
61e laargang no 4 dinsdag 21 januari 1992 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

0

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

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

Verschijnt dinsdags In:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Mager Hachee- Malse Bieflappen
vlees + kruiden Q QC

7
Af. 500 gram ViVV

.95500 gram

Mager Runder Balkenbrij
Gehakt O QC

9
A. 500 gram fciVV

•vv1kg

Onze dagreklames:
maandag en dinsdag:
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 4.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

4.95

4.95

4.95

NIEUWSBRIEF UIT DE
NOTARIËLE PRAKTIJK.

(1992/1).
Per l januari 1992 is een belangrijke stap gezet
op het terrein van de vernieuwing van het
Nederlandse Burgerlijk Recht. Ingevoerd zijn
de boeken 3, 5, 6 en 7, waarin een groot deel
van het vermogensrecht is herzien.
De invoering van deze boeken is bekend als de
invoering van het Nieuw Burgelij k Wetboek
(NBW). Bij de invoering van het Burgerlijk
Wetboek in 1838 luidden alle kerkklokken in
Nederland. De invoering van het Nieuw B.W.
zal Nederland evenmin ontgaan. Er is een grote
manifestatie georganiseerd om U ervan te door-
dringen dat er sprake is van een historisch
juridisch moment.
In deze week (21-25 januari 1992) is de "Week
van het Recht" georganiseerd door de Neder-
landse Orde van Advocaten, het Ministerie van
Justitie en de Koninklijke Notariële Broeder-
schap.
Van deze gelegenheid maak ik gebruik bij U
deze Nieuwsbrief te introduceren. U zult van
tijd tot tijd in de plaatselijke huis aan huis
bladen door middel van deze Nieuwsbrief geïn-
formeerd worden over allerlei onderwerpen en
nieuwe ontwikkelingen.
Op bestaande maatschaps-V.O.F. overeenkom-
sten is van een belangrijke verandering sprake
voor een verblijvens- of vermogensbeding. Ook
daarover zal ik U in een van de volgende
Nieuwsbrieven informeren.
Op het Gemeentehuis te Hengelo Gld. en op
mijn kantoor ligt een Nieuwsbrief voor
trouwlustigen op het gebied van het huwelij ks-
vermogens- en erfrecht.
Mijn kantoor stelt er prijs op U op een eenvou-
dige wijze informatie op juridisch gebied te
geven. Ik ben ervan overtuigd dat mijn initiatief
in een behoefte zal voorzien.

Mr. A. Schellenbach
Notaris te Hengelo Gld.

STICHTING
H VAN Sf.M/i/ j

PRESENTEERT

ZONDAG26JAN.AANVANG 11.30 uur
E N T R E E H M . 5.00 i n c l u s i e f k o p k o f f i e .

DESMBT

CONTACT-
LENZEN

De eerste weken
zijn de moeilijkste,
alle volgende
zijnde mooiste!

G ROOT KOR M ELI N K
brillen en contactlenzen

GEDIPLOMEERD OPTICIEN
'S MAANDAGS GESLOTEN

DEZE KEER WORDT HET GEHOUDEN OP 'N

WOENSDAGAVOND
WE BEGINNEN OP

5 FEBRUARI A.S.

EN VOOR DE

GEVORDERDEN

BEGINNEN WE WEER OP

MAANDAG 10 FEBRUARI A.S.

OPGAVE EN INLICHTINGEN IN DE WINKEL

KEIJENBORG l .. 2977

VERENIGING TOT STICHTING EN
INSTANDHOUDING VAN

SCHOLEN MET DE BIJBEL
TE HENGELO GLD

J U B I L E U M B O E K
T.G.V. HET 100-JARIG BESTAAN

GESCHREVEN DOOR M. HOOGEVEEN

PRIJS VAN HET BOEK ƒ 22,50

TE BESTELLEN BIJ

WOLTERS BOEKHANDEL
KERKSTRAAT 17 - HENGELO GLD

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

SPEKLAPPEN
500 gram

PAARDEROOKVLEES
100 gram

ONTBIJTSPEK
100 gram

4.30

1.15

2.45

1.45

SLAGERIJ

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

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

H

Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

DEZE WEEK m

cc

m

KRUIDKOEK
^N*

van 4.75 voor 4.25 "

\ KRUIDCAKE <

< van 5.25 voor d 75 ^
l£ '

S OAT BRAN BOLLEN \

% van 0.55 voor Q.40 -
> w

aa NVA - H3MHVH 3NIHVA1 3O NVA

Bloemen
verkoopkas

DEZE WEEK:

volop P R I M U L A ' S
3 stuks voor 5.50 6 stuks voor 10.00

—
l Wi jnberg,en

Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Wij bakken ze weer bruin!!!

