
61e Jaargang no 14 dinsdag 31 maart 1992 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

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

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Tuldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

Meer keus bij
de Keurslager

Mager rundvlees
met kruiden,

paprika's en uien.
Klaar in

20 minuten.

MAGERE
RIBLAPPEN

1 kg 9i95

MAGER
RUNDERGEHAKT

1 kg 9i95

vleeswarenspecial

PEPERCARRE

235
•

Gebraden varkensrib
met peper gedeco-
reerd. Ook lekker in
dikke plakken bij de
warme maaltijd.

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

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

donderdag, vrijdag en zaterdag:

MALSE VARKENSLAPPEN

500 gram 4.95

SCHOUDERKARBONADE

(MAX. 2 KG. PER KLANT) 500 gram 2.99

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

4.95

4.95

Open Jiuis

Woensdag 8 april a.s.
showen wij voor U onze

Voorjaars- en
Zomerkollektie 1992

show's om 10.00 en 14.00 uur.

Uw stoel, hapje en drankje staan
voor U klaar!

Tevens ontvangt U van
8 t/m 11 april

een leuke praktische attentie

Bloemen

KAAPS VIOOLTJES 3 stuks 5.95

AARDEWERK POTJE+ PLANTJE
div soorten 5.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo Gld

Tel. 05753-1235

En voor de ontknoping zorgt VSM.
Bewegen doen we allemaal. En je

hoeft geen toeren uit te halen om je

spieren in de knoop te laten springen.

Gelukkig kunnen we aan spier- en

gewrichtspijn zelf veel doen: met

homeopathie van VSM.

Spiroflor/SRL gelei heeft een ver-

koelende dieptewerking, waardoor wc

snel weer in topvorm zijn.

VSM ZORGT DAT H O M E O P A T H I E H E L P T .

Laat u zich bij ons adviseren tijdens de

THEMADAG HOMEOPATHIE
Op 2 april (van 10.00 tot 17.00 aar) besteedt Apotheek Hengelo aandacht aan

het onderwerp HOMEOPATHIE.
Voor belangstellenden is er een informatiestand en een video-JUm te bekijken.
De firma's VSMen Steigerwald, producenten van homeopathische geneesmidde-
len, zullen aanwezig zijn om informatie te geven over hun prodakten.
Tevens zullen er folders en boeken over dit onderwerp ter inzage liggen!

Tot ziens op 2 april in de Apotheek Hengelo.

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

U

w
m M m m — mm - m

<

*

Bakkerij Bruggink
§ RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

M

DEZE WEEK

Krentebollen

5 halen, 4 BETALEN g

GOED GEVULDE o
M

l< Krenten en Rozijnenplakken
van 3.25 voor 2,95 |

w
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Voorjaar 1992
Met genoegen kunnen wij U meedelen, dat onze

zaak een grondige verbouwing heeft ondergaan.

Een nieuw modeseizoen in een geheel nieuw jasje.

Onze voorjaarscollectie is mooier en groter dan ooit.

Daarom houden wij op donderdag 2 april»
vrijdag 3 april en zaterdag 4 april

Open Huis
Kortom kom een kijkje nemen en bluf zodoende met

het nieuwste modebeeld op de hoogte.

U bent van harte welkom.

Lentferink
Mannenmode

Spalstraat 7-9 - Hengelo Gld

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

M

Kerkstraat 6

3 kg Lombarts
lekkere handappel 6.95
30 Jaf f a sinaasappels vol sap 6,95
Kg broccoli 3.50
Diepvries soepgroente 2 zak 1.95
Uit onze rauwkostkeuken:

500 gr pittige bleekselderij 3.95

500 gr witlofsalade 3.95

VLEESRIBBEN
500 gram 4.65
RUNDERVINKEN
per stuk 1.80

BOEREN LEVERWORST
100 gram 1.05

FIJNE SNIJWORST
100 gram 1.45

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

GLAS-VERF-BEHANO

Onbetwist is BOSMAN l
uw groenspecialfst

Telefoon 05753-2619 \

VOLGENDE WEEK
WORDT HENGELO EEN

STUK FLEURIGER...

