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DRUKKERIJ WOLTERS

Rcgelinkstraat 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,
Tuldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

KEURSUCER

Smullen.
van een sappige

karbonade

Met het WK-schaatsen voor de boeg, gaat
een karbonade er altijd in. De Keurslager
heeft volop keus. Erg lekker op de boterham
is ons Munster spek, de Elzasser vleeswa-

renspecial. Proef 'm!

SCHOUDER-,

RIB- EN

HAASKARBONADE

500 gram

HOLL BIEFSTUK

6•

vleeswarensoecial

MUNSTER
SPEK

225
100 gram
Gebraden spek met
een vulling van ham en
kaas

STRASS-
BOURGER
VINKEN

100 gram

2f5

Fijn gekruide run-
dervinken met in

het midden een pit-
tig knakworstje. In
20 minuten klaar.

Alleen op dinsdag

EEN DAG IN DE WEEK VLEES
VOOR DE HALVE PRIJS!

deze week
RUNDER-
GEHAKT

(max. 2 kg per klant)
Volgende week:
Shoarmavlees

Let op onze dagaanbiedingen
in de winkel!

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

9212

Aanbieding:

Puddingen
keuze uit 3 soorten: aardbei, bosvruchten
en chocolade

van 8.95 voor

Mueslibol

van 3.50 voor

windmolenbakker

HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35
Hengelo GldNNIND/VIOLENB/4KKERS

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

Tapijt vuil?
Haal dan de
TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag,
verbluffend resultaat

Q

GLAS -VERF - BEHANG

N U

de allernieuwste

ZONNE-
BANK

met 2 gezichtsbruiners

Voor nog veiliger
bruinen.

Drogisten) • Ptrtumtri* • Schoonheidssalon

marlanne
Tikkonkamp
Hengelo (Gld ) - tel. 2062

De meest flexibele
spaarvorrn met een
hoge rente

Kom eens kijken hoe hoog
_ onze rente is ̂ __^^^

*̂̂ .:: "^-
N MS Extra Plus Sparen.
E in echte spaartopper:
hoge rente en de vrijheid

om zondere kosten jederjaar een groot
bedrag op te nemen

Steeds meer mense i ontdekken hoe aan-
trekkelijk het is hun geld flink te laten
groeien en toch die ̂ ote uitgaven te kun-
nen doen op het moment dat die - vaak
onverwacht - nodig is. Voor de plotseling
noodzakelijke nieuwe auto, voor de lang
gezochte meubelen, voor de verbetering van
de woning. Jaarlijks kunt u tot een bedrag
van ƒ 50.000,- zonder kosten opnemen.

U blijft flexibel

NMS Extra Plus Sparen geeft u flexibiliteit.
Het minimum saldo bedraagt ƒ 1.000,-.
Verder kunt u per keer zoveel inleggen als u
wilt.
Sparen kan via een rekening of met een
spaarboekje.

SPAARBANK

GERRITS-LAMMERS B.V.
Spalstraat 26 - Hengelo Gld

Tel. 05753-3000

j

Voor BEHANG
naar LENSELINK!
RAUHFASERBEHANG

3 O ES• ̂ 7^9

SLAAPKAMER BEHANG
4•

VINYL BEHANG
•f "̂

van 16.95 nu m*9m

HONDERDEN SOORTEN BEHANG

IN VOORRAAD

RESTANTEN +
1, 2, 3, 4 of 5 rol, per rol vanaf l •

NIEUWE SERIE

BEHANGDESSINS
prachtige pasteltinten slechts 1 l •

GLAS -VERF -BEHANG

Kerkstraat 1 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1300

l

Keijenborgse info-beurs

ZAKEN AAMrBOD!
._ Zondag 5 april 11.30-18.00 uur

I
~^

r,

"Gebruik je koppie en kom naar de Horst

Vanaf donderdag 19 maart l

TOTALE

LEEGVERKOOP

wegens opheffing van de
winkel met grote kortingen in

behang, verf, muurverf,
schildersmateriaal bij

l

R. AALDERINK
Landlustweg 20 - Steenderen

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



l 111

Fijne verse

Braad'
worst
hele kilo

\JA5ti

Mooie
Hollandse
Elstar

Hand'
appels

Pag» Tissue
Toiletpapier
tmljjf

M

l

Uit oni9 diepvries

Dinnergold

Patat Frites
kilo

per kilo

Honda
Appel/Aarbei
Jam pot 0450 gram

BESSEN
JINtVIt

FLORYM

in ome slijterij

Floryn
Bessen
Jenever of
Kersen
Brandewijn

l
Alloen geldig van

dinsdag 17 f/m
zaterdag 21 maart

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

RoozegaardeSport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

Is uw stoep

ook groen?

Een

HOGEDRUK-
REINIGER
kan daar alles aan doen!

ENORME sortering
hogedrukreinigcrs en
•reinigingsmiddelen bij:

HARMSEN
ijzerwaren
Banninkstraat 4
7255 AW Hengelo Gld

per stuk 2.05
SPEKLAPPEN

500 gram 4.45

TONGEWORST

100 gram 1.50

FIJNE LEVERWORST

100 gram 0.95

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Bloemen
verkoopkas

volop VIOLEN per kist 7.95

FREESIA'S diverse kleuren
2 bos 6.95

L -

l Wi jnbergien
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Kerkstraat 6

2 grote kroppen SLA 1 .95

1 zak gesneden RODE KOOL 0.95

2'/2kgGRANNY 6.95

Uit onze rauwkostkeuken:

HONOLULU SALADE 500 gr 3.95

KERRY SALADE 500 gr 3.95

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

Volgens het collecterooster 1992 worden de
komende periode de volgende collectes ge-
houden:
15 t/m 21 maart - Nationaal Reuma Fonds
22 t/m 28 maart - SIMAVI.

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot
en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
De hinderwetstukken liggen in het
gemeentehuis, afdeling grondgebiedszaken, ter
inzage op werkdagen 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.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot
bovengenoemde afdeling, telefoon 1541, toestel
26.