DEZE WEEK

TWENTSE WEGGE
plm. 1000 gram

KERSEN RONDO'S
5 stuks U. f O

BAKKERIJ

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

EKIein
'Westland

j
HENGELO GLD

tel. 1054

Kerkstraat 6

25 stuks NAVELSINAASAPPELS
5.95

RODE of WITTE KOOL per stuk
0.95

baal prima KLEI-AARDAPPELEN
7.95

Uit onze rauwkostkeuken:

WITLOF SALADE 500 gr 3.95

AMERIKAANSE SALADE 500 gr
3.95

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

MS

GSSILOR

Essilor Delta;
de brilleglazen met het
grootste leesbereik.
Met de unieke Essilor Delta glazen in uw bril kunt

u alles goed en scherp zien binnen handbereik.

(Met traditionele leesglazen houdt goed zicht al óp

bij ± 50 cm.) Dit is prettig en vaak zelfs nodig bij

het werken aan een bureau, tijdens het knutselen

of bijv. bij het handwerken. Kom eens bij ons langs

voor een verhelderende demonstratie.

UW VAKMAN-OPTICIEN:

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

Philips f az apparaat
PFC10:
Met deze zeer fraaie personal fax kommuni-
ceert u razendsnel! Is voorzien van een
Icht/donker schakelaar, een kopJeerfunktie,
en kan foto's verzenden. De fax is uitgevoerd
in grijs en heeft een moderne en kompakte
vormgeving. Wordt geleverd met uitgebreide
dokumentatie, een rd faxpapier, aansluitkabel
voor telefoonnet en een netsnoer. Nu of nooit!
En voor zakeïjk gebruik kunt u de BTW
terugvorderen.

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

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijn S 070-614 614



Geboren 9 januari 1992

Hoera Hier ben ik!

Nu mag iedereen weten,
dat ik DAPHNE zal heten.

Dochter van

Gerard en Anja Seesing

Plataanweg l
Hengelo (Gld)

Maandag 27 januari a.s. zijn wij 25 jaar
getrouwd.
Wij hopen dit met onze kinderen en U te vie-
ren op vrijdag 31 januari 1992 in Hotel
„Leemreis", Spalstraat 40 te Hengelo Gld.
U bent van harte welkom op de receptie van
15.00 tot 17.30 uur.

ALBERT VAN DER VELDE

JOKE VAN DER VELDE-
MAALDERINK

Januari 1992.

Zelhemseweg 31,
7255 PT Hengelo Gld.

DANKBETUIGING

Door uw aanwezigheid, attentie of gelukwen-
sen werd onze trouwdag een onvergetelijke
dag.
Hiervoor onze hartelijke dank.
Tevens wensen wij iedereen een gelukkig en
gezond 1992.

ARIE en WILLEMIEN VAN DER LENDE

Petra en Martin
Bianca en Ronald

Plataanweg 7
7255 AZ Hengelo (Gld)

Langs deze weg willen wij een ieder heel har-
telijk bedanken voor de vele persoonlijke ge-
lukwensen, kaarten, bloemen en kado's die ons
25-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

BENNIE en THEA VERHEIJ

en kinderen

Davisweg 5,
7021 LR Zelhem.

In memoriam

Op 47-jarige leeftijd werd na lange ernstige
ziekte van onze christelijke zangvereniging
„Looft den Heer" weggenomen ons dierbaar
zanglid

ALBERDINA GEERTRUIDA SMITS-
GROTENHUIJS

Zij was jaren een trouw koorlid, ondanks bij
ernstige en slopende ziekte, bleef zij bij ons
koor zingen met volle inzet.
Als christelijke zangvereniging „Looft den
Heer" zullen wij haar dankbaar blijven geden-
ken als een heel fijn koorlid met veel inzet en
genegenheid.
Moge haar kinderen 's Heren troost in geruime
mate ondervinden.

Bestuur en leden van de
christelijke zangvereniging
„Looft den Heer"

Hengelo Gld, januari 1992.