Er is maar
één weg
en dat is
* Bakkerij Kreunen Krenteweg
deze week 6 snee halen, S BETALEN

* Breugheliaanse Koeken
al eens geproefd?....heerlijk!

nu 4 stuks voor 5.75

* Weekendtaartje:
Zwitsers Gebak

aardbei van 7.98 voor 6.75

BAKKERIJ KREUNEN
TEL. 05753-1474

Speciaalzaak voor brood en banket



Elke dag Verrassend Voordelig!
Prathtige

Chiquita
Bananen

fijn gekruide

Saudjzen of
braad-
worst
heel kilo Wfr

Uil de bake off:

Harde
Broodjes

Kanis en Gunnink

koffie
SOOgram

en

i uu i m onze slijterij

Jonge
Jenever
literfles 18.95

ELKE MEDE FLES

Geen dag zonder... UEZD
HENGELO Zuivelweg 7

Alleen geldig op moandog 30 moort t/m / april

pootaardappelen

bestellen

W AAMELINK

bellen

keuze uit 16 soorten

W AAMELINK -

KEIJENBORG

Tel. 05753-1334

KLAMBOE'S
LUBBERS

WOONWINKEL

Tel. 05753-1286

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

RoozegaardeSport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

HALFMAN B.V.
boomkwekerl)

tuinaanleg

hoveniersbearïjf
Rondweg 2a - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

WOENSDAG 8 APRIL ^992

schrijfster en dichteres

Nel Benschop
verzorgt voor CPB afd. Hengelo Gld
een lezing in "Ons Huis", met als
boeiend onderwerp:
„Lijdenstijd en Paaswording"

Van deze bekende schrijfster hebben
we een voorraad gedichtenbundels.
Intekenbiljetten liggen klaar.

WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 - Hengelo Gld

centrum - t.o. de Remigiuskerk

Sloot Mengvoeders B.V.

Hengelosestraat 17 - Keijenborg
Tel. 05753-1304

U hebt speen en/of opstart-
problemen bij uw biggen?

DAN KAN DIT DE OPLOSSING ZIJN:

VARKENSVOEDERS
met C.C.M.

-» C.C.M, is op jonge leeftijd goed opneembaar en
geeft daardoor gezonde biggen.

—> C.C.M, geeft geen speenproblemen waardoor er
minder ziekte- en sterfgevallen zijn, daardoor een
verlaging van de veeartskosten.

—»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 door het voer te mengen (tot max.
20%). Dit bespaart u veel werk en geeft een hogere
hectareopbrengst.

Tevens kunnen wij, zonder extra kosten, iedere voer-
samenstelling aan uw wensen aanpassen.

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

molenaar

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

Wij staan zondag 5 april ook op de
infobeurs (de Horst) in Keijenborg.

Graag zijn wij bereid ook daar
eventuele vragen te beantwoorden.

Amsterdams Paasbrood

van 3.75 voor

Donderdag, Vrijdag, Zaterdag

Hazelnoottaart

van 17.50 voor • £5

Het hele jaar door

Woensdag Krentebollendag
6 halen, 5 BETALEN

windmolenbakker

HEKKELMAN
Raadhuisstraat 35

HengeloGld

FRIKANDO

HAMWORST

AGHTERHAM

500 gr 6,95

100 gr 1.30

100 gr 2,10

Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

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

en Gelegenheidskaarten bent U bij ons

op het juiste adres.

Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar:

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

Dagboottocht

,,de Zonnebloem
afd. Keijenborg - Hengelo

99

op maandag 25 mei

opgave voor 15 april, onkosten ƒ 25,- p.p.

Keijenborg: L. Bergevoet, tel. 3149.
Hengelo: W. Hoebink, tel. 2112 en F. Botter-
man, tel. 3489.

G€M€€NT€ H6NG6LO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

*******************************************************
COLLECTE

Volgens het collecterooster 1992 worden de
komende periode de volgende collectes ge-
houden:
29 maart t/m 4 april - Kinderbescherming
5 t/m 11 april - Hartstichting.

PUBLIKATfEWETAROB

Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 11 t/m 24 maart 1992 waartegen op basis van de Wet AROB
een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

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.

G.J. Wisselink, Varsselseweg 41, Hengelo Gld

R.G. Lubbers, Raadhuisstraat 55, Hengelo Gld

A.G. Arnold, Margriethof 22, Hengelo Gld

A.J. Dinkelman, Beijerinkdijk 1, Hengelo Gld

ten behoeve van:

het veranderen en uitbreiden van de woning Sarinkdijk 4.
alsmede het oprichten van een garage

het uitbreiden van de woning en de bouw van een
garage/berging

het plaatsen van een kweekkas

het oprichten van een woning ter vervanging van de
bestaande bedrijfswoning

Een bezwaarschrift moet binnen 30 dagen, na deze bekendmaking, worden ingediend bij het be'.tuurscollege dat de
beslissing heeft genomen.
Terzake kunnen nadere inlichtingen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afdeling grondgobieds-zaken.

