
61e jaargang no 8 dinsdag 18 februari 1992 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

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

Verschijnt dinsdags In:

Hengelo, Ketjenborg,

Velswljk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

GIGANTISCHE
VERBOUWINGS-OPRUIMING

Ons pand ondergaat een belangrijke verandering.

Daarvoor is ruimte nodig en dus houden wij een

TOTALE LEEGVERKOOP
Dit alles gaat gepaard met fantastische kortingen.

Op alle reeds afgeprijsde winter/voorjaarsartikelen nog
eens 25% extra korting.

Niet afgeprijsde artikelen 1O-25% korting.
(m.u.v. de nieuwe voorjaarscollectie)

Avion ondergoed 2O% korting.

LENTFERINK - MAN N EN MODE
Spalstraat 7-9

Zin in een feestje? Houdt dan
donderdag 5 maart a.s. vrij

in uw agenda.

Raadhuisstraat 53, Hengelo

Uideo-ltm

Nintendo v a ƒ 7,50
te huur

Ter introduktie de spel-
computer en 1 spel voor 1
dag ƒ 12,50 t.e.m. 9 maart.
Reserveer tijdig. Voor meer

informatie
Video Inn

Spalstraat 28a, Hengelo Gld.
tel. 05753-3636.

Hengelo Gld

SCHOUDERKARBONADE
500 gram 5.45

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

\ OLYMPISCHE WEKEN \
j ook bij uw warme bakker Bruggink g

Firma Langeler Horeca

langdeir

*„

HOTEL-CAFE-RESTAURANT-ZALEN

SPALSTRAAT 5 - 7255 AA HENGELO (GLD)

TELEFOON 05753-1212

* bruiloften * sf'ci<r\ul restaurant * recepties1

Een familiebedrijf met een rijke traditie
al sinds 1600.

Waar moeder en zoon deze traditie net
zo glorieus en voortvarend voortzetten.
Want bij Langeler wordt verjaardag of

bruiloft een echt feest.
Voor een diner of koud-warm buffet, het

wordt tot in de puntjes verzorgd.
Nieuw!!!

Oud Hollandse Spelen!'

HAMBURGERS
per stuk

PEKELVLEES

100 gram

ZURE ZULT
100 gram

1.15

1.85

1.05

Oudhollandsche Spelen

waardoor uw feest een speciale
dimensie krijgt!

Vraag vrijblijvend inlichtingen.
• koude en warme buffetten

KNAL PRIJS

Olympisch slagroom-
taartje

deze week van 10,-- nu

7,50

BAKKERIJ KREUNEN
De zaak voor banket met smaak!

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spuistraat 12, Hengelo Gld

't Maandags gesloten

Voor
HOUT VERSNIPPEREN

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

Toldijk

HALFMAN B.V.
boomkwekerlj

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

m

P.S. wegens vakantie GESLOTEN

van 2 t.e.m. 7 maart.

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

w
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

DEZE WEEK
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KiEMPÜNTJE
van 0.70 voor Q.50 n

TARWE ROGGE ROZIJNEN \

BOLLETJES + SESAM
van 0.75 voor (^55 £

3d NVA - H3MMV3 3HiHVA\ 3(1

GLAS-VERF-BEHANG

Bloemen
verkoopkas

vanaf 3.95

2 bos voor 5.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

HENGELO GLD
tel. 1054

Kerkstraat 6

kg BROCCOLI

kg ANDIJVIE

12 grote KIWI'S

3.90

2.95

4.95

Uit onze rauwkostkeuken:

BROCCOLI MIX 500 gram 3.95

pittige IJSBERGSALADE
520 gram 3.95



Met leedwezen hebben wij kennis genomen van
het overlijden van de heer

D. J. WALGEMOED

Van 1944 tot heden was de heer Walgemoed
secretaris-penningmeester van het Genoot-
schap tot Onderlinge Waarborg van Runderen
te Hengelo (Gld.).
Wij hebben zeer grote waardering voor hetgeen
de heer Walgemoed gedurende deze 48 jaren
voor het Hengelose Veefonds heeft betekend.
Aan zijn grote persoonlijke inbreng en de zeer
prettige wijze waarop wij met hem mochten
samenwerken zullen wij de beste herinnerin-
gen bewaren.
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar
zijn echtgenote en de overige familieleden.

H. Eil voorzitter
G. W. Enzerink commissaris
H. W. L. Groot Roessink commissaris
G. W. Hilferink commissaris
B. J. Nijenhuis commissaris

Hengelo (Gld.), 12 februari 1992.