VRIJE UREN
SPORTHAL

woensdag 18 maart: 18.00-20.00 uur en na
21.45 uur;
zondag 22 maart: na 15.30 uur;
woensdag 25 maart: na 21.45 uur;
zaterdag 28 maart: na 19.30 uur;
zondag 29 maart: na 13.00 uur.

Uren gymzaal, telefoon 1541, toestel 52.

INSPRAAK BESTEM-
MINGSPLAN

INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN HENGELO-
EVENEMENTENTERREIN.

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Hengelo maken, ingevolge artikel 4 van de
Inspraakverordening, bekend dat met ingang
van 18 maart 1992 gedurende 14 dagen tijdens
de kantooruren ter gemeente-secretarie (afd.
Grondgebiedszaken) ter inzage ligt het voor-
ontwerp bestemmingsplan Hengelo-
Evenemententerrein.
Dit plan beoogt het planologisch kader te schep-
pen voor de verplaatsing van het evenementen-
terrein "De Hietmaat" naar een terrein ten zui-
den daarvan.
De aangrenzende woningen, gelegen aan de
oostzijde van de Zelhemseweg, hebben in te-
genstelling tot het thans geldende plan een
bestemming woondoeleinden gekregen.
Gedurende genoemde termijn kunnen de inge-
zetenen en de in de gemeente Hengelo een
belang hebben natuurlijke en rechtspersonen
schriftelijk inspreken op basis van de ter inzage
liggende stukken.
Indien daaraan behoefte bestaat kan er een
mondelinge gedachtenwisseling plaatsvinden
met de door ons aangewezen ambtenaren.

Hengelo Gld., 17 maart 1992.

WELZIJNSINFO

Vanaf 1 januari van dit jaar behoort de ge-
meente Hengelo tot het werkgebied van de
Stichting Dierenambulance Doetinchem e.o.
Dit betekent dat ook inwoners van Hengelo van
de diensten van deze organisatie gebruik kun-
nen maken.
Daar is gebleken dat veel mensen niet op de
hoogte zijn met de service die verleend kan
worden, menen wij er goed aan te doen om hier
enige informatie over te geven. Het is bekend
dat velen niet bekend zijn met wat er gedaan
dient te worden bij het aantreffen van zwerf-
dieren, achtergelaten huisdieren (de beruchte
hond aan de boom), verongelukte dieren etc.
Ook ontstaan er in veel gevallen problemen
wanneer het eigen huisdier vanwege een onge-
val of vanwege natuurlijke oorzaak komt te
overlijden. Veel mensen weten niet wat gedaan
moet of kan worden. In geval van ziekte wordt
veelal vroegtijdig over deze vraag nagedacht of
is er een dierenarts bij betrokken die adviezen
geeft.
Indien echter het huisdier slachtoffer van een
ongeval is, wordt de eigenaar doorgaans door
de praktische vragen overvallen. Al deze situa-
ties leiden tot éénzelfde praktisch probleem, te
weten het vervoer. Voor velen zal dit niet tot een
onoverkomenlijk probleem leiden, doch niet
iedereen zal in staat zijn om hier een pasklare
oplossing voor te vinden. In veel van deze
gevallen kan de Dierenambulance uitkomst bie-
den.
In hoofdlijnen zijn de volgende regels in acht te
nemen:
In het geval van een ongeval waarbij geen
eigenaar bekend is, een aangetroffen zwerf-
dier, een achtergelaten dier enz. dient te allen
tijde de plaatselijke politie te worden geïnfor-

PUBLIKATIE WET AROB
Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 26 februari t/m 10 maart 1992 waartegen op basis van de
Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan. ten behoeve van

GESPREKSAVONDEN

Exploitatiemaatschappij Hengelo Gld, Banninkstraat 21,
Hengelo Gld

G.J.M. Kelderman, Hoge Es 1, Hengelo Gld

F. Wolbrink, Waarleskamp 3. Hengelo Gld

het oprichten van een woning met aangebouwde berging.
alsmede een garage aan de Kastanjelaan

het oprichten van een berging

het uitbreiden van de woning

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 bekend:

dat bij hen een aanvraag is binnengekomen van:
Mts. Van den Berg, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende hinderwetvergunning, in verband met de
uitbreiding/wijziging van een rundveehouderij en varkensmesterij, op het perceel, gelegen aan Aartenseweg 5 te
Hengelo;
de heer J.T. Wesselink, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende hinderwetvergunning, in verband met de
uitbreiding/wijziging van een land- en tuinbouwmechanisatiebedrijf, op het perceel, gelegen aan Branderhorstweg 5
te Hengelo.
Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen onder het stellen van voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor
de omgeving te ondervangen.
De aanvraag en de ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 18 maart 1992 tot 18 april 1992. Na deze datum, tot het
einde van de beroepstermijn, liggen de stukken ter inzage op de afdeling Grondgebiedszaken. Indien daarom
telefonisch wordt verzocht, kunnen tot één week voor bovengenoemde datum mondeling 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 bij ons college worden ingebracht. Degene,
die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Alleen degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven of aantonen dat zij daartoe
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, zijn gerechtigd later beroep in te stellen.

dat zij voornemens zijn om op de aanvraag van de heer B. Bobbink te Hengelo, voor een nieuwe de gehele inrichting
omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet i.v.m. uitbreiding/wijziging van een mestvarkenshouderij annex
akkerbouwbedrijf op het perceel Kremersdijk 1 te Hengelo, positief te beschikken onder voorwaarden om gevaar.
schade of hinder voor de omgeving te ondervangen.
De ontwerp-beschikking, ligt ter inzage van 18 maart 1992 tot 1 april 1992. Na deze datum, tot het einde van de
beroepstermijn liggen de stukken ter inzage op de afdeling Grondgebiedszaken.
De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die
aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot bovengenoemde datum gemotiveerde
schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking.
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken
Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons college

dat door hen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving redelijkerwijs voldoende te voorkomen of te beperken.
op 3 maart 1992 onder voorschriften een vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend aan:
Hotel Langeler, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet, voor het oprichten en in werking hebben van een hotel
restaurant, café, cafetaria en danszaal op het perceel, plaatselijk bekend Spalstraat 5 te Hengelo.
De beschikking ligt ter inzage van 18 maart 1992 tot 18 april 1992.
BEROEP tegen deze beschikking kan tot 18 april 1992 worden ingesteld door:
a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaar heb oen ingediend; d.
andere belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bezwa -en in te brengen.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Raad van State. Postbus 20019,2500 E b 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel hi t treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gencht aan de Voorzitter van de
Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voorcat op dat verzoek
is beslist.

