
61e Jaargang no 10 dinsdag 3 maart 1S92 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

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

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
V els wijk (Zelhem), S t eend eren,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wkhmond-Vierakker

en omstreken

TACX SCHOENMODE 15 JAAR IN HENGELO GLD - TACX SCHOENMODE
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HALVE PRIJZEN
bij TACX SCHOEN MODE

ALLEEN deze weken betaalt u voor de
AFGEPRIJSDE schoenen
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Deze schoenen zijn te herkennen aan de
WITTE PLAKKER met rode opdruk, waarop
staat HALVE PRIJS

Bovenstaande aktie is niet van toepassing op
Piedro jeugdschoenen

Deze aktie loopt t.e.m. zaterdag 14 maart 1992

Ook voor SCHOENREPARATIES
KUNT U BIJ ONS TERECHT
Dagelijks brengen, 3x per week ophalen
1e klas vakwerk tegen redelijke prijzen

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis

Raadhuisstraat 27 - Tel. 05753-2547
'S MAANDAGS GESLOTEN g
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EELAABT
JONGE JENEVER

VIEUX

ha fijn, een borrel
dr/e sterren
een uitstekende

18.95
18.95

SAFAR»
EXOTISCHE
AFBICAN

Kenmerkend
door zijn zachte
smaak en goede
harmonie

the elegant taste 1/1

12.9518.50

DE SMID
Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

KERS KERS

Na een interne
verandering openen wij op
woensdag 11 maart
onze vernieuwde winkel.

Wij houden OPEN HUIS
van 14.00 tot 17.00 uur.

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd.

Donderdag 12 maart vanaf 8.30 uur staan wij
weer volledig voor u klaar met ons dagelijks
verse brood en banket en met fantastische
openingsaanbiedingen (zie de advertentie van
volgende week).

Herbert en Genie Hekkelman
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Brood:

Wegge
gevuld met rozijnen

1 kg van 5.95 voor ™Jr •

geserveerd met een heerlijk kop koffie

Coberco:

Magere Yoghurt
O «o• CP^7

Dubbelvla
aardbei/vanille of chocolade/vanille

1 liter van 2.25 voor • • ̂ 9^9

Extra:

Pizza
Margharita

van 1.99 voorO.99

Openingsklappers
Vlees:

Schouderkarbonade
1 kg van 13.90 voor

Rundergehakt
1 kg van 14.90 voor

Diepvries:

Mora Bitterballen
i

Edah Frites
van 2.09 voor 1.S9
Alaska Koolvisfilet

van 5.19 voor iS«^»5J

Vleeswaren:

Schouderham
snijvers

100 gram van 1.98 voor • •

Edah roomboter (250 gram) +
Krentebollen (4 stuks)

samen

Aanbiedingen geldig van 5 t/m 7 maart 1992.
Druk- en zetfouten en prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden.

't is al 75 jaar feest bij Edah. j
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Vishandel
Hengel

Albe r t Heijn
Wïllem van Hal

Regelink's
Schildersbedrijf

BAKKERIJ
HEKKELMAN



Nieuw

Zonnebank
met gezichtsbruiner

losse muntverkoop a
ƒ 7,50 per munt (25 min)

voor afspraak en informatie

Huidverzorgingsstudio

Anja Holland
't Oude Postkantoor
Raadhuisstraat 23

Hengelo Gld
Tel. 05753-3279

Uideo-litit

Nintendova 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.

in onze slijterij

Flpryn
Citroen
Brande
wijn

Runder
gehakt

Bildstar
(iets bloemige oordoppel)

5 kil o

Prado
Cho(ohde tabletten
melk of puur 100 gram, 2 stuks

Uit om* diipvrht

Braad'
kuiken

Alleen geldig van
dinsdag 3 t/m

zaterdag 7 maart

KEURSIACER

LEKKER
OP Z'N'ELZAS'

In de Elzas weten ze van eenvoudige ingre-
diënten de lekkerste maaltijden te maken.
Gebraden Fricandeau met roomsaus en
kruiden bijvoorbeeld. Of wat dacht u bijvoor-
beeld van Hamburgers met zuurkool. Of
proef 'ns een Steak Elzas. Voor op brood
hebben we ook iets speciaals:
Colmar gehakt.

FRICANDEAU

750 gram lO.OO

RUNDER

VERSE WORST

500 gram O. w W

vleeswarenspecial

COLMAR
GEHAKT -i 75

100 gram l •

Gekruid gehakt in een
spekjasje met zuurkool
en knakworstjes. Lek-
ker op 'n sneetje bruin
brood.

Mager rundvlees
met kruiden,

paprika's en uien.
Klaar in

20 minuten.

Alleen op dinsdag
EEN DAG IN DE WEEK VLEES

VOOR DE HALVE PRIJS!

deze week

HAMBURGERS
(max. 2 kg per klant)

Volgende week:
Magere speklapjes

Let op onze dagaanbiedingen
in de winkel!

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

9210

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

i Bakkerij Bruggink?
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

DEZE WEEK
M

GEVULDE KOEKEN "
| per stuk van 1.45 voor 1.25 >

l HARDE BOLLEN l

van 0.50 voor 0.40
aa NVA - HSHMVH

l
aa NVA

COLLECTE
Volgens het collecterooster 1992 worden de
komende periode de volgende collectes ge-
houden:
8 t/m 14 maart - Novib
15 t/m 21 maart - Nationaal Reuma Fonds.

OOMMISSIE-
VERGADERING

De raadscommissie Algemeen Bestuurlijke
Aangelegenheden zal op dinsdag 10 maart
a.s., om 14.00 uur, in het gemeentehuis voor
een openbare vergadering bijeenkomen.
Vanaf 14.00 uur bestaat gedurende 15 minu-
ten, voor niet-commissieleden de gelegenheid
gebruik te maken van het spreekrecht.
Wie van het spreekrecht gebruik wenst te ma-
ken dient daarvan te voren kennis te geven aan
de voorzitter en het spreekrecht is beperkt tot
onderwerpen, welke op de agenda voorkomen.
De agenda voor deze vergadering luidt als
volgt:
1. Opening.
2. Verslag vergadering gehouden op 27 januari

1992.
3. Gemeentedag 19 september 1992.
4. Evaluatie spreekrecht in Commissies.
5. Ontwikkelingshulp.
6. a. Brief Centrum Kontakt der Kontinenten te

Soesterberg, dd. 6 februari 1992, inzake
cursusaanbod.
b. Provinciale studiedag Mondiaal Beleid en
duurzame ontwikkeling.

