
61e jaargang no 2 dinsdag 7 januari 1992 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

**é£L

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

Telefoon 05753-1455, b.f.f. 2771

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Mager Hachee- Magere
vlees + kruiden Speklappen

7f t500 gram 500 gram

Malse Bieflappen Zuurkoolspek

500 gram QVi 500 gram

Onze dagreklames:
maandag en dinsdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram

4.95

4.95

4.95

4.95

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

Opruiming

Wij ruimen op
Vele koopjes

Zie de etalage

KOM GERUST BINNEN EN
BEKIJK DE AANBIEDINGEN

10% korting
OP VOORRADIGE GOEDEREN

13 t.e.m. 25 jan. a.s.

Grotenhuys
Spalstraat 18, Hengelo Gld., Tel. 1823

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

D
K

l
DEZE WEEK

APPELFLAPPEN |
van 1.50 voor 1B25 <

HARDE BOLLEN
van 0.50 voor Q.40 -

aa NV A - uaxxva awmvAY aa MVA

VLEESRtBBEN
508 gram
RUNDERVINKEN
per stuk

BOTERHAMWORST
100 gram

ZURE ZULT
100 gram

4.45

1.80

1.25

1.05

SLAGERIJ

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

Zomervakantie?
Begin met een bezoek

aan de Rabobank

Plannen voor de zomervakantie? Begin met een

bezoek aan de Rabobank. Daar liggen d<; zomer-

reisprogramma's voor u klaar. Gratis, ne> als het

nieuwe RabobankVakantieMagazine en de

ZomerVakantieWijzer.

Onze reisadviseur maakt uw keuze germ-kkelijk.

Boek daarom nu uw vakantie bij de Rab )bank.

Raadhuisstraat 21 - Hengelo ( l d .

St. Janstraat 44 - Keijenborg

Tel. 05753 - 2022

Rabobank
Meer bank voor je geld

Wl ENDELS
B11EJJ1 SERVICE

HENGELO (G) - TEL. 05753-1871

Wij wensen U een voorspoedig 1992.

Omdat wij gaan

REORGANISEREN
ruimen we onze

hele kollektie huishoudtextiel
op!

met kortingen van
10 - ao pet.

Dit houdt in:
• Ondergoed en nachtkleding voor

dames, heren en kinderen
(uitgezonderd de maten t/m 104)

• Baddoeken, keukendoeken, droog-
doeken, vaatdoeken, enz.

• Onibijilakens
• Zakdoeken (o.a. met monogram)

Pak nu uw kans om zéér voordelig inkopen
te doen van goede kwaliteit!

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 1425

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

verbluffend resultaat

O

Tijdelijk
VOORDEEL
van Schiesser

GLAS-VERF-BEHANG

Aangekomen in gewicht?
En is één van Uw goede voornemens voor 1992

een gezonder - ideaal lichaamsgewicht,

BEL DAN

Diëtiste H. ZWEERiNK-STEGE
tel. 05754-1809

13e straten
schiettournooi 1992
Deelname voor:
* TEAMS ( 5 personen)
* PERSOONLIJKE KLASSE

Wedstrijddata:
3,4, 5,10,11,12 februari
finale 24, 25, 26 februari

Inschrijving + formulieren:
* S.V. "Willem Teil"
* Welkoop winkel, Spalstraat 37, Hengelo Gld.
* Inschrijving sluit op 19 januari 1992.

Inlichtingen bij: C. Dekker, tel. 3959
S.V. "Willem Teil", tel. 1944.

ÉKIein
^Westland
' i

HENGELO GLD
tel. 1054

Kerkstraat 6

Zie onze dagaanbiedingen

Ondergoed voor mannen
die kwaliteit en pasvorm
willen voor een betaalbare
prijs. 100% katoen in
2 kleuren. Slip °f -| Q 95
singlet 2 Stuks A-7.