KEURSLAGER

Onze Special
heet

'Runderretto'
In de laatste week van de Olympische win-
terspelen laten we u extra lekker eten. Proef
onze Special maar 'ns. Of wat dacht u van
Goulash met kipfilet! het recept vindt u in

Koken met de Keurslager. Eet smakelijk.

500 gram

MAGER
RUNDERGEHAKT

1 kg 9i95

vleeswarenspecial

PEPERCARRE

2?5
100 g ram
Gebraden varkensrib
met peper gedeco-
reerd. Ook lekker in
dikke plakken bij de
warme maaltijd.

RUNDER-
RETTO'S
uit Mulhouse

100 gram

265
Fijn gekruid

mager runder-
gehakt in een

"jasje".

Alleen op dinsdag

EEN DAG IN DE WEEK VLEES
VOOR DE HALVE PRIJS!

deze week
SLAVINKEN
(max 2 kg per klant)

Volgende week:
Hamlapjes

Let op onze dagaanbiedingen
in de winkel!

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

9208

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Albert Heijn Hengelo (G)
Om onze nieuwe supermarkt goed te beman-
nen, gaan we ons team van medewerkers
uitbreiden. Daarom zoeken we een goed ge-
motiveerde

Verkoopster
Wij bieden:
- Een prettige werksfeer in een totaal nieuwe

winkel.
- Een verantwoordelijke baan in teamverband.
- Mogelijkheden van scholing en opleiding.
- Salariëring overeenkomstig de nieuwe CAO

afspraken.

Wij vragen:
Een gemotiveerde jongedame, liefst met wat
ervaring, die ongeveer 18 a 20 jaar oud is en
goede kontaktuele eigenschappen heeft.
En het vak van verkoopster ook ziet in de zin
van „gastvrouw" zijn.

Schriftelijke sollicitatie graag richten aan:

Albert Heijn Hengelo (G)
t.a.v. J.H. Wansink,

Raadhuisstraat 4, 7255 BM Hengelo (G)

Na een kortstondige ziekte is overleden mijn
lieve man, onze zorgzame vader en opa

DERK JAN WALGEMOED
echtgenoot van J. B. Harmsen

x Hengelo (Gld.), 11-10-1908
t Zutphen, 11-2-1992

Hengelo (Gld.), J. B. Walgemoed-Harmsen

Ambt Delden, J. Walgemoed
G. J. W. Walgemoed-

Hijink
Peter, Anne-Marie, Inge,
Christian

Hardenberg, H. Wijnbergen-
Walgemoed

H. Wijnbergen
Evert en Marry, Derk Jan,
Klaas

Heiloo, L. W. Walgemoed
J. Walgemoed-Veenink
Joost, Matthijs

Hengelo (Gld.), M. Lenselink-Walgemoed
G. Lenselink
Janet en Daniele, Marti j n,
Hugo

7255 LE Hengelo (Gld.), 11 februari 1992.
Vordenseweg 43.

De crematie heeft zaterdag 15 februari inmid-
dels plaats gehad in het crematorium „Slangen-
burg" te Doetinchem.

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

1/2 jaar garantie op onderdelen

Na een lange periode van ziek zijn is toch nog
plotseling overleden mijn lieve vrouw, onze
lieve moeder en oma

GERDA ALBERTA MEULENBRUGGE

echtgenote van Albert Weustenenk

op de leeftijd van 70 jaar.

Onze dank gaat uit naar al die mensen
die haar al die jaren liefdevol ver-
zorgd hebben in het verpleeghuis
„Den Ooiman" te Doetinchem.

Hengelo (Gld.), A. Weustenenk

A. Weustenenk
G. Weustenenk-Bosch

M. C. Haverkamp-
Weustenenk

B. Haverkamp

C. H. Weustenenk
W. J. Weustenenk-

Kreunen

G. A. Boerman-
Weustenenk

W. H. Boerman

A. G. Weustenenk
J. Th. W. Weustenenk-

Eliesen

G. Weustenenk
M. A. P. Weustenenk-

Goossens

C. J. Groot Jebbink-
Weustenenk

G. J. Groot Jebbink

G. M. Weustenenk
K. Lauckhart

en kleinkinderen

7255 CS Hengelo (Gld.), 8 februari 1992.
Het Karspel 42.

De begrafenis heeft op donderdag 13 februari
inmiddels plaats gehad op de Algemene Be-
graafplaats te Hengelo (Gld.).