SOCIALE
VERZEKERINGSBANK

ledere eerste donderdag van de maand is er
een zining van de sociale verzekeringsbank in
het gemeentehuis, van 09.00 tot 10.00 uur.

SPREEKUUR BURGEMEES-
TER EN WETHOUDERS

Het spreekuur van burgemeester en wethou-
ders op donderdag 16 april 1992, tussen 19.00
en 20.00 uur, komt te vervallen.

GEMEENTEGIDS

Eind 1992 zal er weer een nieuwe gemeente-
gids verschijnen.
Deze uitgave, dus ook de advertentie-acquisitie,
zal worden verzorgd door Suurland's
Cademecum b.v. te Eindhoven.
Binnenkort zal een begin worden gemaakt met
de voorbereidingen hiervoor.

MONUMENTEN-
COMMISSIE

Op donderdag 9 april 1992 komt de
Monumentencommissie in vergadering bijeen
in het gemeentehuis.
De vergadering is openbaar en begint om 13.30
uur.

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend;

dat bij hen een aanvraag is ingekomen van de heer G.H. Jansen te Hengelo voor een vergunning ingevolge de
Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een varkensmesterij op het perceel Steenderenseweg 4 te
Hengelo.
De aanvraag ligt op het gemeentehuis, afdeling Grondgebiedszaken ter inzage van 1 april 1992 tot 1 mei 1992. Na
deze datum tot het einde van de beroepstermijn liggen de stukken ter inzage bij de afdeling Grondgebiedszaken.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 1 mei 1992 schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Degene die een
bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
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.
Alleen degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als boven omschreven of aantonen, dat zij daartoe
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, zijn gerechtigd later bezwaren tegen de ontwerpbeschikking in te dienen.

dat door hen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving redelijkerwijs voldoende te voorkomen of te beperken,
op 24 maart 1992 onder voorschriften een vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend aan:
Goma B.V. te Hengelo, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet voor het
toeleveren, ontwerpen en vervaardigen van stans-, pers- en assemblageprodukten, gelegen aan Ruurloseweg 80a
te Hengelo;
de heer G.H. Lenselink, Scharfdijk 5a te Hengelo, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning
ingevolge de Hinderwet van een varkensmesterij, gelegen aan Scharfdijk 5a te Hengelo;
de heer G.B. Oldenhave, Veermansweg 18 te Hengelo, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het
oprichten en in werking hebben van een rundvee-, mestvarkens- en kippenhouderij, gelegen aan Veermansweg 18
te Hengelo.
De beschikkingen liggen op het gemeentehuis, afdeling Grondgebiedszaken, ter inzage van 1 april 1992 tot 1 mei 1992
BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot 1 mei 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 het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek
is beslist.

Hengelo, 31 maart 1992.

EVENEMENTENKALENDER

APRIL:
* 01 • Opening tennisseizoen, tenniscomplexen Hengelo en Keijenborg.
* 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 - Palmpasenoptocht, org. H.K.M, in centrum van Hengelo.
* 11 - Gymnastiekuitvoering, gymnastiekver. D.I.O. in sporthal "De Kamp".
* 12 - Koffieconcert "Boh Foi Toch", akt.cie. "Maria Postel" in party-restaurant "De

Smid".
' 15 - Schoolvoetbaltoernooi, org. v.v. Pax op sportpark 't Elderink.
* 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".
* 28 - Bloedplasma-avond, Rode Kruis afd. Hengelo in "Ons Huis".
* 29 - Meimarkt met dekhengstenshow, org. Marktver. Hengelo, in centrum Hengelo.
* 30 - Koninginnedag-aktiviteiten.

MEI:

* 02 - Opening zwemseizoen, zwembad Hengelo.
' 23 - Snuffelmarkt, org R.K. Basisschool "de Leer"
* 28 - Broodweging "Muldersfluite", org. V.V.V. aan de Zelhemseweg.
' 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 sportcomplex Keijenborg.
* 31 - Jubileum-avond, m.m.v. "De Havenzangers" op sportcomplex

Keijenborg.