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo Gld

Tel. 05753-1235

Loonbedrijf
A. J. KLEIN STARINK

Toldijk
wenst U allen een
voorspoedig 1992

Op de fiets van Baak naar
Steenderen (kaasboer-
derij), zaterdagmorgen 28
dec, heeft een klein meisje
haar bruine pluche aap
verloren. Wie heeft de aap
gevonden? Tel. 05754-1959

Gezocht: woonruimte voor
een alleenstaande vrouw,
binnen de bebouwde kom
van Hengelo Gld. Brieven
onder no. 2 bureau
de Reclame.

Voor
HOUT VERSNIPPEREN

bel. 05755-1527
Loonbedrijf
A. J. KLEIN STARINK

Toldijk

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f'Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem



Wij zijn dankbaar en gelukkig met de geboorte
van onze zoon

SYBREN

Hij is geboren op 30 december 1991.

Ton Knoef

Marja Knoef-Wunderink

Ruurloseweg 22a
7255 DJ Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1108

Hiep Hiep Hoera

OPA SAALMINK
wordt 65 jaar.

Hartelijk gefeliciteerd.

Patrik Janssen

Sebastiaan ten Pas

OPGELET
Alle stoffen met een rood kaartje

lemtrOPRUIMINGSPRIJS
2e mtr HALVE PRIJS
3e mtr 2.50 per mtr

Dus Ie mtr 15.00
2e mtr 7.50
3e mtr 2.50

3 mtr voor 25.00
Schröder ««*

bij de kerk

AMNESTY INTERNATIONAL IN HENGELO GLD

Woensdag 8 januari a.s. is de eerste schrijf avond van
1992.

Het gaat dan om een arts in Tibet, een soldaat in
het Verenigd Koninkrijk en een vredes-activist in
Israël.

Voor hen kan een brief geschreven worden in de
Bleijke van 19.00 tot 20.30 uur.

Voorbeeldbrieven zijn aanwezig.

NIEUWJAARSVISITE

De gezamenlijke ouderenbonden ANBO en UNI KBO
in Hengelo organiseren op woensdagmiddag 8 jan.
om 14.00 uur een gezellige nieuwjaarsvisite voor
alle 55-plussers in Hengelo, in hotel 't Averenck aan
de Spalstraat.

Medewerking wordt verleend door Gradus Geurtsen
(voordracht) en Jan Tijdink (hammondorgel) en er
is aan het eind van de middag een grote bingo.

De entree voor deze middag is een klein bedrag.

NU AL STORMLOOP OP JUBILEUMBOEK

Als zo straks de eigenlijke herdenkingsdatum van
honderd jaar Christelijke onderwijsvereniging
in Hengelo is genaderd, is hoogst waarschijnlijk de
eerste druk van het fraaie jubileumboek, geschreven
en samengesteld door Mart Hoogeveen, al
uitverkocht.

Hoogeveen is zelf hoofd geweest van de ds. J. L.
Piersonschool van 1953 tot 1987.

In het boek van ruim 150 pagina's worden via 12
hoofdstukken de belangrijke fases in het christelijk
onderwijs te Hengelo omschreven, met als achter-
grond de 100 jaar bestaande vereniging tot instand-
houding van de school met de bijbel.

De schoolstrijd, de oprichting van de scholen in het
dorp en de buitenwijken Varssel en Bekveld wordt
duidelijk belicht.

Ruim 800 uur speurwerk, navragen en schrijven
heeft Hoogeveen in het maken van dit boek gestopt.

Momenteel loopt het storm met de inschrijvingen
voor dit boek, via de genoemde scholen en boekhan-
del Wolters te Hengelo, waar het boek straks ook te
verkrijgen zal zijn.

Tot 15 januari is het boek nog te verkrijgen voor de
intekenprijs van ƒ 17,50, daarna kost het ƒ 22,50.

Het jubileum wordt o.m. herdacht met een kerk-
dienst op zaterdag 29 februari in de Remigiuskerk,
waarna aansluitend een grote reunie wordt gehou-
den in sporthal „de Kamp" waar veel belangstellen-
den worden verwacht.