Hengelo, 17 maart 1992.

| RENOVATIE BLEEK , |

In zijn vergadering van 25 februari 1992 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de renovatie
van "De Bleek". Door de afdeling grondgebiedszaken is een plan gemaakt om de verwaarloosde Bleek weer op te
knappen en om te zorgen dat er ook in droge perioden voldoende water in de gracht er omheen staat.
Dit plan gaat er vanuit, dat de Bleek en de aangrenzende gronden aan de oostzijde weer in zodanige staat worden
gebracht, dat ze beter dan tot nu toe dienst kunnen doen als recreatiegebied voor wandelaars.
Daarvoor wordt een zodanige aanpassing gemaakt, dat de wandelaars over de Bleek kunnen lopen. Hierdoor kan men
de aanwezige dieren van dichterbij bewonderen.
De beplanting zal voor wat betreft de Bleek teruggebracht worden tot de waardevolle exemplaren, zoals o.a. de
treurwilgen en de elzengroepen. Hiermee wordt het kenmerkende open karakter van de Bleek weer terug verkregen.
Het aangrenzende wandelgebied zal geheel omgevormd worden tot een nieuw natuurlijk geheel, waar ter plaatse
passende beplanting zal worden aangebracht. De ter plekke aanwezige vreemde beplanting zoals b.v. de larixen
zullen zodoende worden vervangen.
De voor de Bleek met bijbehorende wasplaats zo kenmerkende waterpartij zal worden aangepast. Door mechanische
voorzieningen te treffen kan het water ook in drogere tijden op peil worden gehouden. In het aangrenzende
wandelgebied zal de waterpartij zodanig worden aangepast, dat dichtgroeien niet snel weer kan plaatsvinden.
Besloten is dit plan in fasen te laten uitvoeren en dit zal plaatsvinden in 1992 en 1993. De eerste fase betreft het
opschonen van de waterpartij, het uitvoeren van het grondwerk, het verwijderen van overbodige beplanting en
betuining, alsmede het aanbrengen van nieuwe betuming en het aanbrengen van een pomp met bron. In de tweede
fase zal de nadruk komen te liggen op de definitieve inrichting van het geheel. Dan wordt aangebracht de nieuwe
beplanting, de afrastering, een brug en een halfverhard wandelpad. Tevens vindt de renovatie van bestaande bruggen,
wasplaats e.d. plaats.

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 cafe-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.

OUD PAPIER
INZAMELAKTIES

Op de volgende data kan oud papier worden ge-
bracht op de volgende plaatsen.
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 gebundeld of in dozen verpakt. Het
papier moet dan geplaatst worden onder het afdak
bij het tweede hek.
18,19 en 20 maart

Basisschool Varssel, Zelledijk 22. Container voor
het schoolplein. Woensdag 13.00 tot vrijdag 16.00
uur.
Zaterdag 28 maart

Gymvereniging D.I.O.-Keijenborg. Container op de
parkeerplaats bij de St. Bernardusschool, Pastorie-
straat. Tussen 7.30 en 12.00 uur
1 t/m 4 april

Basisschool Bekveld. Container hoek Veermans-
weg-Bekveldseweg
Zaterdag 4 april

Korfbalvereniging Quick '81. Container bij de ingang
van het korfbalveld, Korenbloemstraat. Tussen 9.30-
12.30 uur.
Dinsdag 7 en woensdag 8 april

Basisschool De Leer. Container parkeerplaats
Dwarsstraat bij de school. Tot 18.00 uur.
Woensdag 8 en donderdag 9 april

Basisschool Rozengaardsweide. Container parkeer-
plaats Leliestraat bij de school. Woensdag 16.00 uur
tot donderdag 15.30 uur.
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 BOUWPLAN

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
artikel I8a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
ten einde medewerking te kunnen verlenen aan het
bouwplan van:
Exploitatiemaatschappij Hengelo Gld. b.v., voor het
oprichten van een carport bij de te bouwen woning
Kastanjelaan 13 te Hengelo.
De aanvraag om vergunning ligt met ingang van 19
maart 1992 gedurende 14 dagen ter gemeente-
secretarie (afdeling Grondgebiedszaken) voor een
ieder ter inzage.
Gedurende de termijn van termzagelegging kan een
ieder schriftelijk bezwaren tegen het verlenen van
de gevraagde vrijstelling indienen bij burgemeester
en wethouders.

Hengelo. 17 maart 1992

meerd. In die gevallen komen de kosten van het vervoer naar een opvangadres dan wel een begraafplaats/crematorium voor rekening van de gemeente
Het is vanzelfsprekend dat wanneer wel een eigenaar bekend is, deze te allen tijde aansprakelijk is voor eventuele kosten. Zo geldt dit ook voor de diensten die desgevraagd
aan particulieren worden verleend.
Waaruit bestaat nu de service-verlening aan particulieren?
Eigenaren van huisdieren welke niet over vervoer beschikken, kunnen de dierenambulance oproepen en tegen vergoeding mét hun huisdier naar bv. de dierenarts of een
dierenpension gebracht en uiteraard ook gehaald worden. In voorkomende gevallen kan dit ook zonder bijzijn van de eigenaar gebeuren.
Overleden huisdieren kunnen vervoerd worden naar begraafplaats/crematorium "Koldeweidenhof" te Heelweg/Varsseveld. Dit geschiedt eveneens tegen vergoeding van
kosten.
Belangrijk te weten is dat de dierenambulance 7 x 24-uur, dus 7 etmalen per week oproepbaar en zo nodig inzetbaar is
Een oproep kan worden gedaan via tel.nr.: 08350-24758.
Via dit nummer kunt u ook alle overige gewenste informatie over deze vorm van dienstverlening krijgen.
Daarnaast kunt u met uw vragen hierover ook terecht bij die dierenartsen en dierenspeciaalzaken waar een poster van de dierenambulance is opgehangen.