JUNI:

* 01 - Rijwiel-puzzelrit, org. Hamove bij café van de Weer
* 13 - Rommelmarkt, org. Chr. Muziekver. "Crescendo" in nabijheid van

Welkoopwinkel.
' 18 - Fietstocht, org. buurtver. "de Noabers" bij café "de Zandheuvel"
* 19 • Indoorsportdag Basisonderwijs, org. Commissie Lich. Opvoeding in

sporthal "de Kamp".
* 20-21-22 - Kermis te Keijenborg, org. SchuttersgikJe "St. Jan".
' 29 - Start Zwemvierdaagse, org. Zwemver. "He-Key" Zwembad Hengelo

COMMISSIE SOCIALE
ZAKEN EN WELZIJN

De raadscommissie sociale zaken en welzijn houdt
op woensdag 8 april 1992 een openbare vergade-
ring in het gemeentehuis. De vergadering begint om
20.00 uur.
Vanaf 20.00 uur bestaat gedurende 15 minuten voor
niet-commissieleden de gelegenheid gebruik te
maken van het spreekrecht. Wie van het spreek-
recht gebruik wenst te maken dient daarvan te voren
kennis te geven aan de voorzitter en het spreekrecht
is beperkt tot onderwerpen welke op de agenda
voorkomen. De agenda van deze vergadering luidt
als volgt:

1. Opening.
2. Notulen van de vorige vergadring.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Subsidieverzoek en jaarverslag Stichting Hulp-

dienst.
5. Subsidie Regionaal Blaasorkest.
6. Huurprijs ijsbaan.
7. Subsidieverordening.
8. Notitie ouderzorg in het plangebied 25
9. Rondvraag

10. Sluiting.

Op woensdag 25 maart j.l. is de Nationale Boom-
feestdag ook in onze gemeente gehouden. De plant-
dag is een landelijke aktiviteit en bijna alle basis-
scholen doen er aan mee. Ook in onze gemeente is
er ruime aandacht aan gegeven.
Op de scholen wordt in klassikaal verband het
voorlichtingsmateriaal verwerkt, terwijl bij plant-
objecten de leerlingen ook daadwerkelijk gaan plan-
ten.
Dit jaar was er een plantobject aan de Koekoekweg.
Aan de beurt waren "de Leer" en "Bekveld", die
onder leiding van de gemeentelijke Plansoendienst
een groot aantal bomen aan de grond hebben
toevertrouwd.
Na de toelichting over de Boomfeestdag door de
heer W. ter Braak, werd de eerste boom door
wethouder H. Meurs geplant.
Door het voorlichtingsmateriaal en het planten wordt
de jeugd direct betrokken tot behoud en uitbreiding
van de zo belangrijke groenvoorzieningen in onze
omgeving.

INZAMELING
LANDBOUWPLASTIC

Ook dit jaar wordt het landbouwplastic weer ingeza-
meld.
In samenwerking met het Landbouwschap en het
Samenwerkingsverband Oost Gelderland wordt er
naar gestreefd in mei/juni een huis aan huis inzame-
ling te doen plaats vinden. De kosten van het inza-
melen en verwerken van het plastic zijn sterk geste-
gen. Omdat landbouwplastic in principe bedrijfs-
afval is zullen de kosten van de inzameling op
termijn volledig voor de agrarische sektor komen.
Indien deze huis aan huis inzameling niet m mei/juni
kan plaats vinden zal in mei op de gemeentewet) m
Hengelo een container worden geplaatst. Aan
agrariërs zal dan worden verzocht het plastic zelf
naar de werf te brengen.
Zo gauw als er meer bekend is over de inzameling
zal dit m deze rubriek kenbaar worden gemaakt.
Voorlichting hierover zal tevens via de stands-
organisaties of het Landbouwschap plaats vinden.

L



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

Cervelaatworst extra

100 gram

Artland leverworst

100 gram

Shoarma rollade

100 gram

l

Verse roomkaas,
ananas 100 gram 1.69

AH magere vr. yoghurt

liter 1.99

Slijterij „De Zon"

v.d. Eelaart drie sterren
jonge jenever

19.45liter

Stroh rum

38%

54%

fles

fles

17.95
23.95

Kippebouten

kg 3.98

AH volkoren brood

800 gram l

Tijgerbrood

800 gram

Zachte puntjes

6 stuks

2.19

2.19

Elstar

kg 3.99

Coca cola

1,5 liter 1.99

AH augurken
zoetzuur

3/4 pot 1.59

Kletskoppen

175 gram !•• V

Albi
Totaal of compact

3 halen, 2 betalen | f .t/O

AH pizza
Quattro Stagioni

450 gram 3.60

Gemengde sla
kant en klaar - div. soorten

200 gram 1.99
maandag aanbiedingen
zie in de winkel

Zie de grote adv. in
de landelijke bladen

Voor de voordeligste

hypotheek ga je

rechtstreeks naar de

Rabobank.
Eén op de drie hypotheken die in Nederland

worden afgesloten, is van de Rabobank. En dat is

geen toeval.