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 M. TOPSIE„GI(EOERLAND

Voor alle Informatie:
(030) 52.35.78. Of EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ

schrijf naar: postbus 9587. 3506 GN Utrecht

SLIJTERIJ

Spalsraat l
't HOEKJE

7255 AA Hencelo Gld

GELDIG MAAND JANUARI

l Itr. Drie Sterren jenever 18.95

l Itr. Olifant jenever 18.95

l Itr. Dujardin vieux 19.95

l Itr. Coebergh bessenjenever 15.95

l Itr. Muier schipperbitter 21.95

l fles Berentzen appelkorn 14.95

l fles Harvey's sherry 8.95

6 flesjes Bokbier Grolsch 6.25

l krat Bokbier Grolsch 24.95
NU GRATIS 2 GLAZEN

l krat Hertog Jan bier 18.95
+ GRATIS l GLAS

WOENSDAGS GESLOTEN

Snitzeis 100 gram 1.50

Boterhamworst 100 gram 0.98
Slagersham 100 gram 1.40

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat t

KEIJENBOBO

Tel. «5753-132t

Verhuisd van Varsselseweg 53, Veldhoek, Hengelo
Gld naar „de Bundeling", 't Rikkelder l, 7261 BE
Ruurlo. Tel. 05735-2483.

mevr. J. Garritsen-Langwerden

SALON HEINTJES UITGEBREID

Samen met zijn vrouw Dorien begon Geert Reintjes
13'/2 jaar geleden een kapsalon en haarboetiek (prui-
ken en toupets) in Zutphen. Tien jaar later, in 1988
ging Dorien naar Toldijk voor een tweede vestiging.

Sinds l oktober 1991 is Geert ook vanuit Zutphen
naar Toldijk verhuisd. Na een ingrijpende verbou-
wing van de vestiging in Toldijk is er 20 m2 bijge-
komen, zodat de totale vloeroppervlakte 60 m2 is
geworden. Nu zijn er twee salons onder een dak ge-
komen, verteld Geert.

Dorien werkt met 5 kapsters in haar salon. Deze
ruimte is verdeeld in een afdeling waar heren en na-
tuurlijk de jeugd, zonder afspraak voorzien worden
van een goed verzorgd modern uiterlijk. Een ander
deel van deze ruimte is ingedeeld als dameskap-
salon, daar worden de dames en dus ook de jeugd
alleen volgens afspraak voorzien van een kapsel
naar hun wens. Naast deze salon is dus de nieuwe
herenkapsalon en haarboetiek erbij gekomen.

Geert werkt in deze ruimte alleen en zonodig met
een kapster, uitsluitend volgens afspraak.

Geert is naast het kappersvak ook gespecialiseerd
in haarwerk. Dit is het werken met pruiken, haar-
stukjes en toupets voor dames, heren en kinderen.

Het aanmeten van haarwerk is een gevoelige zaak
verteld Geert. Vandaar dat privacy bij Geert hoog
in het vaandel staat.

Als er een klient voor haarwerk in zijn salon is, dan
is deze ruimte ook alleen voor dit werk bestemd. De
standaard toupet of pruik is dezelfde dag of een dag
na het bezoek aan de haarboetiek af te leveren. Er
wordt met synthetisch en echt haar gewerkt. De va-
cuüm toupet wordt sinds enkele jaren enorm veel
gedragen. Bij deze toupet hoeven geen pleisters ge-
bruikt te worden, terwijl er gegarandeerd geen
irritaties en exceem optreden.

De resultaten van pruiken en toupets zijn tegen-
woordig verbijsterend, als het tenminste door een
goede vakman geplaatst en geknipt wordt. Dit
laatste is volgens Geert het belangrijkste. Met de
vacuüm toupet, Top Head genaamd, zit Reintjes in
een groep van 20 mensen in Nederland die hierin
gespecialseerd zijn.

"Ik wil er best eens
over praten

maar met wie?"

Het Integraal Kankercentrum weet raad
bij vragen van patiënten, hun familie en vrienden

NIJMEGEN 080 - 23 99 V»

G€M€€NT€ HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTE
Volgens het collecterooster 1992 worden tot 15

februari 1992 geen collectes gehouden.