7. S.O.G.-aangelegenheden.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

AFVAL • APART OOK IN
DE GEMEENTE HENGELO

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

Van de mogelijkheid
om grof huishoudelijk afval aan huis te laten
ophalen wordt zo druk gebruik gemaakt, dat wij
een wijziging in de telefonische aanmelding
hebben moeten doorvoeren. Wie binnen de
bebouwde kom van Hengelo en Keijenborg
woont hoeft grof huishoudelijk afval niet meer
tevoren aan te melden. 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 telefoonnum-
mer is (05753)-1541. Als grens voor de be-
bouwde kom worden de borden "Hengelo" en
"Keijenborg" aangehouden.
Op vrijdag 13 maart 1992 is de volgende
inzameldag voor grof huisvuil. De ophaaldata
voor grof huishoudelijk afval staan vermeld op
de ophaalkalender. Onder 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.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

INFORMATIERUBRIEK

PÜBLIKATIE WET AROB
Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 12 t/m 25 februari 1992 waartegen op basis van de Wet AROB
een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van

J.C. Eilander, Westerstraat 84, Hengelo Gld

H.W. Sasse, Remmelinkdijk 8, Keijenborg

J.H.T. Jansen, Teubenweg 38, Keijenborg

H. Schouten, Beekstraat 12, Hengelo Gld

J. Politiek, Kampstraat 7, Hengelo Gld

G. Abbink, Singel 11, Hengelo GW

Fa. Stapelbroek en Jansen, Molenenk 4, Hengelo Gld

het oprichten van een berging

het bouwen van een opslagloods annex machineberging

het uitbreiden van de woning met een bijkeuken

het bouwen van een schuur en berging

het uitbreiden van de woning en het veranderen van een
garage

het veranderen van de woning

het uitbreiden van een bedrijfshal, inclusief de bouw van
een rijwielstalling

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 grondgeöieds-zaken

BESCHIKKINGEN INGEVOLGE DE HINDERWET ]

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 R.H. Pelskamp, Koningsweg 5 te Hengelo Gld., vooreen nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
ingevolge de Hinderwet i.v.m. uitbreiding/wijziging van een fokzeugenhouderij op het perceel kadastraal bekend
gemeente Hengelo, sectie L, nrs. 513, 514, 286 en 287, gelegen aan Koningsweg 5 te Hengelo Gld.:
Gebr. Wossink, Zelhemseweg 51 te Hengelo Gld., voor het oprichten en in werking hebben van een rundveehouderij
en varkensmesterij op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo, sektie G, nr. 2433, gelegen aan Zelhemseweg
51 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 4 maart 1992 tot 4 april 1992 elke werkdag van 09.00 tot 12.0) uuren van 14.00
tot 16.00 uur. Tevens liggen de stukken elke vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage in de bibli jtheek, 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 Gi jndgebiedszaken.
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 mondelin; bezwaren worden
ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het
bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bi) 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 voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State.

Hengelo, 3 maart 1992

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:
Goma B.V., Ruurloseweg 80a te Hengelo Gld., voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge
de Hinderwet voor het toeleveren, ontwerpen en vervaardigen van stans-, pers- en assemblageprodukten op het
perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sectie E, nr. 1761, gelegen Ruurloseweg 80a 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 4 maart 1992 tot 18 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.
De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleing 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, 3 maart 1992.

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend. dat door hen om gevaar schade of hinder voorde omgeving
redelijkerwijs voldoende te voorkomen of te beperken, op 18 februari 1992 onder voorschriften ingevolge de Hinderwet
is verleend aan:
Auto Kemp B.V., St. Janstraat 28 te Keijenborg, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning
ingevolge de Hinderwet voor een herstelinrichting voor motorvoertuigen en fietsen, de verkoop van nieuwe en
gebruikte auto's en de verkoop van motorbrandstoffen op het perceel kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie
H, nrs. 2924, 2925, 2556 ged. en 2926 ged., gelegen aan St. Janstraat 28 te Keijenborg.
De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis, afdeling Groncgebiedszaken, ter
inzage van 4 maart I992tot4april 1992 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uuren van 14.00 tot 16.00 uur en bovendien
elke vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur in de bibliotheek, Sterreweg 14.
BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot 4 april 1992 worden ingesteld door:
a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaar hebben ingediend; d.
andere belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de gemeente Hengelo, afdeling Grondgebiedszaken, telefoon 05753-
1541 toestel 26.

Hengelo, 3 maart 1992.

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

GESPREKSAVONDEN~1
Gespreksavonden met Inwoners.

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo hebben de data voor de gespreksavonden
met inwoners alsvolgt vastgesteld:

23 maart 1992, te 20.00 uur in hotel 't Averenck,
Spalstraat 45 te Hengelo;

- 24 maart 1992. te 20.00 uur in dorpshuis "de Horst"
te Keijenborg;

- 26 maart 1992, te 20.00 uur in café-restaurant "De
Veldhoek", Varsselseweg 55 te Veldhoek.

Tijdens deze bijeenkomsten, welke voor iedere in-
gezetene toegankelijk is, kunnen alle mogelijke on-
derwerpen behorende tot de gemeentelijke huis-
houding, aan de orde worden gesteld.
Desgewenst kunnen vooraf ook schriftelijke vragen
worden gesteld en/of suggesties worden gedaan,
maar daarbij moet wel worden aangegeven wan-
neer beantwoording wordt verwacht.
Bij voorbaat hartelijk welkom.

AGENDA
EVENEMENTEN E.D.

MAART:
' 07 • Muziekuitvoering, Chr. Muziekver.

"Crescendo" in sporthal "De Kamp".
' 07 - Gymnastiekuitvoering, gymnastiek-

vereniging "Veldhoek" in sporthal "De
Veldhoek".

' 15 - Jazz-wedstrijden, gymnastiekvereniging
"Achilles" in sporthal "De Kamp".

' 20 en 21 - Toneeluitvoering, supportersver.
"Crescendo" in "Ons Huis".

' 28 - Bed-, Box- en Buggybeurs, speel-o-theek
"Dribbel-in" in sporthal "De Kamp".

' 29 - Koffieconcert "Spöl", akt.cie. "Maria Postel"
in party-restaurant "De Smid".

APRIL:
* 04 - Gymnastiekuitvoering, gymnastiekver.

"Achilles" in sporthal "De Kamp".
' 05 - Koffieconcert, Kon. Harmonie "Concordia"

in zaal Leemreis.
' 05 - Info-beurs Keijenborg, gez. ondernemers

Keijenborg, in de gymzaal te Keijenborg.
* 11 • Gymnastiekuitvoering, gymnastiekver.

D.I.O. in sporthal "De Kamp".
' 12 - Koffieconcert "Boh Foi Toch", akt.cie.

"Maria Postel" in party-restaurant "De
Smid".

* 25 - Concert, zangvereniging "Soli deo Gloria" in
sporthal "De Kamp".