Service en kwaliteit
zijn bij ons elke dag
in de aanbieding.

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

plezierige lage
extra goedkope

weekaanbie-
dingen. Naar

we hopen
kent u ons

echter ook
van onze kwa-

liteit. En van onze
behulpzaamheid.

Die dingen hebben
we elke dag in de

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

er bijna zeker van
dat u dat met
ons eens bent.

Aanbiedingen van
AH Hengelo Gld

geldig tot a.s. zaterdag

Slagers Achterham

100 gram Lm*TvJ

Aufschnitt Gek. Worst

100 gram 1*49

Stegeman Leverworst

500 gram

Chipolata - Aardbei of
Appel - Kaneel Vla

liter

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

liter 18.95

Pollen Kersenbrandewijn

liter 14.25

Schouderkarbonade

7.98

AH Zaans Volkoren

800 gram 1.9V

Vloerbroden

6 soorten

Iglo Vissticks

10 stuks

1.99

2.79

Conference Handperen

2.99

AH Goudse Kaas Jong

9.50kg

AH Fritessaus

0,65 liter 1.45

AH Doperwten
extra fijn

literblik 1.39

AH Keukenrollen
Tissue

2 stuks 1.79

Grand Italia
Deegwaren
6 soorten
500 gram 1.79

Verse
Boerensoepgroente

350 gram 1*

maandag aanbiedingen
zie in de winkel

Zie de grote adv. in
de landelijke bladen

Denkt U aan de TONEELOPVOERINGEN van de supporters van "Crescendo" op vrijdag 2O en zaterdag 21 maart
in "Ons Huis" te Hengelo Gld.

Aanvang 20.OO uur, vanaf 19.30 uur muziek van boerenkapel. Entree f 5,00 kop koffie gratis.

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

H

S

Bakkerij Bruggink
Q RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

DEZE WEEK

w
<n

APPELFLAPPEN
van 1.50 voor f.25

OAT BRAN BOLLEN

ew

99
S
M

§

dw

van 0.55 voor Q,45 ?

w
aa NV A - uaxHva aumvM aa MVA

Alleen deze week AANBIEDING

SPIJKER-TUINBROEKEN
stone-washed maat 68 t.e.m. 86

van 25.95 voor 19.95

GISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

: • ' . - • -•: •-•••-•• HM M MMMK • ' • • • • • • • - . • • • . -•••'-•

Buurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

haas en ribkarbonade 500 gr 5.45

leverworst 100 gr 0.75

rauwe ham 100 gr 2.25

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

WULLINK bouw en beheer
heeft in haar team plaats voor een

Timmerman
Inlichtingen

WULLINK bouw en beheer b.v.
tel. 05753-1914 - Hengelo Gld.

HENGELO GLD

Zomerprogramma 1992
Verenigingen die tussen half juni en half sep-
tember 1992 in de gemeente Hengelo iets
organiseren, dat in aanmerking kan komen
voor vermelding in het VVV-zomerprogramma
worden verzocht dit uiterlijk maandag 6 april
a.s. schriftelijk op te geven aan het secreta-
riaatvan VVV, de heer A. Siedsma, Kieftendorp
2, 7255 MG Hengelo (Gld), tel. 05753-2415.

Vermelding is o.a. in verband met de beschik-
bare plaatsruimte ter beoordeling van VVV.

Graag volledige gegevens (dag, uur, plaats
en omschrijving aktiviteit).

BROOD en
BANKET-
specialiteiten

elke dag
ajnvérs:BROOD

bakt

* WALDKORN

een krachtig meergranenbrood uit het

Schwarzwald nu 6 halen J BETALEN

* APPEL-WEINKWARK

een duitse delicatesse deze week j ,

* FRIESE DOORLOPERS

Lekker bij het WK schaatsen voor heren in

Canada 4 stuks 2.96

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474

De speciaalzaak voor brood en
banket

Mode Langeler

Voorjaars-
kollektie '92

Modeshow
m.m.v. N.V.E.V.

op donderdag 19 maart a.s.
om 20.00 uur

in zaal Langeler.

Introduce's zijn van harte

welkom.

Deze week bij bakker Jozef
Schabbink in de reclame
afd. Brood:

Tarwerozijnenwegge
de echte en dat proef je

plm. 1000 gram

afd. Banket:

5.98

Tompoucen
5 stuks 5.25

BAKKERIJ

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

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo Gld

Tel. 05753-1235

TE KOOP:
ZWARTE TEELAARDE

AFVALGRIND

voor verharding

Bovendien gratis af te halen puin

B.V. H.C.I.
Kruisbergseweg 13 - Hengelo Gld

Tel. 05753-8181

IFa. Stapelbroek &• Jansen
XJ

Constructie- en serielaswerk
prefab wapening - stalen mallen

Gevraagd voor onze constructieafdeling:

zelfstandig werkende constructie
bankwerkers / co2-l asse rs

leeftijd tussen 20 en 25 jaar

voor onze afdeling prefab-wapening:

zelfstandig werkende
ijzervlechters

leeftijd tussen 20 en 30 jaar

(produktie)-lassers
voor het hecht lassen van prefab-wapening

leeftijd tussen 18 en 25 jaar

Wij kunnen u bieden:
Vy een interessante full-time job
•fa goede secundaire arbeidsvoorwaarden
-5 -̂ een prima werksfeer in een modern en

snelgroeiend bedrijf

Sollicitaties te richten aan ons bedrijf.
Voor meer informatie over deze functies kunt
u contact opnemen met de heer T. Stapelbroek
telefoon 05753-1815.