PUBLIKATIES WET AROB
Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 18 t/m 31 december 1991 waartegen op

basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

SOCIALE
VERZEKERINGSBANK

ledere eerste donderdag van de maand is er
een zitting van de sociale verzekeringsbank in

het gemeentehuis, van 09.00 tot 10.00 uur

mevr. H. Wullink-Pelskamp, Hogenkampweg

36, Hengelo Gld

H. Rouwen, Plataanweg 38. Hengelo Gld

A. v.d. Vlekkert, Plataanweg 36, Hengelo Gld

E.W. Harmsen, Koningsweg 3, Hengelo Gld

ten behoeve van:

het oprichten van een woning met garage aan

de Berkenlaan te Hengelo

het oprichten van een carport en het vergroten
van een keuken

het oprichten van een carport

het vernieuwen van 3 schuren

LEERONDERZOEK
RIJKS UNIVERSITEIT

LEIDEN

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 grondgebieds-
zaken.

Van 6 tot en met 26 januari a.s. komen studen-

ten van de Rijks Universiteit Leiden naar de
Achterhoek voor een leeronderzoek.

Het leeronderzoek over een bepaald onder-
werp is een onderdeel van hun opleiding.

Teneinde zoveel mogelijk informatie te verkrij-

gen verblijven de studenten in die periode bij
gastgezinnen.

In onze gemeente Hengelo wordt het onder-
werp Supportfuncties in het sociale netwerk en
welbevinden bij ouderen gedaan.

Het wordt op prijs gesteld, dat inwoners zoveel
mogelijk medewerking aan dit leeronderzoek
verlenen.

WIJZIGING REGELING GELDELIJKE STEUN
HUISVESTING GEHANDICAPTEN

Met ingang van 1 januari 1992 wijzigt de regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten.
De veranderingen betreffen o.m.:

- Er zal geen geldelijke steun meer verstrekt worden voor het verwijderen van met subsidie
aangebrachte voorzieningen.

- Er wordt alleen nog geldelijke steun in de vorm van bijdragen ineens uitgekeerd.

- Geldelijke steun wordt slechts verleend indien de goedkoopste nog toereikende aanpassing wordt
verricht.

- De vergoeding voor de kosten voor onderhoud, keuring en reparatie wordt alleen nog verstrekt
indien de woning door een gehandicapte wordt bewoond.

- Het is niet mogelijk geldelijke steun te verstrekken voor het aanpassen van garagedeuren en voor

de bouw van garages. >ndien van een garage een bergruimte formeel deel uitmaakt is aanpassing

van die ruimte en de bereikbaarheid ervan, anders dan via de garagedeuren, wel mogelijk.
Inlichtingen over de nieuwe regeling kunt u krijgen bij de afdeling grondgebiedszaken, tel. nr. 05753-
1541.

BRANDPREVENTIE
TIPS VOOR HET VEGEN EN INSPECTEREN VAN
SCHOORSTENEN

Schoorstenen.

Verplichting
Volgens de gemeentelijke Brandbeveiligings-
verordening is de gebruiker van een stooktoestel voor

vaste brandstoffen verplicht zijn schoorsteen minstens
éénmaal per jaar te laten vegen. Als ook in de zomer
vaak wordt gestookt, minstens tweemaal.

Noodzaak
Bij het stoken van hout of kolen gaan onverbrande deeltjes de schoor-
steen in. Een deel daarvan zet zich af als een teerachtige laag "creosoot".

die erg brandbaar is en de doortocht van de schoorsteen verkleint.
Regelmatig schoorsteenvegen is daarom nodig om goed en veilig te
kunnen stoken. Daarbij worden ook dingen, die ongemerkt in de schoor-
steen zijn beland, zoals vogelnesten en dode bladeren, verwijderd.

Inspectie
Een vakkundige schoorsteenveger kan tijdens zijn werk de gehele
installatie inspecteren op veiligheid en de gebruiker advies geven.