FIRMA LANGELER Horeca
telefoon 05753-1212

Heeft u wat te vieren, dan kunt u

NUMMER 1212 BELLEN

Maar wil men stenen bestellen,

dan 81 ai
P.S. Het komt steeds voor wanneer u het oude
nummer 2121 belt, dat u geen gehoor krijgt.
Dan wordt er automatisch een l voor gezet en
wordt er dan 1212 gebeld.
Kunt U zich voorstellen hoe lastig het is wan-
neer we steeds onnodig tijdens het werk
worden gestoord.

vriendelijke groeten,

fam. Langeler - Hotel

HENGELOSE TONEELVERENIGING

De HTV is weer bezig met het instuderen van
een nieuw stuk geheten

NIET ELKE HAAN KRAAIT
geschreven door G. W. van Dooren

De datums van de opvoeringen zijn

zaterdag 21 maart
zaterdag 28 maart

FN ZAAL LANGELER HENGELO GLD

JEUGDSOOS FLOPHOÜSE
TOLDIJK

Nu voorverkoop van het
heroptreden van

BOH FOI TOCH
Zondagmiddag 9 februari a.s.

Kaarten te verkrijgen in
JEUGDSOOS FLOPHOÜSE

TONEELGROEP

WICHMOND-VIERAKKER

VRIJDAG 31 JANUARI A.S.

ZATERDAG l FEBRUARI A.S.

JAARLIJKSE UITVOERING
in het Ludgerusgebouw te Vierakker

Aanvang 19.30 uur

Opgevoerd wordt het blijspel in 3 bedrijven

Herrie op de hoeve
geschreven door Eric de Winter en

Wim van Zevenhoven

RtBLAPPEN 500 gram 8.45

GEGRILDE HAM 100 gram 1.95

JACHTWORST 100 gram 1.30

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thoisstraat •

KEIJENBOBO
Tel. «5753-1320

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 Breukelen
Giro 2737, Bank 70.70.70.538

G€M€€NT€ H6NGGIO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK
*****##******************************: =*************^

\ COLLECTE l OVERZICHT LOOP DER BEVOLKING OVER 1991 |
Volgens het collecterooster 1992 worden tot 15

februari 1992 geen collectes gehouden.

Aantal inwoners per 1 januari 1991

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.

[ RAADSVERGADERING |
De eerstvolgende raadsvergadering zal wor-

den gehouden op dinsdag 28 januari 1992, des

avonds om 8 uur in de raadszaal van het

gemeentehuis.

Geboren

Overleden

Ingekomen

Vertrokken

113

64

258

265

Aantal inwoners per 31-12-1991

Binnenverhuizingen

Huwelijken

Ingeschreven echtscheidingen

(108)

( 82)

(228)

(253)

244

47

7

overschot

overschot

(345)

( 43)

( 4)

8275

49

8324

8317

(8274)

+( 26)

(8300)

-( 25)

(8275)

MONUMENTEN-
COMMISSIE

Op vrijdag 24 januari 1992 komt de
Monumentencommissie in vergadering bijeen
in het gemeentehuis.

De vergadering is openbaar en begint om 09.00

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 ingeza-
meld en dus evenmin in de grijze container
terecht horen te komen, zoals oud papier.

In de gemeente Hengelo wordt door vereni-
gingen en scholen regelmatig oud papier in-

gezameld. 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 inzame-
ling.

Op de volgende data wordt oud papier ingeza-
meld:
Zaterdag 25 januari
Gymvereniging D.I.O.-Keijenborg. Container

op de parkeerplaats bijdeSt.Bernardusschool.
Pastoriestraat. Tussen 07.30- 12.00 uur.

Woensdag 29 januari
Ds. J.L. Piersonschool, container aan de
Snethlageweg, tussen 13.00-15.00 uur. Vanaf

dinsdagavond 28 januari kan het papier wor-
den gebracht, goed gebundeld of in dozen
verpakt. Het papier moet dan geplaatst wor-

den onder het afdak bij het tweede hek
Zaterdag 1 februari

Korfbalvereniging Quick '81. Container bij de
ingang van het korfbalveld, Korenbloemstraat.
Tussen 09.30-12.30 uur.

Dinsdag 4 en woensdag 5 februari
R.K. Basisschool De Leer. Container parkeer-
plaats Dwarsstraat bij de school. Tot 18.00
uur.