Molenenk 4 - 7255 AX Hengelo Gld.
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,EDAH. NfÊUWS «:

Firma Langeler Horeca

Vleeswaren:

Gebr. Fricandeau
snijvers

2 9EE
mfmm'^J

Selleriesalade
schepvers

100 gram van 1.59 voor m m tSm ̂ 9

Vlees:

Ribkarbonade
1 kg van 15.90 voor M ̂ } • 9«S

Saucijsjes
1 kg van 12.90 voor /a^^CS

Extra:

Probeer ons
Edah merk Erwtensoep (blik 1 liter)
met
Edah merk Rook worst (225 gram)

2 Q«
• ̂ V^9

Op vrijdag en zaterdag gratis proeven.

Prijsknallers

Brood:

Harde Broodjes
O O C|• ̂ 7^7

Tijgerwit
gesneden

Im

Diepvries:

Tappaz Fr i kandellen
4 00m^f^P

Edah mini Frites
100m^f^9

D.K.W.:

Remia Fritessaus
1 9Ckm^m^f

Yogho Yogho
smaken: perzik aardbei banaan

1•

Aanbiedingen geldig van dinsdag 17 maart t/m zaterdag 21 maart 1992.
Druk- en zetfouten en prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden.

't is al 75 jaar feest bij Edah.

v

E-03-72
5T/v»=*

r
mngacir

l
m

•<*wA4ÏÏ!r
^«v .

HOTEL-CAFE-RESTAURANT-ZALEN

SPALSTRAAT 5 - 7255 AA HENGELO (GLD)

TELEFOON 057113-1212

/* bruiloften• sfeervol restaurant • recep

Nieuw Oud Hollandse Spelen, waar-
door ook Uw feest een speciale

dimensie krijgt.

Oudhollandsche Spelen

Gezellig kennismaken met onze
Oud Hollandse Spelen.

Dit kan op zondagmiddag 22 maart
van 15.00 tot 19.00 uur.

Koffie met gebak, Spelen en 1 Panne-

koek naar keuze voor f 14.50 p.p.

Komt het zien en beleven.

• koude en warme buffetten

aannemersbedrijf CUPPERS

HENGELO GLD - VORDEN
05753-1729/05752-6648

voor al uw

NIEUW-, VERB.- en
ONDERHOUDSWERK
bieden we graag vrijblijvend prijsopgaaf

,• : -z.

• :>

•M
» H>AH *

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 17 maart
- dinsdagavond 24 maart

Ons kantoor is daartoe geopend van 18.00 tot 20.00 uur.

Tnimstraat 4 - 7255 XB Hengelo Gld.
Tul. 05753-1391 - Fax 05753-2734

Emesprijs 1 1 O,-
ERRES IMR 1 OO3 RADIO
CASSETTERECORDER
Met MG en FM. één-toets bediening

bij opname en automatische opname-
nivo regeling. Een uitzonderlijk appa-
raat voor 'n klein prijsje.

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

CHR MUZIEKVERENIGING J\^

C- ^ CRESCENDO
HENGELO GLD \ î T-

Binnen ons orkest is er plaats voor
de volgende instrumenten:

- dwarsfluit
- trombone
-bas

Heb je interesse en ben je 12 jaar of

ouder neem dan voor inlichtingen en

aanmelding contact op met J. Lubbers,

tel. 05753-1467.

m&eesBsmauiaaaksammasasmmasasmtissssm

Familiedrukwerk!!

o
o

o
o

o
o

o
o

o

(

«̂•"NS
y~7v] Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,
U dl en Gelegenheidskaarten bent U bij ons
p^j op het juiste adres.
^«^^k Vele modellen tegen gunstige prijzen!

| j L ) Dus bel of kom naar:

€€èfowveebcl
drukwerk

Kampstraat 13. 7255 XC Hengelo (GW.). Telefoon 05753 3818
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SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

"Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

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

STRAALBEDRIJF BRUMMELMAN

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

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 22 MAART

Remigluskerk

10.00 uur ds. A. B. Elbert (Avondmaal)

Goed* Herder Kapel
10.15 uur dhr. Hof s, Aalten (Jeugddienst)

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 21 maart 19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het gemengd koor

Zondag 22 maart 10.00 uur Woord en Comm.viering

Dinsdag 24 maart 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keljenborg
R.K. Kerk KeUenborg: zaterdag 19.00 uur vooravor>d-
mis; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.
van vrijdag 1400 uur tot maandagochtend 800 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!

21 - 22 MAART
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 openngst(Jden om 17.30 uur Inleveren

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uu*-

21 - 22 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

Telefoon 0 6 - 1 1

Verpleegburo Nederland

Voor aanvullende thuiszorg: 05753-3325. tijdens kar-
tooruren

KRUISWERK OOST-GELDERLAND

Kruiswerk Oosfr-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.
KeUenborg in „de Horst", iedere laatste dinsdag van
de maand van 11.30 tot 12.30 uur

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

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

Alpha-hulpverlening di. en do. van 8.30-10.00 uur, tel.
05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting „De
Graafschap", 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 v<an 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
Midden-IJssel - tel. 05751-1846.

Diëtiste

H. Zweermk-Stege, BakermarksedIJk 15, 7223 KJ Baak
V"»or nfnprakwn tus««n 13 •" 14 im-

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

info |0
lijnSOTO-614614

f L," (jp*wndin



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van
onze zoon en mijn broertje

JURJEN HENDRIK LAMBERTUS

Wij noemen hem Jurjen.

Hij is geboren op 5 maart 1992.

André, Femmy en Charlotte Kohier

Snethlageweg 7, 7255 CE Hengelo Glü.

Op vrijdag 20 maart a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen de dag te herdenken
dat wij 50 jaai getrouwd zijn.

Wij willen dit feestelijk vieren op zondag

22 maart.

Gelegenheid tot feliciteren vanaf 19.30 uur in
zaal Nijhof, Dorpsstraat 11 te Halle.