* 25 - Training internat, motorraces, org. Hamove,
circuit "Varsselring".

' 26 - Nat. en internat, motorraces, org. Hamove,
circuit "Varsselring".

' 26 - Koffieconcert, Harmonie "St. Jan" in zaal
Winkelman.

' 28 - Bloedplasma-avond, Rode Kruis afd
Hengelo in "Ons Huis".

' 30 - Koninginnedag-aktiviteiten.

MEI:
* 02 - Opening zwemseizoen, zwembad Hengelo.
' 28 - Dauw-fiets-zwemmen, org. zwemver. "He-

Key", zwembad Hengelo.
* 28 - Koffieconcert jub. Keijenb. Boys, m.m.v.

The Key's en Boh Foi Toch op sportcomplex
Keijenborg.

' 31 - Voetbaldag m.o. K.N.V.B, bus op sport-
complex Keijenborg.

* 31 - Jubileum-avond m.m.v. "De Havenzangers"
op sportcomplex Keijenborg.

* 31 - Triathlon op sportcomplex Hengelo.

«•M*.
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Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

Info
lijn J 070-614 614j - __

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK
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Service en kwaliteit
zijn bij ons elke dag
in de aanbieding.

U kent ons natuurlijk van ons smakelijke en uitge-
breide assortiment Van onze
prijzen. En van onze

plezierige lage
extra goedkope

weekaanbie-
dingen, Naar

we hopen
kent u ons

echter ook
van onze kwa-

liteit. En van onze
behulpzaamheid.

Die dingen hebben
we elke dag in de

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

er bijna zeker van
dat u dat met
onseensbent

Aanbiedingen van
AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

Gegrilde cassellerrib

100 gram

Rosbief

100 gram 2.79

AH Goudse jonge kaas

9.50

AH biogarde roer/Stand

500 ml

Slijterij „De Zon"
Delflander jonge jenever

liter 14.75

Pisang Ambon

fles 15.Z5

Mager rundergehakt

500 gr 5.48 k*

AH boeren volkoren

800 gram I.WV

Allinson volkoren

800 gram l .V V

AH krentebollen

6 stuks 1.75

't
l "

AH superbintje

5 kg 2.98

AH bokkepootjes
150 gram J QQ

300/0 gratis l •09

AH pannekoekmeel

500 gram

Yogho-yogho
4 smaken

liter

AH volkoren beschuit

rol 0.99

AH keukenrollen

4 stuks

Chico
Navelsinaasappelen

2 kg z.yy

maandag aanbiedingen
zie in de winkel

Zie de grote adv. in
de landelijke bladen

ONZE VERBOUWING IS BEGONNEN
Neem gerust een kijkje achter de schutting.

Profiteer nog steeds van onze fantastische kortingen.
Tijdens de verbouwing gaan wij hiermee gewoon door.

Onze zaak blijft vanzelfsprekend, zij het met wat ongemak,

NORMAAL GEOPEND
's Maandagsmorgens gesloten

Loop gerust even binnen, er valt nog genoeg te verdienen.

LENTFERINK - MAN N EN MODE
Spalstraat 7-9 Hengelo Gld

CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD
CRESCENDO

houdt haar

Voorjaarsuitvoering
op zaterdag 7 maart a.s. m

Sporthal "De Kamp", te Hengelo Gld.

Harmonie, tamboer-lyrakorps en

leerlingengroep bieden u een

gevarieerd programma.

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Entree f 5,00.

Donateurs op vertoon van geldige

donateurskaart vrije toegang.

CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD
CRESCENDO

Donderdag
z"n wis er weer

• ALLEEN OP DONDERDAG:

* GEVULDE KOEKEN
nu slechts 1«00

Allerbeste kwaliteit, met 100% amandelspijs

• VRIJDAG EN ZATERDAG:

* WEEKENDTAARTJE
deze week 6-95

— Onze alom geroemde vruchtenschelp

Lekker bij het WK schaatsen

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474

De zaak voor mensen met smaak!
U PROEFT WEL WAAROM

Bloemen
verkoopkas

TUINPRIMULA'S
3 stuks vanaf 3.95

10 ROOSJES vanaf 4.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Kerkstraat 6

30 stuks JAFFA, lekker zoet 5,95
1 kg CHiQUITA BANANEN 1.95
1 kg verse SPINAZIE 2.55
Uit onze rauwkostkeuken:

500 gr WITLOFSAIADE 3.95
500 gr BLEEKSELDERIJ-KAAS

3,95
1 kg GROENTECOCKTAIL 6.95



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 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

O)
2
«i
O)
xo
4)

Tegen Inlevering van deze waardebon
ontvangt u

l KILO Betren (JdEKAAS

8.98voor slechts

Attent Super

H. J. van de Mondt
Ruurloseweg 52
Hengelo Gld

H.H. AGRARIëRS

DOOR AANSCHAF VAN EEN

Vredo Zodebemester
met een werkbreedte van 4 m en een inhoud van
9500 Itr kunnen wij de mest emissie-arm aanbrengen
in uw grasland.

Met een

Bouwland Injekteur
van 4 m werkbreedte kunnen wij de mest in één werk-
gang verspreiden en inwerken.

Tussenopslag in een container is uiteraard mogelijk,
zodat u zelf ook eventueel mest kunt aanvoeren.

Voor mestaanvoer hebben wij voor u een 8000 Itr
tank TE HUUR

Voor nadere inlichtingen:

Langendijk 6 - 7223 KE BAAK - Tel. 05754-1314

VOSSERS&HOFTIJZER
Accountants en belastingadviseurs

VARSSEVELD - HENGELO GLD

Voor verzorging van

BELASTINGAANGIFTEN 1991
houden wij in de maand MAART extra zitting op elke
DONDERDAGAVOND van 18.00 tot 20.00 uur.

Spalstraat 23
7255 AA Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1691

GËRRITS-LAMMERS MAKELAARDIJ O.G. B.V.
TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

ca. 0.75 ha weiland met paardestal
gelegen aan de Varsselseweg te Hengelo Gld.
Paardestal met 2 boxen, schapenstal en opslagruimten.
Gunstig gelegen aan de rand van het dorp.

Nadere informatie en inschrijf-voorwaarden verkrijgbaar op ons
kantoor.

l Spalstraat 26, Hengelo Gld. Tel. 05753-3000

HENGELOSE HENGELSPORT VERENIGING

JAARVERGADERING
van de HENGELOSE HENGELSPORT
VERENIGING te Hengelo Gld

op maandag 16 maart 1992
in de kleine zaal van café Wolbrink,
Bleekstraat 3.
Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:
1 Opening door de voorzitter.
2 Mededelingen en ingekomen stukken.
3 Notulen van de vergadering van 25 novem-

ber 1991.
4 Verslag penningmeester.
5 Verslag kascommissie.
6 Benoeming lid kascommissie.
7 Bestuursverkiezing.

