instellingen in en om Zutphen zoe-
ken wij gediplomeerd ziekenverzorgenden die
volgens rooster willen werken.

Bel meteen voor meer informatie of kom langs bij
Dactylo Uitzendburo in

Zutphen,
Rietbergstraat 38, ingang Henri Dunantweg,
05750-11790.

U I T Z E N D B U R O

BIIENHOF STRATENMAKERSBEDRIIF

André Bijenhof
Muldershof 1
7221 EA Steenderen
Tel. 05755-1944
06-52939311

Zondag 17 nov.

met vele GELDPRIJZEN,
LEVENSMIDDELEN- en
VLEESPAKKETTEN

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

„D'n Olde Kriel"
Wichmond, Tel. 05754-1285

TE KOOP

Wax jassen
vanaf 125.--

Wax hoeden
vanaf 35...

Wax beenpijpen
59.95

Laarzen
gevoerd en ongevoerd

vanaf 15...
bij

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld
Tel. 05753-2139

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

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

DE KAASPLANK
Bij ons verkrijgbaar

Vergeer Kaas

Extra Belegen N.H.
500 gram G

Zoutloos W 500 gram 6.8O

Bij 1 grote rookworst a ƒ 3,95

1 pak zuurkool GRATIS.

Iedere vrijdagmiddag op de markt in
Hengelo Gld.

CAFÉ - RESTAURANT

't HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

Presenteert op

16 NOVEMBER 1991 de

TIM DISNEY BAND
met o.a. Alan Gascoigne (ex

Normaal) en Alan Mac

Farlane (ex Long Tall Ernie)

Aanvang 21.30 uur

ENTREE VRIJ



Voor eerst aan de

denken

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

Deze ster staat
minder ver dan u
wellicht denkt.

De Mercedes-Benz ster is een ster waar je als 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)

vanaf
Fl. 50.800,

GASSERVICE
GE DERLAND

EVOLAND

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 (GLO.)
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 aangeslotenv

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

voorde onderhoud van uw gasapparatuur.

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

VERKOOP • REPARATIE • SLIJPEN
alle

Veescheermachines - Bladblazers -
Zuigers - Kettingzagen -

Hout-kloof-versnippermachines -
Kompostmachines

in Keijenborg

Tel. 05753-2026

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengeio Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

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.

Taxibedrijf

B E R T L A M M E R S
HUMMELOSEWEG 12 - 7255 AH HENGELO G

TEL. 05753-3005

taxivervoer

zieke n vervoer voor alle fondsen

busjes (8 personen)

rolstoelvervoer

rouw- en trouwritten

Riffen op maandag f.e.m. donderdag
op werkdagen, na 17.00 uur.
op afspraak

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

1/2 jaar garantie op onderdelen

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

"Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

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.

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

'• GLAS -VERF -BEHANG
.

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

"NOG VOOR GEEN DUIZENDEN
GULDENS WOU IK BLIND ZIJN".
Dat zei mijnheer van der Straeten heel nadruk-
kelijk en wie zou dit niet met hem eens zijn.
Ogen zijn een vermogen waard. "En ons kijk-
vermogen is zo kostbaar", voegde hij er nog
aan toe, "dat je er nooit nonchalant mee moet
omspringen". Is het dan een wonder dat zijn
eega daarvan dadelijk ging profiteren. "Ik zie
soms echt minder goed, man" zei zij, "dus ik ga
morgen maar eens een nieuwe kopen. Echt
niet één van duizenden guldens", merkte zij er
nog even toepasselijk bij op. "Bij jouw Opticien

Groot Kormelink. Da's een goeie". En de
prijs, och net zoveel als je zelf wilt, ze hebben
ze van goedkoop tot duur.

GROOT KORMELINK
brillen «n contactlenzen

Hengelo O. SpeUtreet 27 -Telefoon 06763 • 1771

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 17 NOV.

Remiglu»kerk
10 uur ds de Vries

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

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Molemaker, H. Avondmaal

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 16 nov. 19.00 uur Eucharistieviering

met zang van het gemengd koor

Zondag 17 nov. 10.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 19 nov. 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Ke(jenborg: 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 vrUdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

Weekenddienst doktoren

16 - 17 nov.

N. EUck (praktyk dr. Hanrath)

Avond- en nachtdienst
Maandag: dr Eijkelkamp, tel. 2262
Dinsdag: dr Hanrath, tel. 1277
Woensdag: dr EUck, tel. 3160
Donderdag: dr Koning, tel. 1266

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

Openingstijden:
maandag t.e.m. 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 openngstyden om 17.30 uur Inleveren

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

H. Eil, tel. 1420.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 0 6 - 1 1

Verpleegburo Nederland
Voor aanvullende thuiszorg: 05753-3325, t(Jdens kan-
tooruren

Kruisvereniging Hengelo Gld
Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
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 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", 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<*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, BakermarksedIJk 15, 7223 KJ Baak
Tel 05754-1809 Voor afspraken tusflen 13 en 14 uur