H. J. W. ELLENKAMP
H. J. ELLENKAMP-JANSSEN

7255 KM Hengelo Gld., maart 1992.
Kremersdijk 8.

UW Hengelo Gld

UITNODIGING

Bent U 60 jaar, overweeg het maar

Ouierenmiddag

op woensdag 25 maart a.s.
om 14.00 uur in „Ons Huis"

Wie afgehaald wil worden kan bellen tel. 2728

Voorjaarsverzilvering RBS en de
SCHILDERSBONNEN

op donderdag 26 maart
van 19.00 - 20.00 uur in „de Horst".

Het bestuur
Bouw- en Houtbond FNV
afdeling Keijenborg

Gelegenheid tot verzilvering van
SCHILDERSBONNEN en RBS

voor de a.s. feestdagen

op vrijdagavond 2O maart
bij D. de Berk, Het Karspel 78, Hengelo Gld

Het bestuur
Bouw- en Houtbond FNV
afdeling Hengelo Gld

Sloot Mengvoeders B.V.

Hengelosestraat 17 - Keijenborg
Tel. 05753-1304

U hebt speen en/of opstart-

problemen bij uw biggen?

DAN KAN D?r DE OPLOSSING ZIJN:

met C.C.M.
— C.C.M, is op jonge leeftijd goed opneem-

baar en geeft daardoor gezonde biggen.
- C.C.M, geeft geen speenproblemen waar-

door e»* minder ziekte- en sterfgevallen zijn
Daardoor een verlaging van de veearts-
kosten.

- C.C.M, is scherp geprijsd en geeft daardoor
lagere voerkosten per big.

- C.C.M, is ook enkelvoudig te vertrekken,
vooral in kraamhokken.

— C.C.M, voeders zijn standaard voorzien van
enzymen.

Verder hebben wij de mogelijkheid uw eigen
verbouwde C.C.M, op te slaan en loor het voer
te mengen (tot max. 20%). Dit bespaart u veel
werk en geeft een hogere hectareopbrengst.

Tevens kunnen wij, zonder extra kosten, iedere
voersamenstelling aan uw wensen aanpassen.

Vraag geheel vrijblijvend informatie bij uw
V.V.M.-molenaar

SLOOT mengvoeders b.v.
KEIJENBORG - TEL. 05753-1304

POLITIE-INFORMATIE der

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

5e jaargang nr. 42 - periode 3 t.e.m. 9 maart 1992

Diefstallen:
Een inwoonster wenste aangifte te doen van diefstal
geld. Zij had geld uit de geldautomaat van de Rabo-
bank willen halen. Had haar gegevens ingetoetst en
vergat vervolgens het geld uit de automaat te pakken
Thuis gekomen merkte ze het voorval en ja hoor het
geld was uit de automaat verdwenen. Gelukkig voor
de aangeefster heeft de Rabobank over zulke voor-
vallen nagedacht en de automaat is zo geprogra-

TAPIJT kopen is een zaak van VERTROUWEN

U als klant kent niet de eigenschappen en kwaliteiten

van de garens.
l ' ïWIWIWHC.1»' '«'- • .2ft***"'3*ï** MP»»»

Wij streven er steeds naar, U een eerlijk advies te ge-

ven en U erop te wijzen wat de voor- en nadelen zijn

betreffende de kwaliteiten.

Wij hebben een grote keus uit 770 ROL kamerbreed

tapijt, aan de rol geshowd en alle stalen van de

bekende tapijtfabrikanten.

Vakbekwame stoffeerders zorgen voor echt woon-

genof, dus TAPIJT NODIG informeer dan bij de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

\ JEUGDSOOS
FLOPHOUSE

ZATERDAG 21 MAART
Een pittig avondje met de

BIG BAM BOOM
BAND

Verleden: o.a. Carïsberg, Bintangs

Stijl: Rhithm & Rock

FLOPHOUSE start de lente met muziek uit bet

hart

Grand café

meerd dat indien het geld niet binnen 20 seconden
uit de automaat is gehaald dan slikt de automaat het
geld automatisch weer in en stort het bedrag weer op
de rekening van de rekeninghouder.
Aangifte opgenomen van diefstal van drie fietsen,
een van de fietsen werd weer aangetroffen en kon
bij de eigenaar worden terug bezorgd.
Uit een woning aan de Rusthoek werd m het week-
end van vrijdag 6 en zondag 8 maart na verbreking
een geldkistje met papieren ontvreemd.
Uit een schuur bij een woning aan de Ruurloseweg
werd gereedschap ontvreemd. Dit zal vermoedelijk
op 29 februari 1992 te 00.45 uur zijn gebeurd.
Getuigen worden opgeroepen zich te melden.

Discojeugd:
Nu de uitgaansmogelijkheden in Hengelo beperkter
zijn geworden en het vervoer van de discojeugd is
vergemakkelijkd met de discobussen. Hebben de van
dalen zich gericht op de discobussen en de uitstap-
plaatsen. Zondag 8 maart 1992 werd de discobus van
GSM door nu nog onbekenden vernield.
De jeugd heeft bij het verlaten van de discobus meer
dere bierflesjes op straat kapotgegooid tegen deuren
en ramen geurineerd en overgegeven.
Tegen dit wangedrag willen wij graag optreden
echter zonder de hulp van de goedwillende discobus
gebruiker kunnen wij helaas weinig ondernemen.

Milieu:
Een inwoner is bekeurd ivm verbranden afval. Hij
was tuin en bouwafval (plastic) aan het verbranden.
Een achttal agrariërs hebben een waarschuwing ont-
vangen ivm opslag mest en autowrakken. Binnen
een termijn van 2 maanden moet de mest en de auto
wrakken zijn opgeruimd.