Door rechtstreeks naar de Rabobank te gaan,

profiteert u direct van de scherpe tarieven en de

grootste keus aan hypotheekvormen.

Bovendien kennen we door

onze lokale betrokkenheid

de plaatselijke woningmarkt als

geen ander. Het resultaat: een beter advies en een

Brabantia Topspinner droogmolens:
kwaliteit voor 'n gunstige prijs! WEGENS ENORM SUCCES

Geldig zo lang de voorraad strekt

Ie KLAS

Altijd strakke lijnen met het
Brabantia 'paraplu-systeem'!
Een drooglengte tot maar liefst 40 meter en
soepel draaiende armen (Minder sjouwen met
de zware wasmand.). Kompleet met stevig
metalen grondanker.

5 aar Service & Garantie
Vrolijke beschermhoezen.
Met ritssluiting. Grappig, kleurrijk
en de drooglijnen blijven schoon.

Veriwigbaar bij:

's maandagsmorgens gesloten

HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
BMinlnkitrut 4 • 72SS AW Hmgclo (GW.) - Tel. 05753 1220

Êbrabantia

voetbalschoenen
in de kleur zwart-rood zwart-geel

maten 36 t.e.m. 47

1 paar f 100,»

het 2e|paar GRATIS

JAN EN RIEK HERMANS
Rente vanaf

8,4O r

O
Effectieve rrnte 8,8%

pi-r jaar.

complete begeleiding bij de financiering van uw huis.

Dus als u op weg bent naar een

hypotheek, zorg dan dat u zeker de Rabobank op uw

pad tegenkomt. Rabobank

Rabobank. Aangenaam.

Ferrari F l
IN ONZE STAND

op de infobeurs

—ZAKEN AAN BOD —

Waar u de kans krijgt om

achter het stuur van een

brullende Ferrari te kruipen.

Zeg eens eerlijk, zou u

die verleiding zelf

kunnen weerstaan?

SPEKTAKEL

ADTOXKEMP
St.Janstraat 28 Keijenborg GW. Tel.05753-1977

Voor uw familie- en handelsdrukwerk naar

Drukkerij Wolters - Tel. 05753-1455

AUTO'S EN MOTOREN

BOSMAN & BOSCHKER

Te koop:

1983

1981

1985-

AUDI 80

TOYOTA COROLLA diesel 18DXL

GOLF GTI

GOLF DIESEL

GOLF benzine

OPEL KADETT combi

CITROëN BX

CITROëN CX Turbo diesel

CITROëN 2 CV

2x PANDA

VW KEVER, als nieuw

NISSAN PATROL 3300 Turbo diesel

TOYOTA LANDCRUISER 3.4 diesel

FIAT DUCATO 4x diesel 1986

NISSAN VANETTE, benzine, 34.000 km

PEUGEOT 9 personen bus, diesel

JITROëN 9 personen bus, diesel

CAMPER VW CARAVELLE
Turbo diesel, als nieuw 1987

Motor - HONDA CBI

Motor . SUZUKI DR 250S

1988

1988

1984

1984

1985

1985

1986

1986

1983

1986

1982

1987

1987

•1987

1987

1985

1985

1991

1991

1983

Constante wisselende voorraad van plm 60

occasions in alle prijsklassen.

Garantie - financiering - inruil - APK mogelijk

VRAGENDERWEG 65a - LICHTENVOORDE

Tel. 05443-76274 - 06-52919181

Past. Thuisstraat 8 - KEUENBORG

Tel. 05753-1669

Marktplein 5 - Steenderen - Tel. 05755-1204

Zaterdag 4 april

Rock & Roll Marathon
Voor deze avond zijn drie bands uitgenodigd:

Fles & the Gang
Fuzzie Business

Zodiak

Aanvang 22.00 uur

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK



AANMELDING leerlingen basisscholen
HENGELO - KEIJENBORG

In verband met planning en organisatie van het komende schooljaar

willen we graag het volgende onder uw aandacht brengen:

Kinderen die in de loop van dit schooljaar (1991-1992) of het komende
schooljaar (augustus 1992-juli 1993) 4 jaar worden, kunnen vanaf heden
worden aangemeld.
Het bovenstaande geldt ook voor kinderen die in deze periode de leerplichtige
leeftijd van 5 jaar zullen bereiken.
Aanmelding graag vóór 17 APRIL 1992 bij één van de volgende basisscho-
len:

Chr. Basisschool Bekveld

Hogenkampweg 24
7255 JX Hengelo Gld.
Tel. 05753-2171

Directeur: H. W. Vrielink

U kunt uw kind dagelijks aanmelden bij dhr. H. W. Vrielink.