De tussen haakjes geplaatste getallen hebben betrekking op het jaar 1990.

l PUBLIKATIES WET RUIMTELIJKE ORDENING |

BEKENDMAKING BOUWPLANNEN

De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt 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 en/of de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ten einde mede-
werking te kunnen verlenen aan de bouwplannen van:

1. G. Wolsink, Vordenseweg 3 te Hengelo, voor het uitbreiden van de woning;
2. Th. van Aken, De Heurne 20 te Hengelo, voor het uitbreiden van de woning en het oprichten van
een carport;

3. J.C. Eilander, Westerstraat 84 te Hengelo, voor het bouwen van een berging.

De aanvragen om vergunning liggen met ingang van 23 januari 1992 gedurende 14 dagen ter

gemeente-secretarie (afdeling grondgebiedszaken) voor een ieder ter inzage.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen het verlenen

van de gevraagde vrijstelling indienen bij burgemeester en wethouders

Hengelo, 21 januari 1992.

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

BEKENDMAKING VERZOEK OM VRIJSTELLING

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 17 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening ten einde medewerking te kunnen verlenen aan het verzoek van:
F. Hilderink, Krommedijk 6 te Hengelo, om toestemming voor het tijdelijk plaatsen van een
stacaravan bij de woning, zulks tot uiterlijk 1 juli 1993. De plaatsing is nodig in verband met een

interne verbouwing van de woning.

Het verzoek ligt met ingang van 23 januari 1992 gedurende 14 dagen ter gemeente-secretarie
(afdeling grondgebiedszaken) voor een ieder ter inzage.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen het verlenen
van de gevraagde vrijstelling indienen bij burgemeester en wethouders.

Hengelo, 21 januari 1992.

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

Woensdag 12 en donderdag 13 februari
Openbare Basisscho >l Rozengaardsweide. Container parkeerplaats Leliestraat bij de school
Woensdag 16.00 uur :ot donderdag 15.30 uur.
Woensdag 19 t/m zaïerdag 22 februari

Chr. Basisschool Bek/eld. Container hoek Veermansweg-Bekveldseweg.
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 Wolbnnk. Tijdens openings-
tijden winkel Spannevogel. In winkel naar sleutel van container vragen.

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 postzegel opsturen naar:
Stichting Zeehondencrèche. Antwoordnummer 9SO.

l 99SO WL Pieterburen Giro 8020 l

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



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

f eldig tot a.s. zaterdag

Rauwe Boerenham

100 gram

Slagersleverworst

100 gram

Schinkenkrakauer

100 gram !

AH Margarine
250 gram 36 et

AH Tafelmargarine

500 gram l.2.J

Slijterij „De Zon"
Bokma Jonge Jenever

liter 20.95

Heublein Pina Colada

3/4 liter van 14.95 voor l Aa V V

Magere Speklappen

500 gram 3.98 kg 0.9 U

AH Knip Wit/Bruin

800 gram I.UV

AH Zaans Volkoren

800 gram 1.79
AH Verse Roomkaas

125 gram £•£*/

Elstar

kg 3.99

AH Goudse Licht
Belegen Kaas

10.90kg

Chaudfontaine
lemon, citroen, orange

0.99liter

AH Knakworst

10 stuks 1.49

Bitterkoekjes

250 gram 1*

Popla Toiletpapier

12 rol 4.79

Citroenen

HOU3 stuks voor VB V V

maandag aanbiedingen

zie in de winkel

Zie de grote adv. in

de landelijke bladen

TE KOOP:

PEUGEOT 405

PEUGEOT 405

PEUGEOT 405

PEUGEOT 405

PEUGEOT 309

PEUGEOT 309

PEUGEOT 309

PEUGEOT 309

PEUGEOT 309

PEUGEOT 309

PEUGEOT 309

PEUGEOT 309

PEUGEOT 205

PEUGEOT 205

PEUGEOT 205

PEUGEOT 205

PEUGEOT 205

PEUGEOT 205

PEUGEOT 205

OPEL CORSA

OPEL KADETT

FIAT PANDA

HONDA CIVIC

GL1.6

GLD

GR 1.9

GL 1.8

GTI

XL

GL

GL

XL PROFIL

SCORE

MAGNUM

XS

XLD

XLD

XE

XL

ACCENT

ACCENT

ACCENT

1989

1989

1988

1988

1989

1989

1987

1988

1989

1988

1989

1989

1988

1990

1989

1989

1988

1987

1986

1987

1987

1988

1990

^Yf\ AUTOMOBIELBEDRIJF

ÜXtifoerhof
Bleekstraat 14, Hengelo Gld Plakhorstweg 8, Doetinchem

Café Nijhof
Dorpsstraat 13 - Halle - tel. 08343-1234

Zondag 26 januari

Koffieconcert met

Bohfoi toch

Entree ƒ 7,50

Aanvang 11.00 uur zaal open 10.00 uur

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spuistraat 12, Hengelo Gld

'• Maandags gesloten

DE LAATSTE

AGENDA'S
Kalenders, Horoscoop-
boekjes, Acht. Almanak
voor 1992 in voorraad

TE KOOP

Woelpoot, Hoge druk spuit
Cultivator 2 m breed,
Schelvendrager 2.50 m
breed, plm. 500 rode met-
selstenen, partij Buizen
doorsnede 6 cm, 15 lengtes
van plm. 2 m en 17 lengtes
van 7 m (in een koop)

Vleemingh - Steenderen
Tel. 05755-2005 of 1451

OPRUIMING
STREEKROMANS

BOUWDOZEN
LEGPUZZELS
STRIPBOEKEN

WOLTERS
KERKSTRAAT 17
HENGELO GLD

DRUKKERIJ WOLTERS

NIEUW

Nu liefst 3 soorten
suikerarm gebak

- aardbei - citroen
- chocolade

Ook voor dieet, de zaak
voor mensen met smaak

BAKKERIJ KREUNEN
Tel. 05753-1474

KERKSTRAAT 17
HENGELO GLD

— Bruidstaarten
— Kindertaarten
— Cijfertaarten
— Feesttaarten
— Gelegenheidstaarten

BAKKERIJ KREUNEN
maakt 't lekker . .voor U

DIALECT
In de serie is nu

verschenen

de Poste
verhalenbundel met o.a.

verhalen van J. W. Smei-
tink en H. Keuper

WOLTERS
KERKSTRAAT 17
HENGELO GLD

POLITIEINFORMATIE der
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD
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Aanrijdingen: in deze periode vonden een zestal aan-
rijdingen plaats waarvan vijf alleen met materiele
schade en in een geval werden twee inzittenden
licht gewond.

Dankzij de oplettendheid van enkele getuigen werd
in een geval van doorrijding na aanrijding de ver-
dachte achterhaald.

- Op de Bleekstraat werd op 20 december 1991 een
zogenaamd "Hengeltje" en een reclamebord omver
gereden. De automobilist reed door. Door omstanders
werd het kenteken genoteerd en de verdachte werd
achterhaald. Proces-verbaal volgt.

Inbraken: Bij een zestal bedrijven aan de Molenenk-
Zelhemseweg werd in de nacht van dinsdag 7 op
woensdag 8 januari 1992 ingebroken. Onbekenden
zijn de bedrijven binnen gekomen na verbreking.

De buit was gering daar er nagenoeg niets was te
halen. Indien iemand in de omgeving Molenenk-Zel-
hemseweg iets verdachts heeft waargenomen wordt
verzocht zich bij ons te melden.

Een automobilist is bekeurd terzake het rijden onder
invloed. Zijn bloed-alcohol gehalte was 0.8 promille.
Een geldboete van ƒ 250,00 is het gevolg.

J. G. Tabor

KOFFIECONCEKTEN IN KEIJENBORG

De stichting „Vrienden van Maria Poste!" te Keijen-
borg organiseert dit winterseizoen wederom een 4-
tal koffieconcerten.

De grote belangstelling waarmee zij zich de afgelo-
pen twee seizoenen gelukkig mocht prijzen, heeft

hen doen besluiten door te gaan met het organiseren
van de bij u inmiddels zo bekende koffieconcerten.

Dit seizoen hopen zij weer een groot aantal mensen
te mogen begroeten. Getracht is een zo gevarieerd
mogelijk programma aan concerten samen te stellen
om een zo breed mogelijk publiek te bereiken.

Het eerste koffieconcert zal plaatsvinden op zondag
26 januari a.s. met medewerking van de „lesel-
kapel" uit Doetinchem.

De leselkapel bestaat uit 22 oprechte amateur musici
die een onvervalst Egerlander muziek ten gehore
brengen.