Periodiek aftredend zijn J. W. Vruggink, secr.,
J. Wijnbergen, lid en T. Hofman, lid.
Allen herkiesbaar. Tegenkandidaten voor de
bestuursverkiezing worden schriftelijk inge-
wacht voor de vergadering, bij de secretaris.

8 Rondvraag.
9 Sluiting.

Het bestuur

VOOR ONZE JUNIOREN:
De vergunningen voor 1992 liggen klaar bij
Hengelsporthuis Hulstijn, Raadhuisstraat 16,
Hengelo Gld.

Nu tijd voor de winterbeurt van uw

Gazonmaaimachines
Kan gehaald en gebracht worden.

Keijenborg

Land- en Tuinbouwmechanisatie
Tel. 05753-2026

Voor BEHANG
naar Lenselink
RAUFASERBEHANG
rollen 10 m nu slechts

SLAAPKAMER BEHANG

VINYL BEHANG
van 16.95

vanaf

nu

4.95

HONDERDEN SOORTEN BEHANG
IN VOORRAAD

RESTANTEN
l, 2, 3, 4 of 5 rol per rol vanaf

NIEUWE SERIE

BEHANGDESSINS
prachtige pasteltinten slechts

GLAS -VERF- BEHANG

Kerkstraat l - HENGELO G. - Tel. 05753-1300

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspeciaiist

Telefoon 05753-2619

Familiedrukwerk!!
Leer succesvol autorijden!!

VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

EOMMMMK^^
o
o
o
. .

1 ~^=^~l' Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,
en Gelegenheidskaarten bent U bij ons a
op het juiste adres. &

o
Vele modellen tegen gunstige prijzen! o

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f' Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Dus bel of kom naar:

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

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

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. O5755--I 767

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 8 MAART

Remlgluskerfc
10 uur ds Elbert, Jeugddienst

Verzorgingscentrum „De BleIJke"
10 uur gast

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds J. A. Rietberg

R.K. Kerk Hengelo Gld
Woensdag 4 maart 19.00 uur Aswoensdagviering

met medewerking van het koor

Zaterdag 7 maart 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 8 maart 10.00 uur Woord- en Comm.viering
met medewerking van het koor

Dinsdag 10 maan 19.00 uur Avondmis

R.K, Kerk Keuenborg
R.K. Kerk KeOenborg: zaterdag 19.00 uur vooravood-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Poste!: dagelijks H. Mts om 9.30 uur en
dagelijks rozen hoedje 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 Ob.OO 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!

7 - 8 maart
Dr. Th. J. Hanrath, tal. 1277.

Avond- en nachtdienst

Maandag: dr. Eijkelkamp/Timmers, Koldeweiweg 2,
Keijenborg, tel. 2262.
Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 1, Hengelo Gld,
tel. 1277.
Woensdag: dr. Eyck, Kerkekamp 43, Hengelo Gld,
lel. 3100.
Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld
tel. 1266.

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

Upeningsujden:
maandag t.e.m. vrydag 8.00-12.3Q en 13.30-18.00 uur;
za., zo., feestdagen: 11.00-12.00 uur
Spoed- en speciaiistenrecepten kunt u in het week-
end, buiten do opermgstuaen om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen
Ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

7 - 8 maart

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

l etefoon 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 üld.,
Kerkekamp 23a, tel. 3690, iedere dinsdag van 9.00
tot 11.00 uur.
Keijenborg in „de Horst", iedere laatste dinsdag van
de maand van 11.30 tot 12.30 uur

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Centraal kantoor: correspondentie-adres Postbus 65,
7255 ZH Hengelo Gld.
Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld
tel. 05753-2345.
Kantoor Steenderen: „Het Anker", J. F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA Steenderen, tel. 05755-1659.
Kantoor Zel'hem: „Dertnenlust", Stephaomtsweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezms- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk werk: alle werkdagen van
8.30 tot 9.30 uur.

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

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar v*n 16-19 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude IJsselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene be-
langenbehartiging in de gezondheidszorg. Voor vra-
gen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel (dage-
lijks van 19.00-20.00 uur) tel. 08330-21025. 08340-
41275 of (maandag t.e.m. vrijdag) 08343-1214.
Vrijwillige Thuiszorg, tel. 08340-35000, dagelijks van
9.00-10.00 uur en van 18.30-19.30 uur.

NETWERK THUISZORG NEDERLAND
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00
en 12.00 uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio
Müdden-IJssel - tel. 05751-1846.

Diëtiste
H. Zweermk-Stege, Bakermarksed(jk 15, 7223 KJ Baak
Tel. 05754-1808. Voor afspraken tussen 13 en 14 uur;



Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van
onze dochter en zusje

MANON MIDDELINK

Geboren 26 februari 1992

De gelukkige ouders en broertje zijn:

Co en Hetty Middelink

Bert

Oranjehof 26,
7255 EB Hengelo Gld.

JOS BERENDSEN
en
JOKE VEERBEEK

gaan trouwen op donderdag 12 maart
1992 om 10.00 uur in het gemeente-
huis te Hengelo Gld.
De kerkelijke inzegening, geleid door
ds. de Vries en pastoor Lammers,
vindt plaats om 10.45 uur in de St.
Willibrorduskerk te Hengelo Gld.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00
tot 16.30 uur in zaal l van „de IJssel-
hoeve", Eekstraat 15 te Doesburg.

Ons adres is:
Zutphen-Emmerikseweg 31a, 7227 DG Toldijk.

De tijd vliegt voorbij, want op 10 maart
zijn wij 25 jaar getrouwd.

GERR1T EN DINI GROOT ROESSINK

Wie ons hiermee wil feliciteren, is van harte
welkom op onze receptie van 14.30 tot 16.00 uur
in Hotel Leemreis, Spalstraat 40, Hengelo Gld.

Maart 1992.
Mokkinkdijk 3,
7255 LM Hengelo Gld.

DANKBETUIGING

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, kaarten en kado's die
ons 60-jarig huwelijk tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

A. MEENINK

C. MEENINK-MULDERIJ

Hengelo Gld, maart 1992.

Beukenlaan 35.

Homeopathie - Dr Vogel bional vsm kruiden
Tegen athrose hebben wij ATROSON + ALCHE
MILLA complex
Tegen slapeloosheid DORMEOSAN enz.

Vraag vrijblijvend advies

Als steeds uw drogist GOOSSENS
Tel. 05753-1297 - Keijenborg

DANKBETUIGING

Mede namens kinderen en kleinkinderen wil ik
iedereen hartelijk bedanken voor de vele blij1-
ken van medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve vrouw en onze
moeder en oma

HENDRIKA JOHANNA KRIJT-WESSELINK

Speciaal wil ik bedanken het medische en ver-
zorgend personeel van het verzorgingshuis
„Slingerbosch" te Zutphen, voor hun goede,
maar vooral liefdevolle verzorging, die haar
daar ten deel is gevallen.