HENK MEULENVELD
en
JOKE HILFERINK

gaan trouwen op vrijdag 21 februari in het ge-
meentehuis te Ruurlo.

De kerkelijke inzegening van het huwelijk is
in de Goede Herder Kapel in de Veldhoek om
12.15 uur.

De receptie waarbij wij u van harte uitnodigen
is van 15.00 tot 18.00 uur in zaal de Keizers-
kroon, Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

Februari 1992.

Schapendijk 2,
7255 NK Hengelo (Gld.).

Droevig om haar heengaan, doch dankbaar voor
wat zij voor ons is geweest, geven wij u ken-
nis dat heden, na een kortstondige ziekte, on-
verwacht is overleden onze lieve moeder en

GEERTRUIDA WILHELMINA ZEEVALKINK
weduwe van Derk Jan Menkveld

op de leeftijd van 81 jaar.

Hengelo (Gld.), D. J. Menkveld
G. H. Menkveld-Lubbers

Zutphen, B. J. van Burk-Menkveld
J. van Burk

Wageningen, J. W. Menkveld
J. T. M. Menkveld-

Tombergen

Hengelo (Gld.), A. Menkveld
D. J. Menkveld-Rossel

en kleinkinderen

7255 KJ Hengelo (Gld.), 7 februari 1992.
„'t Germe", Veermansweg 12.

De begrafenis heeft dinsdag 11 februari inmid-
dels plaats gehad op de Algemene Begraaf-
plaats te Hengelo (Gld.).

GEMEENTE H'ENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTE PUBLIKATIE WET AROB
Volgens het collecterooster 1992 wordt de ko-
mende periode de volgende collecte gehou-
den:
16 t/m 29 februari - Leger des Heils.

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 29 januari t/m 11 februari 1992 waartegen op basis van de
Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

SOCIALE
VERZEKERINGSBANK

HERTAXATIES ONROEREND-
GOEDBELASTINGEN

P. Stortelder, Broekweg 8, Hengelo Gld het veranderen van de woning

In verband met de herziening van de heffings-
grondslag (waarde in het economische ver-
keer) voor de onroerend-goedbelastingen
(OGB) per prijspeildatum 1 januari 1991 zullen
binnenkort in onze gemeente hertaxaties plaats-
vinden.
Evenals de voorgaande keren zal de Stichting
voor Kadastrale en Financiële Administratie te
Deventer (KAFI) de taxatiewerkzaamheden
verrichten.
De bewoners van woningen en de gebruikers
van andere gebouwen worden vriendelijk ver-
zocht diegenen die met taxaties zijn belast, de
gevraagde inlichtingen te verstrekken en de
woningen en andere gebouwen zowel van bin-
nen als van buiten door hen te laten bezichti-
gen.
De desbetreffende taxateurs zijn in het bezit
van een door de burgemeester getekend
legimatiebewijs. Desgewenst zijn nadere in-
lichtingen ter gemeente-secretarie (afdeling
Financiën) verkrijgbaar.

G.W. Scheffer, Waarleskamp 28, Hengelo Gld

A.B.M. Besselink, Het Karspel 94, Hengelo Gld

AFVAL-APART OOK IN

DE GEMEENTE HENGELO

ATTENTIE! WIJZIGING
TELEFONISCH AAN-
MELDEN AAN HUIS AF-
HALEN GROF VUIL

Van de mogelijkheid om grof huishoudelijk af-
val aan huis te laten ophalen wordt zo druk
gebruik gemaakt, dat wij een wijziging in de
telefonische aanmelding hebben moeten door-
voeren. Wie binnen de bebouwde kom van
Hengelo en Keijenborg woont hoeft grof huis-
houdelijk afval niet meer tevoren aan te mel-
den. Het kan gewoon op de ophaaldag voor
grof vuil aan de straat worden gezet. Wie buiten
de bebouwde kom of in Varssel of Veldhoek
woont wordt verzocht zich tot uiterlijk
donderdag's 12.00 uur voor de ophaaldatum
aan te melden. Het telefoonnummer is (05753)-
1541. Als grens voor de bebouwde kom worden
de borden "Hengelo" en "Keijenborg" aange-
houden.
Op vrijdag 13 maart 1992 is de volgende
inzameldag voor grof huisvuil. De ophaaldata
voor grof huishoudelijk afval staan vermeld op
de ophaalkalender. Ónder grof huisvuil wordt
verstaan al het huisvuil dat niet in de grijze
container past, zoals bankstellen, wasmachi-
nes, koelkasten e.d. Voor een milieuvriendelijke
verwerking van de koelkasten wordt zorg-
gedragen. Ook gebundeld snoeiafval en grof
tuinvuil kan worden aangeboden. Buiten de
inzamelrondes om wordt geen grof vuil ingeza-
meld. Grof vuil dat naast de container wordt
gezet zal niet worden meegenomen.
Namens de beladers verzoeken wij u dringend
zich aan de volgende spelregels te houden:
- biedt uw grof vuil dusdanig aan dat het hand-