R. K. BASISSCHOOL

"S t. *Bernardus
H

r.k. bo/i//chool

St. Bernardusstraat 2 - 7256 AP Keijenborg
Tel. 05753-1 820, b.g.g. 2402

Directeur: M. C. M. Vissenberg

U kunt uw kind dagelijks op school aanmelden bij
P. Gerritsen.

St. Michielstraat 6 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1715

Directeur: H. W. A. Roes

Aanmeldingen nieuwe leerlingen bij
mevr. R. Menting, adj. directrice.

Ds. J. L. Piersonschool
SCHOOL VOOR CHR. BASISONDERWIJS

Schoolstraat 13 - 7255 CD Hengelo Gld.
Tel. 05753-1528

Directeur: J. Rhebergen

«

Aanmelding (ook telefonisch) dagelijks bij de
directie.

ROZENGAARDS

Rozenstraat 14-16 - 7255 XT Hengelo Gld.

Directeur: R. van Gijssel

Opgave dagelijks bij mevr. J. Wenneke-Aartsen (adj. dir.), Rozenstraat
14-tel. 05753-1510

Chr. basisschool Varssel
Zelledijk 22-24 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-7396

Directeur: G. H. Starink

Aanmelding dagelijks bij de heer G. H. Starink aan de
school.

€UWS EDAH NIEUWS •:

v'.' £ '

Vleeswaren:

Varkensrollade
snijvers-100 gram

van 2.95 voor 1.98
Zuivel:

van 1.99 voor 1.69
Extra:

van dinsdag 31 maart t/m donderdag 2 april

Nu in onze Groente-afdeling

500 gram Tomaten +
1 Komkommer + 1 krop Sla

samen van 6.50 voor3.95

Brood:

Harde Broodjes
ovenvers

5 stuks van 1.79 voor1.45
Reforma:

Kinderrozijntjes

van 1.99 voor 1Im

Granen kof f ie
catfeïnevrij

3•van 4.49 voor

Exoten:

Donderdag en
Vrijdag kunt U
deze proeven.

Aanbiedingen geldig van maandag 30 maart t/m zaterdag 4 april 1992.
Druk- en zetfouten en prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden.

't is al 75 jaar feest bij Edah. 3
E -03-72

-i:

V «23

2
• rn

. * EÖAH NIEUWS "E^ £QAH »NffiÜVVS'EDAH NiEUVVS 'EDAH. NlÊUVvS EDAH NiEDWS' EbAH NIEUWS .EDAH NIEUWS *

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

tl f f

HKM roert
de trom!!

Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 5 APRIL

Remigluskerk

10 uur ds K. H. Reerds, Doesburg

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds Elbert

„Ons Huis"
10.00 uur Jeugdkerk voor 12- t.e.m. 15-jarigen

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 4 april 19.00 uur Eucharistieviering

m.m.v. het koor

Zondag 5 april 10.00 uur Woord- en Comm.viering

Dinsdag 7 april 19.00 uur Avondmis in „de Bleijke"

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keljenborg: zaterdag 19.00 uur vooravood-
mls; zondag 8.30 uur vroegmis; 10.30 uur Hoogmis.
Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en
dagelijks rozenhoedje om 18.30 uur.
van vr(Jdag 14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur

Weekenddienst doktoren

De weekenddienst loopt van vrijdagmiddag 14.00 uur
tot maandagmorgen 08.00 uur en is uitsluitend be-
doeld voor spoedgevallen.

Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur
een vrij spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te
bellen!

4 . 5 april
J. 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, Spalstrsat 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 opennqstljden om 17.30 uur Inleveren

Weekenddienst dierenartsen

ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

4 . 5 april

H. J. Ormel, tel. 4119

Openstelling postbureau Rijkspolitie Hengelo Gld

Maandag t.e.m. zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
Dag en nacht bereikbaar: 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

Telefoon 06-11

Verpleegburo Nederland

Voor aanvullende thuiszorg: 05753-3325, t(Jdens kan-
tooruren

KRUISWERK OOST-GELDERLAND

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

STICHTING WELZIJN OUDEREN HENGELO GLD.