Verkeer:
Tijdens een snelheidscontrole op de Veldhoekseweg
binnen de bebouwde kom van Veldhoek zijn op za-
terdag 7 maart 1992 in twee uur tijd 95 personen be-
keurd. De hoogst gemeten snelheid was 95 km per
uur. Terplaatse mag 50 km per uur worden gereden.
Totale opbrengst aan boetegeld ruim ƒ 12.500,00

Aanrijdingen:
Op de Uilenesterstraat werd een bromfietser aange-
reden door een automobilist, die de binnenbocht nam
De bestuurder van de bromfiets is met beenletsel
overgebracht naar het ziekenhuis.
Twee reeen vonden op de Ruurloseweg de dood bij
twee afzonderlijke aanrijdingen.

J. G. Tabor

Gevraagd: een flinke huis
houdelijke hulp voor 5
uur per week. Brieven
onder no. 12 bureau de
Reclame.

Te koop houtkachej en
diepvries. Bellen maandag
tussen 18.00 en 19.00 uur.
Tel. 05753-1653

Gevraagd: baby-oppas,
ma.ochtend t.e.m. vrij.-
ochtend, eind april tot de
zomervakantie (m.u.v.
schoolvakanties)
Tel. 05753-2787.

VERMIST sinds dinsdag 3
maart rode kater met
witte bef en witte voetjes.
Hij draagt een bruine
vlooienband en is 6 jaar
oud.
Als u Tommy gezien heeft
(levend of dood) bel dan
a.u.b. fam. Kreunen,
Maanstraat l, Hengelo G.
Tel. 05753-3942

KLAMBOE'S
LUBBERS

WOONWINKEL

Tel. 05753-1286

WAAMELINK
bellen

keuze uit 16 soorten

WAAMELINK -
KEIJENBORG

Tel. 05753-1334

•* %
20 maart 1991̂ ;! jaar :̂ a20 maart 1992

mm

Het zou toch zonde zijn deze datum zomaar voorbij te

laten gaan.
Daarom vieren wij op vrijdag 20 maart a.s.

de verjaardag van ons Grand café en trakteren we
U op een doldwaze avond met het wereldberoemde

"HanskaDuo"
Aanvang 21.00 uur

(•ratis toegang

Spalstraat 44 - 7255 AD Hengelo Gld. - tel. 05753-3778

HENGELOSE TONEEL VERENIGING

TONEELOPVOERINGEN
OP ZATERDAG 21 EN 28 MAART
in zaal Langeler te Hengelo (Gld.)

Opgevoerd wordt:

NIET ELKE HAAN KRAAIT
door G. W. van Dooren

ROLVERDELING:
Theo van Zanten pensionhouder

zijn vrouw
dienstmeisje
een gast
zijn vrouw
een gaste
haar dochter
verloofde van Suze

Rita
Stien
Dries Bulten
Aal
Wilma Broks
Suze
Jan
Frank Baars badmeester
Kees van de Broek een gast

Henk Woerts
Evelien Takkenkamp
Mariet Burkink
Harry Weverink
Riek van Campen
Alice Veenink
Annemarie Teunissen
Gerben Gussinklo
Rob Veenink
Leo Sueters

Regie
Souffleuse
Grime
Toneelmeester

Aanvang 20.00 uur

Henk de Raat
Marion Weverink
Betsy Wentink en Dinie Duitshof
Willem Elsman

zaal open 19.15 uur

Kaarten zijn in de voorverkoop bij Boekhandel Wolters, zaal Langeler
tel. 1212, café Wolbrink en alle leden van de H.T.V.

Nel Benschops eenvoudige, zuivere poëzie spreekt
direct tot het hart. In Geloven is geluk staan prachtige,
innig gestemde verzen, waarin de dichteres soms wee-
moedig stilstaat bij het voorbijgaan van de dingen,
rtaar gedichten worden steeds gedragen door de troost
die in het geloof, en de geborgenheid dié bij God te
vinden is.

WOLTERS BOEKHANDEL
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HKM roert

de trom!!

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455



NIEUWE EDAH VESTOMGIX HENGELO GLD GEOPEND

Onder grote belangstelling van personeel en familie
opende donderdagmorgen 5 maart 1992 de heer G.
Botterman Sr het nieuwe filiaal van de Edah aan do
Raadhuisstraat te Hengelo Gld.
Als een strijdlustig zakenman doorkliefde hij met
een hem aangeboden „zwaard" het omhulsel dat de
ingang van de nieuwe winkel verborg. Na een luid
applaus en een „lang zal ze leven" was de opening
een feit.
Na een periode van gesloten zijn, kan er nu weer
volop gewinkeld worden in een vestiging die ander-
half maal zo groot is als de vorige winkel.
Volgens de heer G. A. Botterman Jr was de uitbrei-

ding een must. „Je ziet het bedrijf groeien en groeien
tot het uit zijn voegen barst. Alles werd te klein:
winkel, parkeerplaats enz. Gelukkig lagen er hier
mogelijkheden voor alle opties en u ziet het resul-
taat. Het waren wel tijden van keihard werken en
dan merk je wat voor geweldig personeel je hebt, we
zijn een echt team, daar ben ik erg dankbaar voor.
Ook dank aan mijn ouders voor hun geweldige steun
Ook dank aan de aannemers, stratenmakers en allen
die aan de totstandkoming van deze fraaie vestiging
hebben medegewerkt hartelijk dank dat alles zo mooi
op tijd klaar was.

DAMNIEÜWS
De een na laatste ronde van de bondscompetitie werd
als volgt gespeeld. DCH 2 won vorige week al van
DZW 3. Het 4e team speelde in Eibergen. Zij be-
haalden een ruime overwinning door winst van:
W. Engbers, B. Goorman en E. Berendsen. De team-
leider, J. Wentink, verloor aan bord l Het 3e speelde
thuis tegen Brunimen 3 en behaalde een gelijkspel.
L. Koldenhof en H. Dijkman wonnen. J. Schabbink
en J. Wentink verloren. Met het Ie ging het in Warns
veld niet best. H. Luimes werd al gauw we°gespeeld
en verloor. J. Luiten kreeg een damslag om zijn oren
en verloor. J. Heijink zorgde voor een tegentreffer,
maar het mocht niet baten want A. Hoebintc, D. Wal-
gemoet en W. Eijkelkamp verloren. De gebroeders
Vos behaalden elk een remise. Zutphen-Warnsveld
won met 12-4.
Onderlinge competitie: finale A: H. Hulshof-G Kreu
nen 1-1, H. Groeneveld-H. Zonnenberg !•-!.
Finale B: W. Engbers-G. Botterman 2-0, E. Berend-
sen-B. Goorman 0-2.
Huisdammers: G. KI. Sessink-P. Nieuwkerk 2-0,
G. Stegerman-J. van Doorn 0-2, G. KI. Sessink-J.
van Doorn 0-2, G. Stegerman-P. Nieuwkerk 2-0.
Stand: 1. J. van Doorn 4-8, 2. G. KI. Sessink 4-5.