zaam gebundeld is;
- het gebundelde grof vuil mag maximaal 25 kg.
wegen;

- het grof vuil dient op de inzameldag voor 8.00
uur aan de weg te worden gezet.

Wij wijzen er nog even op dat bouw- en sloop-
afval niet als grof vuil wordt beschouwd. Dit
afval wordt niet in de grof vuil ophaalronde
meegenomen.
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen
met het gemeentehuis, telefoon (05753)-1541.

het bouwen van een berging ter vervanging van een
bestaande berging

het oprichten van een woning met garage aan de
Zelhemseweg

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.

| BESCHIKKINGEN INGEVOLGE DE HINDERWET |
H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken ingevolge artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne bekend, dat bij hen een aanvraag is ingekomen van:
Lenselink B.V., voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet, voor een
meubelfabriek op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sectie K. nr. 3900. gelegen aan Vordenseweg
50 te Hengelo Gld.
De aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis, afdeling Grondgebiedszaken ter inzage
van 19februari 1992 tot ISmaart 1992 elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00tot 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.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 19 maart 1992 schriftelijk bij ons college worden ingebracht Degene die een
bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Eveneens kunnen mondelinge bezwaren worden ingebracht tijdens een openbare zitting op donderdag 5 maart 1992
om 15.30 uur in het gemeentehuis van Hengelo Gld., waarbij tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachten-
wisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat slechts degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als
bovenomschreven en een ieder die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid
zullen worden gesteld bezwaren tegen de ontwerpbeschikking in te dienen.

Hengelo, 18 februari 1992. j

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:
G. Wullink, Banninkstraat 54a te Hengelo Gld., voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in
werking hebben van een akkerbouwbedrijf annex varkenshouderij, op het perceel kadastraal bekend gemeente
Hengelo, sectie H, nrs. 2680, 2681 en 2722, gelegen aan Banninkstraat 45 te Hengelo Gld.. positief te beschikken
onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen.
De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis, afdeling
Grondgebiedszaken, Raadhuisstraat 20 te Hengelo ter inzage van 19 februari 1992 tot 4 maart 1992 aike 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 2C .00 uur ter inzage
in de bibliotheek, Sterreweg 14. Na deze datum, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kar worden ingesteld
tegen de beschikking op de aanvraag, liggen de stukken elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur ter inz .ge 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, 18 februari 1992.

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 G.H. Lenselink, Scharfdijk 5a te Hengelo Gld., voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende hinderwet-
vergunning i.v.m. uitbreiding/wijziging van een varkensmesterij, op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo
Gld., sektie C, nrs. 1080 en 1081, gelegen Scharfdijk 5a te Hengelo Gld.;
de heer G.B. Oldenhave, Veermansweg 18 te Hengelo Gld., voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het
oprichten en in werking hebben van een rundvee-, mestvarkens- en kippenhouderij, op het perceel kadastraal bekend
gemeente Hengelo Gld., sektie H, nrs. 2247 en 2248, oelegen Veermansweg 18 te Hengelo Gld.:
de heer B. Rouwen, Broekweg 11 te Hengelo Gld., voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende hinderwet-
vergunning i.v.m. uitbreiding/wijziging van een fokzeugenhouderij, op het perceel kadastraal bekend gemeente
Hengelo Gld., sektie H, nrs. 2403 en 2495, gelegen Broekweg 11 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 19 februari 1992 tot 19 maart 1992 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. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Indien daarom
telefonisch wordt verzocht (tel. 05753-1541, toestel 26), kunnen tot één week voor bovengenoemde datum mondeling
bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisselmg 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 bezwaarschrift 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 boven-
omschreven 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 voorde geschillen van bestuur van de Raad van
State.