Uit aller naam,

R. G. Krijt

Wichmond, maart 1992.

Dorpsstraat 22.

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalsraat l 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG MAAND MAART

l Itr DRIE STERREN JENEVER 18.95

l Itr BOLS JENEVER 20.95

l Itr BOLS VIEUX 20.45
l Itr POLLEN BESSENJENEVER 14.95
l fles HARVEY'S SHERRY 8.95

l fles TEACHERS WHISKY 23.95
l fles LA CHASSE DU PAPE 8.95
l fles GORTER JAGDBITTER 14.95
l fles TIA MARIA % 14.75
l krat BRAND BIER 18.95

's WOENSDAGS GESLOTEN

Deze weeek hebben wij in de
aanbieding:

ROZIJNENBOL
(gegarneerd met nootjes)

met 100% amandelspijs

BAKKERIJ

5 stuks

2.10

6.

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

AANBIEDING STOMERIJ
Geldig voor de maand MAART
3 brengen, 2 betalen, laagstgeprijsde gratis
Gordijnen f 1.— koning per m2
Tapijten, tafelkleden, dekbedden, dekens enz.
10% korting

Als steeds uw drogist GOOSSENS
Past. Thuisstraat 11 - Keijenborg - Tel. 1297

KOMT, KIJKT EN ZIET

WAT

VISHANDEL
„HENGEL"
U BIEDT!!

Raadhuisstraat 51 a (Molenhoek) - 05753-3460

Bij de opening van de nieuwe
EDAH-winkel

in onze reklame:

KIBBELING
per kg geen 20.— maar 15.-

Met onze tankauto brengen wij u
petroleum voor uw haard.
Ook bestellingen voor huisbrandolie en
dieselolie kunnen wij voor u verzorgen.

Fa. H. v.d. MOND
Ruurloseweg 52 - Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1392

Goede en snelle service.

Ook voor: Zelhem, Velswijk, Halte, Baak,
Steenderen, Toldijk, Olburgen, Hummelo.
Thans ook voor: Wichmond, Vierakker,

Leesten.

Tevens automatische bevoorrading mogelijk.

Nel Benschop
Maandag 8 april LEZING
voor de CPB afd. Hengelo Gld

GEDICHTENBUNDELS
van NEL BENSCHOP „best-sellers"!

RUIME SORTERING

boekhandel

Kerkstraat 17
HENGELO GLD

WAT IS VOETREFLEXOLOGIE?
Voetreflexologie is een therapie die er op gericht is
de zones op de voet, die in verbinding staan met
diverse organen, zenuwen en klieren, een impuls te
geven. Hierdoor herstelt het betreffende (zieke) or-
gaan zich of wordt een zwak orgaan versterkt.

Voetrelexologie activeert de natuurlijke genezing
van vele (psycho)somatische klachten d.m.v. voet-
massage. Voetreflexologie is geen symptoonbestrij-
ding.

Ziekte ontstaat vaak door een negatief denk- en
leefpartoon of door onderdrukte emoties, zoals een
onverwerkt verdriet. Hierdoor kan geleidelijk een
breuk in de energiebanen ontstaan, waardoor iemand
ziek wordt.

Voetreflexologie kan verlichting brengen bij depres-
sies, hoofdpijn, migraine, maagklachten, eczeem,
allergieën, hyperventilatie, rugklachten enz.

De bij de Bond aangesloten reflexologen stellen geen
diagnose en schrijven geen medicijnen voor. Bij her-
kenning van afwijkingen of bij twijfel zal de reflex-
oloog te allen tijde adviseren een arts te raadplegen.

Inlichtingen kunt u verkrijgen bij drogisterij Goos-
sens, tel. 1297.

VOORJAARS-AANBIEDINGEN
Schitterend mooi LEREN BANKSTEL
zware kwaliteit normale prijs 4820.-

Voorjaarskorting en inruil 1225.-

Onze prijs NU 3595.-

normale prijs 1358.-

Voorjaarskorting 363.-

EIKEN EETHOEK
Ronde tafel met 4 stoelen

Onze prijs NU

ZWAAR KAMERTAPIJT
polyamide normale prijs 219.-

Voorjaarskorting 40.-

Onze prijs per meter NU 179.--
ALLES MET VOLLE GARANTIE, zoals U van „de Spannevogel"
gewend bent!

Tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTEIMHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

P A A S K A A R T E N
Verstuur tijdig uw

PAASGROET

Ruime sortering

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

SNJZELS 100 gr 1.50
GELDERSE WORST 100 gr 1.30
GEBRADEN GEHAKT 100 gr 1.30

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

POLITIE-iNFORMATIE der
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Periode 18 t.e.m. 24 februari 1992
Aanrijdingen:

Op de Zelhemseweg t.h.v. de Kroezerijweg vond
een kleine aanrijding plaats, waarbij van een van de
betrokkenen de linkerbuitenspiegel en de ruit van
de auto sneuvelde. De andere betrokkene reed
echter „gewoon" door.

Op de splitsing Wolsinkweg-Hengelosestraat te
Keijenborg is een onbekende bestuurder van een
witte Opel personenauto tegen een lichtmast gereden

Op de Zelhemseweg t.h.v. de kruising met de Hum-
meloseweg vond een kleine kop-staart aanrijding
tussen 2 personenauto's plaats.

Op de kruising Kruisbergseweg met de Kroezerijweg
vonden een 2-tal forse flankaanrijdingen plaats,
waarbij de bij deze aanrijdingen betrokken voer-
tuigen flinke schade opliepen. In beide gevallen
werden de over de Kruisbergseweg naderende per-
sonenauto's totaal over het hoofd gezien. Gelukkig
waren de verwondingen van de betrokkenen minim.

Vernielingen:
In de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 februari
zijn enkele „helden" van Hengelo Gld weer eens
„flink" geweest. Bij de Bleijke moesten een 2-tal
bollen van lantaarnpalen het ontgelden, schade
f 250,—; bij een bewoonster aan de Beukenlaan
werd het tuinhek over een lengte van 15 meter vol-
ledig kapot getrapt, schade ongeveer f 500,—; aan de
Ruurloseweg werd een 2-tal bomen vernield (afge-
knapt), schade f 314,11

Mocht iemand iets gehoord of gezien hebben, wil die
zich dan even melden bij ons, zodat wij misschien
deze „flinke jongens" kunnen opsporen.
Overig:

N.a.v. klachten uit publiek hebben wij gepost op een
bestuurder van een roodkleurige Alfa Romeo i.v.m.
onverantwoord rijgedrag. Bestuurder getraceerd en
bekeurd terzake het niet verzekerd hebben van zijn
voertuig. Tevens hem over zijn „rijstijl" onder-
houden.