Vervolgens zal op 23 februari muziekgroep „Smoek"
uit Aalten, bestaande uit 5 personen, optreden.

Op 29 maart zal muziekgroep „Spöl", bestaande uit
5 personen optreden.

Ter afsluiting van het seizoen is op 12 april gekozen
voor Hans Keuper, in samenwerking met de formatie
„Boh foi toch".

De koffieconcerten vinden plaats bij Party Restau-
rant „De Smid" te Keijenborg. Aanvang 11.30 uur.

De entree bedraagt ƒ 5,— voor volwassenen en ƒ 3,50
voor kinderen en 65 plussers.

NIEUWJAARSTOERNOOI B.C.V. GROOT SUCCES

Het op 8 januari j.l. gehouden nieuwjaarstoernooi
van Badminton Club Veldhoek is een groot succes
geweest. Ver voordat de inschrijftermijn was ver-
streken was het toernooi al volgeboekt en werden
verdere deelnemers plaatsing voor een volgend toer-
nooi toegezegd. Ook al was er rekening gehouden
met grote belangstelling voor dit toernooi toch moest
er organisatorisch wat veranderd worden zodat er
meer deelnemers geplaatst konden worden, dit tot
ieders volle tevredenheid.

Vanaf 19.30 uur werd in Sportcomplex de Veldhoek
sportief en bovenal met plezier gespeeld door de on-
geveer 85 recreantenten in speelsterkte van beginne-
ling tot sterke recreant Omdat de teamindeling door
middel van loting tot stand was gekomen werden
alle deelnemers door elkaar gehusseld om samen in
teamverband gemengddubbel, herendubbel en dames
dubbel te spelen.

Om 23.00 uur werden de laatste partijen beëindigd
en trok iedereen na een verfrissende douche richting
kantine waar het winnende team een bloemetje werd
overhandigd.

Mocht men interesse hebben in de badmintonsport
dan kan men contact opnemen met Jan Teunissen,
tel. 05736-1202 of Diny Hebbink tel. 05753-7216.

DAMNIEUWS 9 JAN. 1992

Het 4e team ontving thuis het sterke Brummen 3. Dat
zij sterk waren bleek al snel na de nederlagen van J.
Wentink, B. Goorman en L. Koldenhof.

E. Berendsen die een schijf achter stond pakte deze
weer terug en nadat de tijdslimiet was verstreken
leek het remise te worden, maar de afwikkeling na
remise was iets verkeerd berekend en ook Berendsen
verloor alsnog, waardoor hij geen eer kon behalen
voor Hengelo.

Onderlinge competitie: A. Hoebink-J. Heuvelink 1-1,
W. Eijkelkamp-H. Zonnenberg 2-0, G. Kreunen-H.
Luimes 0-2, D. Walgenoet-B. Harkink 1-1, J. Vos-
H. Vos 1-1, H. Hulshof-J. Luiten 1-1, H. Dijkman-
A. Versteege 2-0, G. Wentink-G. Botterman 0-2.

Standen finale groep A: 1. H. Luimes 14-26; 2. H.
Vos 14-23; 3. J. Heijink 14-21; 4. J. Vos 12-17; 5. A.
Hoebink 13-17.

Finale groep B: 1. H. Dijkman 12-14; 2. L. Koldenhof
14-14; 3. G. Botterman 11-12.