Deze informatierubriek geeft tips over het vegen, over de punten waarop

bij zo'n inspectie moet worden gelet en over vaak voorkomende klachten
van gebruikers. Deze tips zijn zowel voor de vakman als voor de doe-het-
zelver van belang.

Het vegen
Voor het vegen moet de pijp tussen stooktoestel en nisbus worden
verwijderd. Het vegen moet bij voorkeur van boven naar beneden, dus
vanaf het dak, gebeuren met een borstel die een iets kleinere doorsnede

heeft dan het kanaal. De kogel die aan de borstel hangt, moet minstens
2 kg wegen. Door de borstel op en neer te bewegen, wordt langs alle
wanden van het kanaal geschraapt. Controleer of de borstel beneden

zichtbaar is, dan is het zeker dat het gehele kanaal is geveegd. Bij een
kanaal met verslepingen (bochten) kan de kogel de wand beschadigen.

Het is dan beter de borstel met een touw dat door de gehele schoorsteen
loopt, naar boven en naar beneden te trekken. Als de creosoot erg vastzit,
is een ramoneur nodig. Ga daar voorzichtig mee om, anders wordt de
wand beschadigd.

Als de bovenzijde van de schoorsteen niet bereikbaar is, moet van

beneden naar boven worden geveegd. Gebruik een borstel, bevestigd op
een kunststofstok, waaraan verlengstukken kunnen worden geschroefd.

Maak op- en neergaande bewegingen en verleng de stok totdat de borstel
boven uit de schoorsteen komt. Bij het laten vegen van de schoorsteen

moet worden gevraagd om een duidelijke afrekening waarop de werk-
zaamheden zijn omschreven en naam en adres van de schoorsteenveger
zijn vermeld.

PUNTEN VAN INSPECTIE
De hier genoemde inspectiepunten hebben alleen te maken met de

veiligheid en de gezondheid van de gebruiker, niet met de bouwkundige
kwaliteit.

*• Ondeugdelijke materialen
Bij het stoken van vaste brandstoffen kunnen hoge temperaturen in de
schoorsteen optreden.

- Aluminium, asbestcement, gasbeton en zachte kalkzandsteen zijn niet

tegen die hoge temperatuur bestand en dus ondeugdelijk als binnen-
wand. Gasbeton en kalkzandsteen kunnen wel als buitenbekleding
worden gebruikt.

- Gewoon staal is niet deugdelijk omdat het snel wegroest, ook als het is
verzinkt.

* Deugdelijke constructies
Alleen de volgende constructies zijn deugdelijk:

- Van gebakken steen en in metselverband opgetrokken, mgekast in de

muur of geheel vrijstaand. De binnenzijde moet zijn vertind.
Uit meerwandige roestvaststalen elementen opgebouwd, met daarom-

heen een koker van onbrandbaar materiaal.

Uit keramische of betonnen elementen opgebouwd, met daaromheen
een koker van onbrandbaar meteriaal.

* Lekkage

# Verstopping

# Verbouwingsfouten

# Kap of vonkenvanger

# Samenstelling veegsel
Als het veegsel veel materiaal van de binnenwand van de schoorsteen

bevat, is deze beschadigd. Vooral moet worden gelet of er korrels perliet.
vermiculite of soortgelijk materiaal in zitten. Het duidt op een scheur of een
losgesprongen verbinding in een metalen kanaal. De gehele binnenwand

moet dan met een spiegel op beschadiging worden gecontroleerd.

* Brandgevaarlijke plaatsing
Bij de plaatsing van een stooktoestel kunnen brandgevaarlijke situaties
optreden door:

• De aanwezigheid van brandbare materialen zoals betimmering of
kleedjes op minder dan 0,6 m afstand van het toestel of de aansluitpijp.

- Het ontbreken van een onbrandbare plaat onder een toestel of van
goede warmte-isolatie onder die plaat.