Op zaterdag 22 februari werd in de „Markepias" een
aanhangwagen (veetransport) aangetroffen, die
m.u.v. de trekstang geheel onder water lag. Nadat
voertuig uit het water was gehesen bleek zich in de
aanhangwagen een gekraakte brandkast te bevinden

NU

de allernieuwste

ZONNE-
BANK

met 2 gezichtsbruiners

Voor nog veiliger
bruinen.

Drogitttnj - • SchoontwdMlon

Felix Takkenkamp
RuurioMvng S - Htngclo IGU.) • tal. 2062

Ook dat nog . . . .

een WERKBANK AUTO
voor de kleineren
van 27.50 voor 17.50

in Hengelo Gelderland
bij de DRIEVETOL

TE KOOP

Vijverfolie
1/2 mm dik
l mm dik

4 en 6 meter breed
SPECIALE PRIJS

vanaf 5.50 per m2

Tuinverlichling
onderhoudsvrij

nu met 10% korting

bij

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld
Tel. 05753-2139

Te koop prima slachtkip-
pen ƒ 3,50 per stuk, bij 10
stuks ƒ 30,--. W. Kemper-
man, Lamstraat 5, Toldijk
Tel. 05755-1329.

Voetreflexologie voetmas-
sages. Behandeling volgens
afspraak. Tel. 05753-1297
Mevr. R. Goossens-Lich-
tenberg

Te huur gevraagd mais-
land voor seizoen 1992.
C. G. Vliem, Zelledijk 7,
Vorden. Tel. 05752-6894.

Gezocht woonruimte, om-
geving Steenderen, Vorden
Hengelo Gld. Tel. 05753-
2552 of 1287

Da gehele

Hartman
TUINMEUBEL.

COLLECTIE
is binnen

Nu bij 4 stoelen + tafel

10% korting
Bij enkele stoelen een
hangtaf eitje GRATIS
Haal uw Hartman folder
bij uw Hartman-dealer:
en wordt eventueel
gratis thuisbezorgd

Goossens Aiomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld.
Tel. 05753-2139

Ook dat nog . . . .
leren typen
Nu een KINDER TYPE-
MACHINE
van 69.95 voor 45.—

in Hengelo Gelderland
bij de DRIEVETOL

Uideo-littt

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.

Te koop

Dakgoten
grijs en bruin

met hulpstukken

Rioolbuis
doorsnee 110 en 125
SPECIALE PRIJS

bij

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld
Tel. 05753-2139

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

Q

> GLAS-VERF-BEHANG

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13. Hengelo Gld

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

Ook dat nog . . . .
een mooi APENSPEL
van 69.95 voor 55.—

in Hengelo Gelderland
bij de DRIEVETOL

Kledingbeurs
TRUITJE

VOORJAARS- EN
ZOMERKLEDING
Inbreng max. 20 stuks
vrijdag 13 maart van 16.30
tot 19.30 uur
Verkoop zaterdag 14 maart
van 10.00 tot 13.00 uur in
O.B.S. Rozengaardsweide
Hengelo Gld
Inl.: tel. 2071

Deze was afkomstig van een inbraak te Neede.
Tevens bleek deze aanhangwagen te zijn ontvreemd.

Het onderzoek naar de daders van dit feit is in
volle gang.

Een aangetroffen fiets kon middels de postcode weer
bij de eigenaar worden terugbezorgd.

B. Koers

EXTRA POLITIEBüLLETIN

Donderdag 20 februari. Bemiddeld bij een menings-
verschil tussen twee Hengelose dames in een bak-
kerszaak, gevestigd in de Marktstraat. Er wes een
discussie ontstaan overwat nu het lekkerste brood
van Nederland is. Nadat wij ter plaatse een proef-
onderzoek hebben ingesteld, moeten ook wij consta1-
teren dat Korenrijk het lekkerste broodje van Neder-
land is. Wij hebben bakkerij Kreunen dan ook ge-
last om zo door te bakken.



H. A. DONDERWINKEL

Burgemeester Smidstraat 20 - Steenderen

A. HEITKÖN1G

Muizengatweg 3 - Toldijk - Tel. 05755-1411

Hierbij delen wij u mede dat Henk Donder-
winkel te Steenderen vanaf l februari zijn
zandleveringen en grondwerken heeft overge-
daan A. Heitkönig te Toldijk.

Hierbij wil ik u hartelijk danken voor de
jarenlange trouwe klandizie.

De heer Heitkönig zet het bedrijf op dezelfde
voet voort en houdt zich aanbevolen voor uw
opdrachten.

Hoogachtend,

H. A. Donderwinkel

AMNESTY INTERNATIONAL HENGELO GLD

Woensdag 4 maart is er weer een schrijfavond in de
Bleijke, van 19.00 tot 20.30 uur.

Deze avond schrijven we voor 3 mannen, één uit
Guatemala, die opkomt voor de straatkinderen, één
uit Mijanmar, voor zijn vrijlating, omdat hij zonder
aanklacht of proces vastzit en een verdwenen man
uit Mauretanië.

De voorbeeldbrieven zijn kant en klaar, u hoeft ze
alleen maar over te schrijven.

Zij hebben uw hulp hard nodig.

OLYMPISCHE PRIJSVRAAG

De juiste uitslag van de prijsvraag Win een Olym-
pische slagroomtaart, was Duitsland met 26 medail-
les.
De Ie prijs werd gewonnen door mevr. Nusselder-
ten Brinke, een gedeelde tweede prijs was voor mevr
Wuestenenk-Kreunen en de heer Holtslag, terwijl
de derde prijs door mevr. Horstink-van Driel in de
wacht werd gesleept.
Bakkerij Kreunen heeft de prijswinnaars intussen
verrast met een heerlijke Olympische slagroomtaart.

Aan de vele kinderen die met de Olympische kleur-
wedstrijd hebben meegedaan, heeft bakkerij Kreu-
nen een prijs toegekend voor de mooiste tekeningen

TOEGANGSKAARTEN FLORIADE VERKRIJG-
BAAR BIJ HOOFDSPONSOR RABOBANK

Van Japans theehuis tot computergestuurde aardworm
De Efteling was het afgelopen jaar met 2,6 miljoen
bezoekers veruit de grootste publieks-attractie in
Nederland. Maar dit jaar zal het sprookjespark de
concurrentie moeten dulden van de Floriade. Eens
in de tien jaar wordt deze sensationele wereld-tuin-
bouwtentoonstelling in Nederland gehouden. Dit keer
is Zoetermeer aan de beurt.