Bereikbaar voor informatie: kantoor Hengelo Gld.,
Kerkekamp 23a, tel. 3690, iedere dinsdag van 9.00
tot 11.00 uur.
Keijenborg in „de Horst", ledere laatste dinsdag van
de maand van 11.30 tot 12.30 uur

NETWERK THUISZORG NEDERLAND

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

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 T&7

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Oentraal 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 Zelhem: „Dennenlust", Stephaonitsweg 4,
7021 ZR Zelhem, tel. 08342-2151.
Spreekuur gezins- en bejaardenverzorging en alge-
meen maatschappelijk w«rk alle werkdagen vî n
8.30 tot 9.30 uur

Alpha-hulpverlening dl. en do. van 8.30-10.00 uur, teJ
05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting „De
Graafschap", t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, postbue
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.

Voor BEHANG
naar LENSELINK!
RAUHFASERBEHANG

3 O'S• ̂ 7%#

SLAAPKAMER BEHANG
vanaf •» •

VINYL BEHANG
van 16.95 nu

HONDERDEN SOORTEN BEHANG

IN VOORRAAD

RESTANTEN
1, 2, 3, 4 of 5 rol, per rol vanaf

NIEUWE SERIE

BEHANGDESSINS
44 QC%

prachtige pasteltinten slechts l liww

BI
GLAS-VERF-BEHANG

Kerkstraat 1 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1300

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



Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon

STEF
(Laurens)

Hij weegt 4245 gram en is 53 cm. lang.

Charles en Irma Burger-Ehringfeld

23 maart 1992.
7255 WP Hengelo Gld
Akkerwinde 26

Zondag 22 maart 1992 overleed plotseling onze geliefde
neef

ANTOON KREMER

op de leeftijd van 74 jaar.

Uit aller naam,
D. J. van der Velden-Kremer

7255 XZ Hengelo (Gld.).
Bleekstraat 4.

De begrafenis heeft vrijdag 27 maart inmiddels plaats
gehad op de Algemene Begraafplaats te Hengelo (Gld.).
Correspondentie-adres: mevrouw D. J. van der Velden-
Kremer, Randweg 97, 1403 XN Bussum.

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar

voor wat zij voor ons is geweest, geven wij u

kennis dat na een liefdevolle verzorging op

„de Bleijke" de Here tot Zich heeft genomen

onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

GEERTRUIDA JANSEN

sinds 1977 weduwe van H. M. Lenselink

in de gezegende ouderdom van 93 jaar.

Gezang 445 : 3

Hengelo Gld, J. Lenselink

G. H. G. Lenselink-Harmsen

Vorden, B. G. Nijland-Lenselink

J. W. Nijland

Drempt, H. J. Hendriksen-Lenselink

G. J. Hendriksen

klein- en achterkleinkinderen

7255 JZ Hengelo Gld, 25 maart 1992.

„'t Hogenkamp", Hogenkampweg 44.

De begrafenis heeft maandag 30 maart inmid-

dels plaats gehad op de Algemene Begraaf-

plaats te Hengelo Gld.

Zomerverzilvering 1992
Gelegenheid tot inlevering van
vakantiebonnen en vakantiecheques
van de landbouw op

maandag 6 april
's avonds van 19.00 tot 21.00 uur bij
H. Bruil, Schoolstraat 3a, Hengelo (Gld.).

Het Bestuur CNV

De

GYM-en
JAZZUITVOERING

van "ACHILLES"

vindt plaats op

zaterdag 4 april a.s.
Plaats : sporthal "De Kamp"

Begintijden : 14.00 en 19.00 uur
Entree : ƒ 2,50 voor volwassene

ƒ 1,00 voor kinderen
(t/m 12 jaar)

Bij de JAZZ-afdeling is nog plaats voor
enthousiaste meisjes/dames.

GEÏNTERESSEERD?
Bel voor informatie tel. 2030.
(De eerste lessen zijn gratis.)

Voor vakkundige reparaties aan:

Klokken en horloges (alle merken)
Gouden en zilveren sieraden

Sne^e batterij-service

A.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 057534036

HKM - Oranjecomité

Zaterdag 11 april 1992

zal de

traditionele

Palmjasen optocht
worden gehouden.

Inlevering van de Palmpasen stokken op zater-

dag 11 april om 13.00 uur in hotel Langeler.

Star i van de optocht om 14.00 uur.

Voor iedere deelnemer is er een leuke attentie.

ALS HET OM

PAASDECORATIES
GAAT!!