Hengelo, 18 februari 1992.

ledere eerste donderdag van de maand is er een
zitting van de sociale verzekeringsbank in het ge-
meentehuis, van 09.00 iot 10.00 uur.

| RAADSVERGADERING^
De eerstvolgende raadsvergadering zal worden
gehouden op dinsdag 25 februari 1992, des avonds
om 8 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

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 wor-
den ingezameld en dus evenmin in de grijze contai-
ner terecht horen te komen, zoals oud papier.
In de gemeente Hengelo wordt door verenigingen
en scholen regelmatig oud papier ingezameld. Een
subsidieregeling van de gemeente zorgt er voor dat
de inzamelaars een aanvulling op de oud papier-
prijs krijgen als deze laag is. Voor hen betekent dit
extra inkomsten en voor u een regelmatige inzame-
ling.
Op de volgende data wordt oud papier ingezameld:
Zaterdag 29 februari
Gymveremging D.I.O.-Keijenborg. Container op de
parkeerplaats bij de St. Bernardusschool, Pastorie-
straat. Tussen 07.30- 12.00 uur.
Zaterdag 7 maart
Korfbalvereniging Quick '81. Container bij de ingang
van het korfbalveld. Korenbloemstraat. Tussen 9.30-
12.30 uur.
Dinsdag 10 en woensdag 11 maart
R.K. Basisschool De Leer. Container parkeerplaats
Dwarsstraat bij de school. Tot 18.00 uur.
Woensdag 11 en donderdag 12 maart
Openbare Basisschool Rozengaardsweide. Contai-
ner parkeerplaats Leliestraat bij de school. Woens-
dag 16.00 uur tot donderdag 15.30 uur
Woensdag 18 maart
Ds. J.L. Piersonschool, container aan de
Snethlageweg. Tussen 13.00-15.00 uur. Vanaf
dinsdagavond 17 maart kan het papier worden
gebracht, goed gebumdeld 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 parkeer-
terrein achter zaal Wolbrink. Tijdens openingstijden
winkel Spannevogel. In winkel naar sleutel van
container vragen.

PUBLIKATIE WET
RUIMTELIJKE ORDENING

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 burge-
meester en wethouders van die gemeente voorne-
mens zijn vrijstelling te verlenen als bedoeld in de
artikelen 17 en 18a van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening ten einde medewerking te kunnen verle-
nen aan de bouwplannen van:
1. G.J. Jacobs, Zelhemseweg 36 te Hengelo, voor

het oprichten van een opslagruimte en een
kantoorruimte;

2. A. Bolwiender, Meidoornstraat 18 te Hengelo,
voor het oprichten van een carport.

De aanvragen om vergunning liggen met ingang van
20 februari 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, 18 februari 1992.
De burgemeester voornoemd.



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 f^s\
ons eens bent U|

Aanbiedingen van
AH Hengelo Gld

f eldig tot a.s. zaterdag

Grillworst

100 gram 1.39

Kempische Ham

100 gram Lm i «f

Filet American

100 gram 1.79

AH Zaanlander Hollandse
Kaas 5 soorten

Slijterij „De Zon"
Florijn Jonge Jenever

18.95liter

Bootz Rum

bruin 0,7 liter | f .

Kippebouten

kg 3.98

AH Zaans Volkoren Brood

800 gram lif %f

Vloer Wit - Tarwe

800 gram la

AH Baquettes

2 stuks 1.89

Elstar

kg 3.99

AH Koffiemelk
vol - halfvol
0,5 liter of
500 gram pak 1.45

AH Roomboter
Stroopwafels

240 gram l

AH Pizza Salami

350 gram l.9U

Jos Poell Toast

O ftQ•U v

AH Suske en Wiske
Yoghurtdrank

liter 1.0 9

Boerensoepgroente

zak 350 gram

maandag aanbiedingen
zie in de winkel

Zie de grote adv. in
de landelijke bladen

Deze week bij uw Olympische
Bakker

Kiemenbrood
(net effe lekkerder) van 3.25 nu LmQiJ

Bobsleeërs
5 stuks 4.ÏJO

BAKKERIJ

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

RIBLAPPEN 500 gram 7.95
HAMWORST 100 gram 1.30
GEKOOKTE TONG 100 gram 1 .98

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

AFHAALAANBIEDING
voor 2 personen

Pisang Goreng

Tjap Tjoy met varkenshaas
Ajam Malakka

Koe Loe Yuk

f 25,75
Deze aanbieding geldt van 18 t.e.m. 29 febr. '93

CHINESE MUUR
Raadhuisstraat l - Hengelo Gld

Tel. 05753-3722

KOFFIECONCERT

ZONDAG 23 FEB. AANVANG 11.30 UUR

ENTREE FL 5.00 INCL. KOP KOFFIE

IN PARTY-RESTAURANT 'DE SMID' TE KEYENBORQ

Vrijdag 21 februari weer geopend!