* Rook en stank
Rook en stank kunnen, behalve door onvoldoende trek van het toestel of
lekkage van de kachel, ook worden veroorzaakt door onvoldoende
ventilatie van het vertrek tijdens het stoken. De ventilatieroosters moeten

flink open staan, vooral bij een haard met open vuur. Mechanische
ventilatie of een afzuigkap kunnen de trek verstoren en rook in het vertrek
zuigen.

* Stookadviezen

De schoorsteenveger kan uit ervaring beoordelen of na een bepaalde

stookperiode normaal of veel creosoot uit de schoorsteen komt. In dat
laatste geval moet de gebruiker het advies krijgen niet langdurig ge-

smoord te stoken, maar het toestel te laten uitbranden als geen behoefte
aan warmte bestaat.

# Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u altijd terecht bij de afdeling Preventie/
Bouw- en woningtoezicht gemeentehuis Hengelo, de heer J. Plekkenpol.

Reglement verkeersregels en verkeertekens deel 3

Alle gedragingen in het verkeer welke gevaar of
hinder veroorzaken zijn verboden, (deze regel staat
boven de hieronder genoemde gevallen)

Doorsnijden van militaire kolonnes.

weggebruikers mogen een militaire kolonne niet
doorsnijden, tav begrafenisstoet is deze rege-
ling vervallen daar vaak niet is te zien welke
voertuigen tot de stoet behoren. Daar ook vaak
burgerauto's in de stoet meerijden.

Afslaan.

bestuurders die willen afslaan, mogen voorsorte-
ren door:

a. indien zij naar rechts willen afslaan tijdig
zoveel mogelijk aan de rechter zijde te gaan
rijden.

b. indien zij naar links willen afslaan tijdig zo-
veel mogelijk tegen de wegas te rijden of bij
rijbanen voor bestuurders in een richting
daarop zoveel mogelijk links te houden.

het voorsorteren is dus niet meer verplicht. Aan een
ieder is de keus vrij gelaten om het terplaatse zelf
te bekijken wat het veiligst is. Grote
vrachtautocombinaties kunnen vaak niet voorsor-
teren.

bestuurders moeten alvorens af te slaan een te-
ken met hun richtingaanwijzer of arm geven,

bestuurders die afslaan, moeten het verkeer dat
hen op dezelfde weg tegemoet komt of dat op de
zelfde weg zich naast dan wel links of rechts
dicht achter hen bevindt, voor laten gaan.

bestuurders die naar links afslaan moeten tege-
moetkomende bestuurders die op dezelfde kruis
punt naar rechts afslaan voor laten gaan.

de laatste twee regels gelden niet voor bestuur-
ders van trams (deze moest u toch voorrang ver
lenen zie deel RVV 2).

Maximum snelheid.

Bestuurder moet in staat zijn zijn voertuig
tot stilstand te brengen binnen de af-
stand waarover hij de weg kan overzien en
waarover deze vrij is.

De snelheid moet dus telkens aangepast worden

aan de situatie ter plaatse. Vaak treffen wij men-
sen die binnen de bebouwde kom 50 km/u rijden
en dat is vaak al veel te hard. De verantwoor-
ding is hier dus duidelijk bij de bestuurder
neergelegd.

binnen de bebouwde kom gelden de volgende
max. snelheden:

motorvoertuigen 50 km/u
bromfietsen en invalidenvoertuigen 30 km/u

buiten de bebouwde kom:

motorvoertuigen op autosnelwegen 120 km/u
motorvoertuigen op autowegen 100 km/u
motorvoertuigen op andere wegen 80 km/u
bromfietsen en invalidenvoertuigen 40 km/u

Indien er geen andere snelheid geld (aangegeven met
borden) geld voor vrachtauto's, autobussen buiten
de bebouwde kom 80 km/u

tractoren en zelfrijdende werktuigen 25 km/u

Van bovenstaande snelheidsregeling kan met behulp
van borden worden afgeweken. Onder borden wor-
den ook de verlichte signaleringsborden bedoeld.