De tentoonstelling is aangekleed met talrijke speelse
attracties voor jong en oud, variërend van een
metersgrote computergestuurde aardworm tot een
moderne uitkijktoren van 76 meter hoog en een
monorail. Maar op de eerste plaats is de Floriade
een reuze-expositie, onderverdeeld in allerlei thema's
waarbij alles draait om bollen, bloemen, planten,
bomen, groenten en fruit. De tuinbouw wordt op de
Floriade van A tot Z uit de doeken gedaan.

Het terrein is 68 hectare groot en daarbij komt nog
eens 25 hectare staatsbos. Dus in totaal is het Floriade
terrein in Zoetermeer, 93 voetbalvelden groot en
doen er ongeveer twintig landen mee. Zo is bijvoor-
beeld Japan prominent aanwezig met een Japanse
tuin met daarin veel rotsen, mossen, typisch Japanse
struiken, een grote vijver met stromend water, een
theehuis, stenen lantaarns etc.

Bij veel attracties staan kijken en doen centraal. Zo
is in het zogenaamde Ecodrome te zien, te horen en
te voelen welke centrale rol water heeft gespeeld
vanaf de „oerdruppel" (de oorsprong van alle leven
op aarde) tot aan onze moderne tijd. Op de Floriade
zijn de contrasten groot, dat is heel bewust door de
organisatie nagestreefd. Alle tuinen die maar denk-
baar zijn, komen er voor. Op de ene plaats wordt de
Duitse wijncultuur uit de doeken gedaan en iets
verderop zijn de Thaise paalwoningen te zien.

Een greep uit de vele bezienswaardigheden:

In „Holland-Onder-Water-Land" wordt duidelijk
gemaakt dat wij 41/2 meter onder de waterspiegel
leven, maar het desondanks toch droog houden
dankzij ons dijkenstelsel.

Voor de kinderen van een jaar of tien is er een ont-
dekkingstocht te maken die begint in een huiskamer,
en die via grotten en gangen uiteindelijk eindigt
bovenop een duintop. Onderweg komen de kinderen
vanzelfsprekend een en ander tegen (zoals een vuil-
nisbelt met pratende vuilniszakken).

In het Aart's Paradijs loopt „onder de grond" een
computergestuurde aardworm (Aart Worm genaamd)
van twee meter groot, maar ook gifvaten en heipalen
komen er de grond in. Op deze manier wordt uit-
eindelijk duidelijkheid gemaakt wat de overheid
alemaal doet op het gebied van landschappelijke
zorg. Dit is kenmerkend voor de Floriade: op een
speelse manier worden allerlei wetenswaardigheden
voorgeschoteld.
Natuurlijk zijn er op de Floriade allerlei eet- en
drinkgelegenheden. En er worden kookdemonstraties
gegeven in een zogenaamd culinairtheater. De be-
zoeker kan er proeven en de kunst afkijken.

De Floriade is zo groot en er is zoveel te zien dat hè.
nauwelijks mogelijk is om alles op één dag te zien.

Mensen die er vaker naar toe willen, doen er goed
aan een passe-partout te kopen. Dat kan bij alle
Rabobanken. De Rabobank is hoofdsponsor van het
evenement, vooral omdat de coöperatieve bank als
belangrijkste financier van de agrarische sector een
nauwe band heeft met de tuinbouw. Mensen die nu
(t.e.m. 21 maart 1992) een passe-partout bestellen,
kunnen rekenen op een flinke korting (25 gulden
voor een volwassene). Misschien een leuk idee om
als cadeautje te vragen of te geven?
De Floriade opent op 10 april en duurt t.e.m. 11
oktober. Het terrein ligt aan de A 12, ten zuiden van
Zoetermeer en is gemakkelijk te bereiken. Overigens
is 'n groot deel van de totale expositie-ruimte over-
dekt, zodat ook bij slecht weer het de moeite waard
is om de Floriade te bezoeken.

KOLLEKTE OOST EUROPA
De onlangs gehouden kollekte van de werkgroep
Oost Europa heeft in de gemeente Hengelo Gld bijn
f 10.000,— opgeleverd.

De doelstelling van het comité is ditmaal met een
vrachtauto zaai- en pootgoed en medicijnen naar
Roemenië te sturen.

Alle gevers is men zeer erkentelijk.

KRUISWERK OOST GELDERLAND

De verbouwing van het wijkgebouw te Keijenborg
is voltooid. Per 9 maart is het gebouw weer geopend.

In dit gebouw wordt spreekuur gehouden ou dins-
dag- en donderdagmiddag van 17.00 tot 17.30 uur.

In het wijkgebouw te Hengelo is dagelijks spreek-
uur van 13.00 tot 14.00 uur.

HTV WEER IN AKTIE

De Hengelose toneelverening HTV heeft bij de jaar
wisseling menig boekje doorgelezen om het toneel-
publiek weer een paar fijne avonden te bezorgen.

Dat het gelukt is, kunt u met z'n allen weer gaan
zien op 21 en 28 maart in zaal Langeler.
Het stuk dat opgevoerd zal gaan worden heet: Niet
elke haan kraait en is geschreven door G.W. v. Doorn

Het stuk in drie bedrijven, speelt zich af rond en bij
een pension, waar zich een oud stel voor 14 dagen
of langer laat inschrijven.
Maar dat is iets wat u zelf maar moet komen be-
kijken. Wij wensen u gezelige avonden toe.

CPB EN CBTB-BIJEENKOMST

Onlangs werd de gezamenlijke avond van CPB en
CBTB gehouden, waarbij een goed gevulde zaal het
resultaat was.
De avond werd geopend door mevr. v.d. Velde en
zij wenste iedereen een fijne avond toe met het
toneelstuk dat door de Holtense toneelvereniging
werd opgevoerd: De avond van de 7e juli.

Het werd een prachtige opvoering van het stuk in
5 bedrijven, waarbij in de pauze de verloting plaats
vond, waarbij velen met een mooie prijs naar huis
gingen.
De heer Hiddink sloot deze mooie avond en wenste
een ieder wel thuis. De eerste CPB bijeenkomst is
op woensdag 18 maart met Corn Dollies.

MEISJES-DAMESVOETBAL,

HET IS ZO GEK NOG NIET!

Zeer waarschijnlijk heeft u deze uitspraak vaker
gehoord of gelezen. Wist u dat bij de voetbal ver.

SV Steenderen aan deze uitspraak al meerdere jaren
een uitvoering is gegeven? Wij denken dat er toch
nog wel meisjes of dames uit Steenderen of om-
geving zijn, die dit nog niet weten of misschien niet
durven. De SV Steenderen heeft zodoende een pro-
motoeteam samengesteld die het meisjes-dames-voet
ballen graag bij u onder de aandacht willen brengen

Wat is nu de bedoeling: wij willen een tournooi
gaan organiseren van 4 tegen 4 op aangepaste veldjes
en wel op plm zes woensdagen in maart en april, de
eerste zal op woensdag 18 maart zijn.