CONTACT-
LENZEN

Zonder bril
toch scherp
zien

of toch liever een bril. Komt u even
binnen, ook de nieuwe moderne

monturen zijn binnen!
Bij de bril speciaalzaak

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Hengelo G. Spalstraat 27 -Telefoon 05753 -1771

gediplomeerd opticien
's maandags gesloten

CAFÉ - RESTAURANT

't HOEKJE
Spalsraat l 7255 AA Hengelo Gld

21 FEBRUARI A.S.

Schrikkelfeest
bij 't Hoekje

m.m.v.
de Hengelose formatie

IKFIfi lTY
Aanvang 21.00 uur

REUNIE SCHOOLVERENIGING HENGELO

VARSSEL en BEKVELD

Op 25 februari a.s. gedenkt de Vereniging tot Stich-

ting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel

haar 100-jarig jubileum.

Onder het bestuur van de vereniging vallen de ds. J.

L. Piersonschool, C. B. S. Bekveld en C. B. S. Varssel

Ter gelegenheid van dit jubileum wordt er een jubi-

leumboek uitgegeven welke is samengesteld door M.

Hoogeveen. Via diverse publikaties in de regionale

en plaatselijke bladen heeft men hiervan kennis kun-

nen nemen. Tevens worden er rond de jubileum-

datum diverse activiteiten georganiseerd voor zowel

de huidige leerlingen alsmede voor de oud

leerlingen.

Zo is er op 29 februari a.s. een grote reunie in sport-

hal „De Kamp" te Hengelo voor oud leerlingen en

oud leden. Tijdens de reunie is er tevens gelegen-

heid tot het bezichtigen van foto's en dia's inzake

100 jaar schoolvereniging. Inmiddels hebben al vei>

schillende oud leerkrachten en predikanten toegezegd

aanwezig te zullen zijn op de reunie.

De aanvang van de reunie is om 15.00 uur en voor-

afgaand zal er in de Remigiuskerk om 14.00 uur een

herdenkingsdienst worden gehouden waarvoor zowel
de huidige leerlingen (en ouders) en oud leerlingen

alsmede overige belangstellenden van harte welkom

zijn.

Kaarten voor de reunie zijn op 29 februari a.s. ver-

krijgbaar aan de sporthal en kosten ƒ 7,50 (toegangs-

bewijs en 3 consumptiebonnen).

SMOEK
In de serie maandelijkse koffieconcerten organiseert

„Vrienden van Maria Poste!" zondag 23 februari,

aanvang 11.30 uur, in party-restaurant De Smid een

koffieconcert met medewerking van muziekgroep

Smoek.

Smoek is een muziekgroep bestaande uit 5 enthou-

siaste muziekliefhebbers. Het repertoire van de groep

bestaat uit een scala van nederlandstalige liederen

welke variëren van luisterliedjes, blue's, tango's tot

komische meezingers dit alles hoofdzakelijk in het

Achterhoeks dialect.

Het instrumentarium bestaat uit contrabas,

gitaar, accordeon, dwarsfluit en banjo, waarbij de

samenzang in dit geheel zorgdraagt voor een enthou-

siast muziekgebeuren.

Juist dit uitgebreide instrumentarium en de speelse

teksten maken het optreden van Smoek tot een aan-

trekkelijk luisterspel voor jong en oud.

Aanvang van dit koffieconcert is om 11.30 uur en de

entree bedraagt ƒ 5,00 incl. een kop koffie.

OPENING POSTAGENTSCHAP STEENDEREN

In het kader van het vestigingsbeleid van PTT Post

wordt op 2 april a.s. het postkantoor aan de Burg.

Smitsstraat 17 omgezet in een postagentschap. Dit

postagentschap wordt gevestigd in de Supermarkt

van de heer Aalderink, Dorpsstraat 14 te Steenderen.

I.v.m. de verhuizing naar het nieuwe postagentschap

is het postkantoor aan de Burg. Smitsstraat 17 op 31

maart en l april gesloten. Voor de postale hande-

Te koop g.o.h. kussen bank
stel (3-2) en 2 fauteuils.
Tel. 05753-2436.