ADVERTENTIE

BOH FOI TOCH IN "DE EGELANTIER"
Boh foi toch zegt de Achterhoeker als hij iets te horen krijgt wat hij nooit had verwacht. Dat verklaart de
naam voor een nieuwe Achterhoekstalige band, deze samenstelling en deze muziek had niemand
verwacht.
De groepsleden: Hans Keuper, Ferdy Jolij, Willem te Molder en Jan Manschot.
Hans Keuper trekt al sinds jaren door Nederland en Duitsland om het dialect te promoten in woord en
muziek. Hans zingt en speelt op de monica. Het aparte geluid van zijn ouderwetse "monica" of
boerentrekharmonica is zeer kenmerkend voor de muziek van de groep.
Ferdy Jolij speelt de (meestal) elektrieke gitaar. Hij heeft naam gemaakt als de eerste gitarist van Normaal
en is mede componist van verschillende grote Normaal hits. Ferdy heeft een eigen stijl van spelen en dat
is ook duidelijk te horen in zijn composities.
Willem te Molder op de basgitaar. Willem heeft in verschillende bandjes gespeeld maar het bekendst is
hij geworden door zijn populaire spel op de vrijdagmorgen bij Omroep Gelderland "verblijfplaats
onbekend".
Jan Manschot op drums. Jan is veertien jaar drummer geweest bij de groep Normaal. Ook hij heeft veel
ervaring in de muziekwereld. Jan heeft, toen hij in Normaal speelde, verschillende nummers geschreven
waarvan er enkele hits zijn geworden.
Alle vier de groepsleden componeren, schrijven teksten in het Achterhoeks dialect en zingen de door
henzelf geschreven teksten. De muziek is een mooie mengeling van Achterhoekse folklore met Cajun en
Zydeco invloeden. Maar ook de Ierse en Engelse volksmu/.iek is van invloed geweest op de muziek van
Boh foi toch. De groep staat garant voor een avondje feest en plezier voor meerdere generaties, voor jong
en oud dus.
Boh foi toch speelt voor de eerste keer in Hengelo Gld en wel op vrijdag 31 januari a.s. in Grand Café
"De Egelantier". Aanvang 21.30 uur.
Door de enorme publieke belangstelling is het optreden helaas al sinds weken volledig uitverkocht.

Voor
HOUT VERSNIPPEREN

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

Toldijk

Gehoorzaamheidscursus
voor huishouden. Tevens
puppie- cursus, te Hen-
gelo Gld. Aanvang l febr.
a.s. om 15.30 uur. InL:
A. Peters, tel. 08344-1436
of H. Lichtenberg, tel.
05753-2042

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

Q

GLAS -VERF -BEHANG

Voor gezellige privé, club-
of bijlessen Engels, kunt u
thans weer bellen instituut
Brittannia, tel. 08342-3754

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

Milieubewust
stoken

SERVICE

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-instailateur staart wij graag voorti klaar:

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:

l€èlebwee
/
icl

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

ESSILOR DELTA BRILLEGLAZEN
de oplossing voor mensen met een leesprobleem.
Vanaf het veertigste jaar krijgen veel mensen te ma-
ken met problemen bij het zien op korte afstand.
Lezen, schrijven, handwerken en andere aktiviteiten
op leesafstand worden lastiger. Dat is een normaal
verschijnsel met een natuurlijke oorzaak. Het aan-
passingsvermogen van het oog vermindert nu een-
maal bij het ouder worden. Niets verontrustends
dus.
Wie in de verte nog goed kan zien, heeft dan een
leesbril nodig. Deze zorgt ervoor dat alles wat zich
tot een afstand van plm. 50 cm van de ogen bevindt,
weer scherp kan worden gezien. Zo'n bril heeft het
voordeel dat hij alleen bij het lezen hoeft te worden
opgezet.
Het zichtbare nadeel is, dat de afstanden waarop de
drager met deze bril scherp kan zien, beperkt zijn.
Want met de, normale leesglazen kunt u alleen
scherp zien op afstanden tot plm. 50 cm. De afstan-
den vanaf 50 cm tot ongeveer 100 cm zijn echter on-
scherp of wazig. Bij tal van bezigheden is het prettig
of vaak nodig om ook de verschillende zaken om ons
heen binnen handbereik goed en scherp te kunnen
zien.
De oplossing: Essilor Delta brilleglazen.
Essilor, de uitvinder en fabrikant van de bekende
Essilor Varilux brilleglazen, ontwikkelde voor de
grote groep mensen met enkel een leesprobleem Es-
silor Delta glazen. Deze glazen bieden een veel rur-
mere scherptediepte dan gewone leesglazen. Dit
houdt in dat óók alles wat zich tussen plm. 50 cm en
plm. 100 cm van de ogen bevindt, goed en scherp
wordt gezien. In de praktijk is dit alles binnen hand-
bereik. In alle kijkrichtingen is er sprake van een
comfortabel breed gezichtsveld. En dat bij een na-
tuurlijke hoofdhouding. Dit is vooral prettig en vaak
zelfs nodig bij het werken aan een bureau, tijdens
het knutselen of bijv. bij het musiceren of hand-
werken.
Geen beperkingen.
Essilor Delta glazen ondervangen de beperkingen
van het normale leesglas. Bij tal van bezigheden zul-
len de unieke eigenschappen van Essilor Delta gla-
zen worden ervaren doordat alles wat zich binnen
handbereik bevindt goed en scherp is te zien. Zeer
geleidelijk en zonder onderbrekingen.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot juwe-
lier-opticien Köhler-Wissink, Spalstraat 15 te
Hengelo Gld.