DRUKKER! | WOLTERS



Service en kwaliteit
zijn bij ons elke dag

in de aanbieding.
U kent ons natuurlijk van ons smakelijke en uitge-

breide assortiment Van onze
prijzen. En van onze

plezierige lage
extra goedkope

weekaanbie-
dingen. Naar

we hopen
kent u ons

echter ook
van onze kwa-

liteit En van onze
behulpzaamheid.

Die dingen hebben
we elke dag in de

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

er bijna zeker van
dat u dat met
ons eens bent

Aanbiedingen van
AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaïerdag

Paté
8 smaken

100 gram

AH Schouderham
vacuüm

100 gram

0.99

1.79

AH Gelderse Rookworst

250 gram • •

AH halfvolle vanille yoghurt

liter 1.75

Kippebouten

kf 3.98

AH Boeren Volkoren

800 gram l «99

Zaanse Snijder bruin/wit

800 gram l «99

AH Aardappel schijfjes

450 gram U»o9

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

18.95liter

Bootz Rum

fles 17.25 Chico Navelsinaasappels

2 kg

Perla Mild koffie

5 x 250 gram l U.UU

AH Goudse
Jonge Kaas

kg 8.90

AH Tissue Toiletpapier

12 rol

AH Appelmoes extra

1.69

Chaudfontaine
Mineraalwater

Uter 0.55

Winterpeen

k* 0.59

maandag aanbiedingen
zie in de winkel

Zie de grote adv. in
de landelijke bladen

Alle winterjassen
sterk AFGEPRIJSD

, Handdoeken
Theedoeken
Zakdoeken
COUPONS

HALVE PRIJS

Alle KONFEKTIE
is AFGEPRIJSD

Bon Giorno slips
van 6.95 nu 4.95

4 voor 17.90

BH'S triumph boobs
en bloomers
vanaf 10.00

Sokken/kniekousen
v.a. 3 paar voor 10.00

Schröder
bij de kerk

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

100 intcrcaril

De nieuwste Intercard kollektie geboortekaartjes is uit!
Stap eens bij ons binnen.
Wij tonen u graag vrijblijvend de uitgebreide kollektie.
Ook de tekst kunnen wij met u samenstellen.

DRUKKERIJ WOLTERS
•Lu intcrcanl

JUBILEUMKOLLEKTIE
. 5 0

De Kennemer Jubileumkollektie, ' .5. ..
speciaal voor die hoogtijdagen, -t'
welke om zo'n exklusieve
uitnodiging vragen.

DRUKKERIJ WOLTERS



X3ASSERVICE
GELDERLAND
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:

J

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 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

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

1/2 jaar garantie op onderdelen

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo GId.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN

TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK
«r geboorte- en huwelijkskaarten
*&• jubileum- en gelegenheidskaarten
Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,

huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen

om thuis uw kaart uit te zoeken.

«3° visitekaarten
*r rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
«• rekeningen, briefpapier
T circulaires, folders, prijslijsten
B& enveloppen, briefkaarten, sets
<&- kettingformulieren enz. enz.

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

EEN PIJNLIJK

TABOE
Over obstipatie. diarree en misselijkheid praten
we niet graag. Daar is ook geen reden voor als
we gewoon gezond zijn.

DAGELIJKS KLACHTEN
Mensen met een prikkelbare darm of chronische
obstipatie hebben wel problemen met dit taboe.
En wat dacht u van patiënten met een maagzweer,
leveraandoening, ontsteking aan de alvleesklier,
galstenen, ziekte van de dunne of dikke darm?
Het maakt dat mensen maar al te vaak geïsoleerd
raken of gehandicapt door het leven gaan.

WIJ MAKEN HET BESPREEKBAAR
Al bijna 10 jaar zetten wij ons in op drie belangrijke
fronten:
1. Medisch wetenschappelijk onderzoek naar de

oorzaken van ziekten en het spijsverteringsstel-
sel.

2. Voorlichting over deze ziekten.
3. Steun aan patiënten, hun omgeving en aan

patiëntenverenigingen.
Belangrijk werk, waarbij uw hulp hard nodig is.

LEES EERST, STEUN ONS LATER
Vraag de brochure 'Spijsvertering tussen start en
finish' per briefkaart aan. Graag twee gulden bij-
plakken voor administratie- en verzendkosten.