Meisjes van 6 t.e.m. 15 jaar spelen in twee a drie
groepen van 18.00 tot 19.00 uur en de dames van 16
jaar en ouder spelen van 19.00 tot 20.00 uur.

En ter afsluiting van dit kennismakingstournooi
spelen wij op vrijdag na hemelvaart, t.e.m. 15 jaar
's middags en vanaf 16 jaar 's avonds het traditionele
stratentournooi.

Het kost niets en na dit tournooi is niets verplicht!

Wij willen graag iedereen mee laten beleven, hoe
leuk het voetballen bij onze vereniging kan zijn.

Alle meisjes of dames die mee willen doen en waar-
om zou je het niet eens proberen, kunnen zich op-
geven bij: Rein Linnenbank, Korenbloemstraat 6 te
Steenderen, tel. 2123, Margreet Zeevalkink, Pr. Bern
hardlaan 36, Steenderen, tel. 1804 of Roy Wolbrink,
Toldijkseweg 35a, Steenderen, tel. 2341.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN
TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK
*3= geboorte- en huwelijkskaarten
v& jubileum- en gelegenheidskaarten

Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,
huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen
om thuis uw kaart uit te zoeken.

i& visitekaarten
*&-• rouwcirculaires, bidprentjes

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

Advertenties voor het weekblad
"DE RECLAME'1 kunt u hier ook opgeven.

DAMNIEUWS

Op de 2e avond var het (koppel) huisdamtournooi,
werd er hard gestreden om de punten. Degenen die
de vorige keer bij de tussenstand bovenaan stonden,
gaven hun koppositie niet meer uit handen.
Einduitslagen (huisdammers voorop):
Ie groep: l H. Vleming-H. Luimes, 2 H. Bosman-
J. Heijink.

2e groep: l G. Klein Sessink-B. Harkink, 2 J. van
Doorn-H. Hulshof.

3e groep: l W. Veenhuis-B. Goorman, 2 M. Steger-
man-A. Versteege.

Topscorers van de huisdammers: J. van Doorn en W.
Veenhuis 5-9, S. Veenhuis 5-8, H. Bosman 5-7, M.
Stegerman 5-7.

Topscoorders leden: B. Harkink 5-10, J. Schabbink
5-9, H. Vos en H. Luimes 5-8.

Vanwege het feit dat er nogal wat huisdammers er
niet genoeg van konden krijgen, zal dit een vervolg
krijgen, in de vorm van een onderlinge competitie.

Tot nu toe zijn er 6 spelers die ondertussen al l
ronde hebben gespeeld, maar het zou fijn zijn als er
nog een paar bij kwamen, ook dames zijn van harte
welkom.

Hebt u vragen, wendt u zich dan tot H. Vos, tel. 1113

Het clublokaal is v.d. Weer, Spalstraat l, waar elke
donderdagavond plm 19.45 uur wordt begonnen.

BEDEVAART NAAR BANNEUX

De jaarlijkse bedevaart naar Maria, Maagd der
Armen, te Banneux, in België, is dit jaar op 23 en 24
mei a.s.
Degenen die met deze bedevaart mee willen gaan,
dienen zich, liefst zo spoedig mogelijk, op te geven
bij Th. Gerrits, Korenbloemstraat 3, 7255 XL Hen-
gelo Gld, tel. 05753-2263.

AFSCHEID J. SEESING ALS VOORZITTER KBO
KEIJENBORG

Op de gehouden jaarvergadering van de KBO „Ons
Genoegen" te Keijenborg nam de heer J. Seesing af
scheid als voorzitter.

Als nieuw bestuurslid werd gekozen de heer A. Voer
mans. Mevr. Wevermk-Vredegoor sprak namens het
bestuur een warm dankwoord tot de scheidende voor
zitter en zijn vrouw. Zij roemde hen voor het
werk en de vele vrije tijd die zij al die jaren aan
het werk voor de ouderen hebben besteed. Haar toe-
spraak werd met een hartelijk applaus onderstreept.

Omdat de heer Seesing enige jaren terug al een
gouden onderscheiding ontving, werd hem nu het
erelidmaatschap van de KBO uitgereikt.

In zijn dankwoord zei de scheidende voorzitter heel
blij te zijn dat hij af kon sluiten na de prachtig ge-
slaagde ledenwerf-aktie. Hij dankte allen voor het
vertrouwen en voor de prima samenwerking in het
bestuur. Hij pleitte voor de zelfstandigheid van de
ouderen, zodat veel werk door de ouderen zelf kan
worden gedaan. Hij dankte in het bijzonder zijn
vrouw die hem steeds gesteund had in zijn werk.

OLYMPISCHE KLEURWEDSTRIJD

De kleurwedstrijd i.v.m. de Olympische Spelen, bij
bakkerij Hekkelman, was een groot succes.

Door de vele inzendingen was het voor de deskundige
jury ontzettend moeilijk om de mooiste tekeningen
er uit te halen.

De prijswinnaars die allen een heerlijke taart hebben
gekregen, zijn:

Marloes Zielhorst, Jagerweg l 6 jaar
Leonie Wullink, H. van Velzenplein 10 8 jaar
Yvonne Wullink, Westerstraat 26 10 jaar

NIEUW!

Samen verder.
Wat denkt u van zo'n romantische kaart?
Samen een heerlijke toekomst tegemoet

Deze en nog vele andere voorbeelden vindt u
in de Intercard-huwelijkskollektie '92.

Wij helpen u ook met de tekst.

DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld. - Tel. 05753-1455

•
ÜJlintercanI \

BESCHERMD
VOGELVR V RKLAARD?

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

Natuurlijk, visserij in de Waddenzee moot
mogelijk zijn. Maar niet ten koste van de eidereenden.
Want het gaat hier om een beschermde vogelsoort in
een natuurgebied.

De Waddenvereniging vecht al jareniang vooi
het behoud van de Waddenzee. Dit keer nemen we de
eidereenden in bescherming door met klem te protes-
teren tegen het afschieten. U kunt ons steunen door nu
lid te worden. U geeft daarmee de eidereenden een kans
op overleven.

Stuur onderstaande bon op naar de Landelijke
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee,
postbus 90, 8860 AB, Harlingen.

l 1
Inderdaad, de eidorcnulcn verdienen on/e bescher-
ming. Noteer mij als lid van de Waddenvereniging
voor f27.50* per jaar.

-fc

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats: .

I (andiekening:

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

Landelijke Vereniging lol Behoud van de Waddenzee