EXPOSITIE IN DE BLEIJKE
T.e.m. 28 januari is er in verzorgingscentrum De
Bleijke te Hengelo Gld een expositie van illustraties,
gemaakt door Daan Kroesen.
Deze tekeningen zijn gemaakt bij een boek dat door
zijn vader Benny Kroesen is geschreven en op toe-
passelijke wijze de oude gebruiken en tradities
weergeven, die in het boek beschreven zijn.
De expositie is dagelijks te bezichtigen van 14.00 tot
17.00 uur.

WINTERWANDELTOCHT HENGELO GLD
De Hengelose auto en motorclub Hamove organiseert
op zondag 2 februari a.s. haar jaarlijkse winter-
wandeltocht.
Elk jaar komen er meer deelnemers uit alle wind-
streken om de gemoedelijke sfeer te proeven die dit
evenement meebrengt, een laagje sneeuw zou hele-
maal het einde zijn in deze bosrijke omgeving.
Men kan weer kiezen uit de afstanden 6, 12 en 25 km
en men kan starten bij de Varsselse molen aan do
Varsselseweg (5 km buiten het dorp).
De 25 km lopers kunnen tussen 10.00 en 11.00 uur
starten en de 6 en 12 km wandelaars kunnen hun
starttijd bepalen tussen 10.00 en 14.00 uur.
Na afloop van deze gezonde ontspannen tocht is er
voor iedere deelnemer een consumptie en een
souvenier.

y

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

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 veiiia gaswerk.
Sluit daarom een abonnement af bij uw G.GTp. installateur

voor de onderhoud van uw gasapparatuur.

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

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

STRAALBEDRUr BRUMMELMAN

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

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel. O57-55-1 767-

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f t f fZ E L H EM
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

OF VOGELVRIJ VIRKLAARD?

-

De eidereenden in hot 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.

Natuurli jk, visserij in de Wadden/.ee 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 jarcniang 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 on naar de Landel i jk . -
Vereniging tot Behoud van ue Wadden/ee.
postbus '<o, 8S60 AB, Harlingen.

r
Inderdaad, ilr eidereenden verdienen on/e bescher-
ming. Noteer mij als lid van de Waddenverenic;inp
voor f 27.50* per jaar.

Naam:

Adres:

Pnsli-ndr en woonplaats:

Handtekening:

* Studenten eu 65-plusseis *T" '~~
betalen slechts f 17,50 per jaar. ^^

Landeli|ke Vereniging lol Behoud van üe Waddenzee ^^§>
m
p

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

Kerk» en andere diensten
ZONDAG 26 JANUARI

Remlgluskerfc
10.00 uur ds. P.F. de Vries (Heilig Avondmaal)

Goode Herder Kapel
10.15 uur ds. Buitje, Doetinchem

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur ds. W.A. Hage, Neede

(Jeugddienst)

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 25 januari 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 26 januari 10.00 uur Woord en Comm.viering
met zang van het gemengd koor
Dinsdag 28 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 vr()dag 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!

25 - 26 JANUARI

dr. Koning, tel. 1266

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

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

Openingstijden:
maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 en 13.30-18.00 uur;
za., zo., feestdagen: 11.00-12.00 uur
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het week-
end, buiten de openngstUden om 17.30 uur Inleveren

Weekenddienst dierenartsen
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

25 - 26 JANUARI

H. Eil, tel. 1420.

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld
Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

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

Verpleegburo Nederland
Voor aanvullende thuiszorg: 05753-3325, tijdens kan-
tooruren

Kruisvereniging Hengelo Gld
Hengelo Gld: Kastanjelaan 2c, tel. 05753-1397
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 Zeltiem: ..Derrnenlust", Stephaonitsweg 4.
7021 ZR Zelhem. tel. 08342-2151
Spreekuur gezin-s- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van
8.30 tot 9.30 uur.

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

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000. dagelijks bereikbaar van 16-19 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene be-
langenbehartiging in de 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. 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
Mydden-IJssel - tel. 05751-1846.

Difitiste
H. Zweerink-Stege, Bakermarksedljk 15, 7223 KJ Baak
T»l QS754-1809 Voor afsoraken tussen 13 «n 14 uur