Gezocht stenen opslag-
ruimte voor expositie doel

einden ca. 150 a 200 m2.

Reakties graag naar Jean

Kreunen, Maanstraat l

7255 BA Hengelo Gld.

Tel. 05753-3942.

wat vind u van CIJFEREN
van 49.95 voor 37.00

nu bij DE DRIEVETOL
Spalstraat 29 - Hengelo G.

AFSLANKEN?
Nu zonder dure pillen

maar met het brooddieet.

Samen met het lekkerste

broodje van Nederland

Korenrijk aangevuld met

Kiemenbrood met extra

vitamine E voor een mooie

huid!

BAKKERIJ KREUNEN
voor brood met meer

smaak!

speelt u graag ROULETTE
van 29.95 voor 20.00

nu bij DE DRIEVETOL
Spalstraat 29 - Hengelo G.

Zondag 23 febr.

GROTE BINGO
met vele geldprijzen
levensmiddelen- en vlees-
pakketten

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

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

houdt u van

BOTER, KAAS en EIEREN
van 37.50 voor 30.00

nu bij DE DRIEVETOL
Spalstraat 29 - Hengelo G.

Te koop gashaard ,etna,

t.e.a.b. tel. 05753-1428.

Te koop 125 balen hooi,
plm. 350 balen stro, partij

erwtenstro, 3 belonramen
(3 ramen). Vleemingh,

Steenderen, tel. 05755-1451

Gezocht zelfst. woon-
ruimte voor l a 2 pers.

omg. Vorden, Hengelo.

Tel 05752-1410, na 17.30

uur.

lingen kan men die dagen terecht op de postkantoren

te Baak en Zutphen.

De openingstijden van het nieuwe postagentschap

zijn maandag t.e.m. vrijdag van 9.00-12.00 uur en van

14.00-17.30 uur. Woensdag van 9.00-12.30 uur en op

zaterdag is het postagentschap gesloten.

ANBO AFDELING HENGELO GLD

De ANBO afdeling Hengelo heeft woensdag 19 fe-

bruari dhr. P. Noordijk, directeur van het bejaarden

centrum „De Bleijke" uitgenodigd om voor leden en

introducees iets te vertellen over: „Zelfstandig blij-

ven, zo lang mogelijk". Hij vertelt wat voor moge-

lijkheden hiervoor zijn en op de hulp die men

daarbij kan verwachten. Verder komt het werk in

het bejaardencentrum ook aan de orde, hetgeen met

dia's wordt toegelicht.

De middag begint om 14.00 uur en is in sporthal „De

Kamp".

MUZIKALE HAPPENING IN HENGELO GLD
Zaterdag 22 februari a.s. organiseert SAMO-Gelder-

land (het Samenwerkingsverband van Gelderse Mu-

ziek Organisaties) een play-in in gemeentecentrum

„Ons Huis", Beukenlaan 30 te Hengelo Gld.

Deze dag is bedoeld voor leden van harmonie-, fan-

fare-orkesten en brassbands van 16 jaar en ouder en

staat onder leding van de bekende friese dirigent en

jurylid Piebe Bakker. Er hebben zich 118 muzikanten

uit de provincie Gelderland ingeschreven.

Van 10.00 tot plm. 15.30 uur zullen de muzikanten

enkele muziekstukken instuderen, waarna de peiy-in

om 15.30 uur wordt afgesloten met een klein con-

cert waarbij belangstellenden van harte welkom /i j n.

De toegang is gratis.

POLITiE-INFORMATIEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Het artikel over de op handen zijnde veranderingen

bij de rijks- en gemeentepolitie zal volgende week

worden geplaatst.



Accountantskantoor
Th. J. Sloot b.v,

Dienstverleners op het gebied van
accountancy, belastingzaken,

bedrijfsbegeleiding en computerverwerking.

Voor het verzorgen van uw

B E L A S T I N G A A N G I F T E 1991
kunt u bij ons terecht op een van de volgende avonden

- dinsdagavond 25 februari
- dinsdagavond 3 maart
-dinsdagavond 10 maart
-dinsdagavond 17 maart
- dinsdagavond 24 maart

Ons kantoor is daartoe geopend van 18.00 tot 20.00 uur.

Tramstraat 4 - 7255 XB Hengelo Gld.
Tel. 05753-1391 - Fax 05753-2734

OPEN HUIS zaal „DE PLOEG" Zelhem
Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan

Op 25 februari a.s. houden wij OPEN HUIS.