De Nederlandse Lever Darm Stichting
Postbus 25, 3620 AA Breuketen

Giro 2737, Bank 70.70.70.538

Familiedrukwerk!!
Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,

en Gelegenheidskaarten bent U bij ons

op het juiste adres.

Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar:

Cttfou&ee'U/
drukwerk

Kampstraat 13. 7255 XC Hengelo (GId.). Telefoon 05753-3818

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo GId

AUTORIJSCHOOL

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

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn S 070-614 614
r̂ vjj*̂ 1*̂ 1*** t̂ ****8*1*1*

" VJ/ vrwnd«nv«ndBhartilKNf̂

SOMS ZOU JE ER GEEN
STUIVER MEER VOOR GEVEN

"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.

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

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Zonder post;egel opsturen naar
Stichting Zeehondencréche, Antwoordnummer 9SO.

L
»950 WL Picterburen Giro 8020 l

.— HJ

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

BESCHERMD
OF VOGE LVRI J VI RKILAARD?

De eidereenden in het Waddengebied zijn op dit
moment hun leven niet zeker. Mosselvisscrs 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 wc 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 l .andelijke
Vereniging lot Behoud van de Wadden/.ee.
postbus ')(), 886;, AB, Harlingcn.

l 1
Inderdaad, do eidercendeii verdienen on/.e bescher-
mi'\n. Noteer mij als lid van de Vv'addenverenit;mg
voor f 2 7 . 5 H * per jaar.

Naam:.

Adres:.

Postcode en woonplaats:.

Handtekening:

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

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.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 12 JANUARI

Remlgluskerk
10.00 uur mevr. M. Hijweege (Jeugddienst)

Verzorgingscentrum „De Bleijke"

10.00 uur ds. Elbert

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. Gerbrandy

R.K. Kerk Hengelo GId
Zaterdag 11 januari 17.00 uur Diakenwijding Frans
Robben door Mgr. Niënhaus

Zondag 12 januari 10.00 uur Woord en Comm.dienst

Dinsdag 14 januari 19.00 uur Avondmis

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

Weekenddienst doktoren

De weekenddienst loopt van vrijdagmiddag 14.00 uur
tot maandagmorgen 08.00 uur en is uitsluitend be-
doeld voor spoedgevallen.
Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur
een vrij spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te
bellen!

11 - 12 JANUARI

dr. Eijkelkamp, tel. 2262.

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr. Eijkelkamp/Timmers, Koldeweiweg 2,
Keijenborg, tel. 2262.
Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, Hengelo GId,
tel. 1277.
Woensdag: dr. Eyck, Kerkekamp 43, Hengelo GId,
tel. 3160.
Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo GId
tel. 1266.

Apotheek Hengelo GId, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden:
maandag t.e.m. vrjjdag 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

11 - 12 JANUARI

H. Eli, tol. 1420.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo GId

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 GId

Hengelo GId: 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 GId.,
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 GId.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo GId
tel 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7. 7221 NA Steenderen. tel. 05755-1659.
Kantoor Zefhern: „Dennenlust", Stephaonïtsweg 4,
7021 ZR Zelhem. tel. 08342-2151
Spreekuur gezios- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van
8.30 tot 9.30 uur

Alpha-hulpverlening di. en do. van 8.30-10.00 uur. tel
05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting ..De
Graafschap", ta.v. afd. alpha-hulpverlening, postbus
65, 7255 ZH Hengelo GId. Bezoekadres: Kastanje-
'aan 15. Hengelo GId.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16-19 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene be-
langenbehartiging in de gezondheidszorg. Voor vra-
gen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel (dage-
lijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-21025. 08340-
41275 of (maandag te m vrijdag) 08343-1214

NETWERK THUISZORG NEDERLAND

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

Diëtiste

H. Zweerink-Stege, Bakermarksedljk 15, 7223 KJ Baak
Tol 05754-1809 Voor afspraken tussen 13 *»n M me-