BED- BOX- EN BUGGYBEURS

Zaterdag 28 maart a.s. wordt er voor de 2e keer een
bed- box- en buggybeurs georganiseerd door de
speel-o-theek Dribbel-in.
Deze beurs wordt gehouden in sporthal „de Kamp"
en alles rondom de baby- en peuterleeftijd komt aan
bod. De spullen die. men wil verkopen kunnen 's mor-
gens in de sporthal worden ingeleverd.

WV ZOMERPROGRAMMA
De Hengelose VVV doet ieder jaar een zomerpro-
gramma uitkomen, waarin verenigingen enz. hun
aktiviteiten en organisaties kunnen vermelden, die
tusen half juni en half september plaats vinden.
Deze mogelijkheid tot aanmelding bestaat ook nu
weer (zie de advertentie in dit blad).
Let u alleen even op het nieuwe secretariaats-
adres van de VVV.

ANBO
In het kader van de Boekenweek brengt de afd.
Hengelo van de ANBO op woensdag 18 maart een
bezoek aan de plaatselijke bibliotheek.
De heer F. Schr^uder, voorzitter van de bibliotheek,
houdt een inleiding, waarna medewerksters tijdens
een rondleiding adviezen zullen geven over de
nieuwste boeken voor ouderen.
Deze interessante middag begint om 13.15 uur i.p.v.
14.00 uur zoals oorspronkelijk was aangegeven.

WINDMOLENBAKKER HEKKELMAN
HEROPENT VERNIEUWDE WINKEL

Woensdagmiddag 11 maart heropende windmolen^
bakker Hekkelman aan de Raadhuisstraat te Hen-
gelo Gld zijn verbouwde en gemoderniseerde winkel.
Met de opening van 2 supermarkten in de nabijheid
werd besloten de inrichting van de winkel, die
al geruime tijd dienst had gedaan, te vernieuwen.
Het geheel is in fraaie en lichte kleuren uitgevoerd,
in overeenstemming met de verkoopvitrine.
Ook heeft bakker Hekkelman zijn assortiment pro-
dukten uitgebreid, o.a. met artikelen voor diabetici.
Het was een komen en gaan tijdens het Open Huis,
vvtlar menigeen Herbert en Gerrie Hekkelman met
hun heropening geluk wenste.
Een wens waarbij wij ons gaarne aansluiten.

NVEV
Donderdag 19 maart zal in samenwerking met mode
Langeler een modeshow worden gehouden. Men kan
kennismaken met de nieuwste kleuren en modellen
De aanvang is 20.00 uur in zaal Langeler.
Dinsdag 24 maart komt de heer Beeftink uit Holten
een lezing houden over binnenhuis- en tuinarchi-
tectuur. Aanvang 20.00 uur in zaal Wolbrink.
Dinsdag 21 april wordt een creatieve avond gehou-
den. Mevr. Verheij en haar schoondochter zullen
deze avond verzorgen. Het wordt een gezellige doe-
en knutselavond. U hoeft geen materiaal mee te
brengen, alleen wat zakgeld voor hetgeen u gebruikt
Aanvang 20.00 uur in zaal Wolbrink.

FLOPHOUSE BIG BAM BOOM!!!!!
De BIG BAM BOOM BAND is voor de vaste Flop-
house-gangers geen onbekende meer. Vier keer eer-
der trad deze bijzondere band aan in het Toldijkse
waarvan vorig jaar in het voorprogramma van Nor-
maal. Dat wordt weer een pittig avondje Flophouse.
In het geval van de BIG BAM BOOM BAND mogen
we stellen dat de vlag de lading dekt. Het trio
brengt op energieke en rauwe wijze Rock £ Rhythm
ten gehore. Vakmanschap staat garant voor kwaliteit
waarbij de mannen zichzelf niet ontzien.
De leden van de band hebben hun ervaring opgedaan

in o.a. Second Skin, de Bintangs, Carlsberg en Frank
Kraaijeveld band. In het verleden Nederlandse top-
bands die vooral de "oudere jongeren" zich zullen
herinneren.
Muziek dus uit het rook, zweet en bier genre die
door vele bezoekers nog op handen gedragen wordt.
Geen wonder: muziek recht uit het hart, ongeknut-
seld, eerlijk. Hoofddoel: de mensen moeten uit het
dak. Zaterdag 21 maart bij Flophouse dus ook.
Bezetting: Alfred van der Linden (gitaar en zang),
Fred Jacquet (zang en bas) en Hans Heijster
(drums).

Dit schattige beertje is slechts
één van de nieuwste geboortekaartjes

uit de Intercard kollektie.
Kom eens langs.

Zeker dat u een keuze kunt maken.

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

REUMA
SnUEPfIN

Reuma betekent pijn. Je kunt ermee leren
leven, maar geen moment van de dag laat het
je los. Veel reumapatiënten dragen hun lot in
stilte, omdat hun handicap niet zichtbaar is. Stilte,
die écht pijn doet

U kunt er wat aan doen. Uw geld kan voor
een reumapatiënt direct omgezet worden in
verlichting. Door revalidatie, hulpmiddelen en
onderzoek. Het Reumafonds helpt daarbij. Helpt
u het Reumafonds?

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

REUMAFONDS

Nationaal Reumafonds, Statcnlaan 128, 2582 GW Den Haag. Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.