Maar wat is een OPEN HUIS zonder U als
bezoeker!....

Vandaar een hartelijke uitnodiging om onze
nieuwe zaal de Ploeg (voor plm. 350 pers.) te
komen bekijken.

Wij verwachten U die dag tussen 15.00 en 18.00
uur. ' ,

FAM. BULTEN THEUN en MARGREET
en medewerkers Zelhem

Uideo-lnn

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

R ooi egaa r de Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

Nintendo v a ƒ 7,50
te huur

Ter introduktie de spel-
computer en 1 spel voor 1
dag ƒ 12,50 t.e.m. 9 maart.
Reserveer tijdig. Voor meer

informatie
Video Inn

Spalstraat 28a, Hengelo Gld.
tel. 05753-3636.

COMA

M A A T W E R K I N P L A A T W E R K

Na een periode van verbouwen
en nieuw bouwen zet
Coma Met aalwaren fabriek op
zaterdag 22 februari
haar deuren open.

Een ieder die belangstelling
heeft of geïnteresseerd is in ons
technisch kunnen, nodigen wij van
harte uit een kijkje te komen
nemen.

Wij verwachten u tussen 10.00
en 16.00 uur.

Direktie en medewerkers
Coma B.V.
Ruurloseweg 80?
7255 MA Hengelo (Gld.)
Tel.: 05753 - 8211

Zing en Win een reis naar Parijs!

PHILIPS
Koop nu Philips

Green Alkaline batterijen
en draai het geheime

nummer!

Philips Green Alkaline batterijen... De Volhouder

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-1220

UW OUDE WAARDELOZE PAN-
NEN LEVEREN NU GELD OP!!!

U krijgt nu ƒ 75,- terug bij aankoop

van een BK kookpan - BK hapjespan

of BK fluitketel, bij inlevering van

een oude pan.

De aktie loopt tot 29 februari.

BESSELINK
ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD

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

NIEUW

ZONNEBANK
Met de nieuwste lampen voor het veilig
en snel bruinen van lichaam en gezicht.
Voorzien van ergonomisch gevormd
ligvlak voor comfortabeler liggen en
optimale bruining van de rugzijde.

Losse muntenverkoop a ƒ 7,50 per munt
(25 min.)

In de maand februari aanbieding:
bij aankoop van 10 munten l ITIUnt

gratis.

Voor afspraak of informatie

Huidverzorgingsstudio

Anja Holland
't Oude postkantoor, Raadhuisstraat 23

Hengelo Gld - tel. 05753-3279

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

tl f fZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

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

STRAALBEDRUF BRUMMELMAN

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

Tel.

Familiedrukwerk!!
Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,
en Qelegenheidskaarten bent U bij ons
op het juiste adres.
Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar:

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

Kerk» en andere diensten
ZONDAG 23 FEBRUARI

Remlgluftkerk
10.00 uur ds. A. B. Elbert Doopdienst

Goede Harder Kapel
10.15 uur ds. Bentveld, Zutphen (Jeugddienst)

Vrijz. Herv. Kerk
10.30 uur ds. F. Dijk, Groningen

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 22 februari 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 23 februari 10.00 uur Woord en Communie-
viering, met zang van het gemengd koor

Dinsdag 25 februari 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keljenborg
R.K. Kerk Keljenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmla.
Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uir
van vrUdag 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!

22 - 23 FEBRUARI
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 26 februari: dr. Hanrath, ted. 1277.
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 openngstyden om 17.30 uur Inleveren

Weekenddienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

22 - 23 FEBRUARI
H. J. Ormel, tel. 4119

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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06 -11

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

KRUISWERK OOST-GELDERLAND
Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te be-
reiken via telefoonnummer 06-8806 (bijna gratis, 3
cent per minuut). Via dit telefoonnummer hoort u
ook wanneer er in uw (woon) plaats het (uitleen)

spreekuur is.

STICHTING WELZIJN OUDEREN HENGELO GLD.
Bereikbaar voor informatie: kantoor Hengelo Gld.,
Kerkekamp 23a, tel. 3690, iedere dinsdag van 9.00
tot 11.00 uur.
Keljenborg 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 Zefrhem: ..Dennenlust", Stephaonitsweg 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 dl. en do. van 8.30-10.00 uur, tel
05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting ,,De
Graafschap", t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, postbue
65, 7255 ZH Hengelo Gld. Bezoekadres: Kastanje-
lean 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 tem. 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 tussen 13 en 14 uur