BIJ ONS LEUKE

Paaseieren, beschilderd

Paasmandjes

eierschalen

ei-kaarsen

eier-boom

Paaskransjes

Paas servetien

BESSELINK KADO'S
Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

HENGELO GLD - Tel. 05753-1215

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN

[ roMtie medewerker
Leeftijd 20 tot 23 jaar

Salaris volgens CAO - 38-urige werkweek

LTS B-niveau - Opleiding binnen het bedrijf

— Lassen van folie

— Stikken van kleden e.d.

— Maken van huiven voor vracht- en aan-
hangwagens

— maken van afdekkleden

ZEILMAKERIJ MULLINK
Uilenesterstraat 29 - 7256 KC KEIJENBORG

Tel. 05753-1345

Verstuur tijdig uw

PAASKAARTEN
Chr. Pasen : 19 en 20 april

Roem. Orth. Pasen: 26 april

Ruime sortering:
• Paaskaarten • Stickers • Eierverf

• Eiermolens • Eierkaarsen

• Eierhouders • Kuikens • Boek deeg-

figuren • Boek Palmpasen Achterhoek

Kerkstraat 17 - Hengelo Gld

PROFITEER ER NU NOG VAN!!

Jonagold - Gloster en
Golden Delicious
vanaf f 2.50 per kg

Natuurlijk lekkerder

Fruit bedrijf Horst ink
Prinsenmaatweg 3
tel 05755-1643
b.g.g. 1243

HOUDT 25 APRIL VRIJ!

DANKBETUIGING

Hierbij willen wij een ieder heel hartelijk be-
danken voor de vele gelukwensen, kado's,
bloemen en kaarten, die ons 25-jarig huwe-
lijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben
gemaakt

GERRIT en DINI GROOT ROESSINK

Maart 1992.

Mokkinkdijk 3,
7255 LM Hengelo Gld.

Aanbieding
voor de hele maand april

ARISTO CATANIA
Hedendaagse gordijnstoffen in de atmosfeer

van de oude Romeinen

van 41.90 par meter (140 breed) v.

U kunt altijd vrijblijvend onze stalenkollektie
van meer dan 1000 stoffen komen bekijken.
Stalen mee naar huis nemen om goed te kun-
nen combineren met b. v. meubels, kan ook.

Natuurlijk verzorgen wij ook het vakkundig
confectioneren tegen een zeer acceptabele prijs!

TOT ZIENS

DISBERGEN
woninginrichting
textiel en babymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1425

DE WERELD IN UW HUISKAMER
in onze stand op de Info-beurs Zaken aan bod

Als u geen genoegen meer neemt
met het huidige zender aanbod,
bieden wij u privé-ontvangst van

SATELLIET TV
Tienduizenden ontdekten reeds
een nieuwe wereld van TV-plezier
dankzij de schotel antenne

U BINNENKORT OOK?

MULLINK
RADIO - TV - VIDEO

VELSWIJK - TEL. 08344-1301

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalsraat l 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG MAAND APRIL

l liter 3 sterren jenever

l liter Florijn vieux

l liter Florijn bessenjenever

l fles Long John whisky

l fles Tia Maria

l fles Courvoisier cognac

l fles Warninck advocaat

l pot Eliterna boerenjongens

l fles gewürztraminer Elzas
witte wijn

l krat Bavaria alcohol vrij
met gratis glas

19.95

19.45

14.95

23.95

26.95

40.95

6.95

7.45

11.95

15.95

05753-1252

KADO'S koopt u bij

JTESPANNEVOGEL"

AMNESTY INTERNATIONAL IN HENGELO GLD

Woensdag l april is er weer een schrijfavond in de
Bleijke van 19.00 tot 20.30 uur.

Deze avond wordt er geschreven voor een kunstena-
res in Zuid-Korea, een gewetensgevangene in
Tunesië en een onpartijdig onderzoek inzake 2 moor-
den in Joegoslavië.

De voorbeeldbrieven zijn kant en klaar, u hoeft ze
alleen maar over te schrijven. Ze hebben uw hulp
hard nodig! Tot woensdagavond hopenlijk.

5APRIL-INFOBEURS
Wij zijn er ook aanwezig, met alles in paas-
sfeer.

Er wordt een

demonstratie van bloemschikken
gehouden.

Voor de allerkleinsten zijn er

'echte' kuikentjes
aanwezig.

Tevens hebben wij nu volop

paasspullen, takken,

paasstukjes enz.

OOK VOOR DE DOE-HET-ZELVER

BLOEMSIERKUNST

„JOLANDA"
KERKSTRAAT 20a

KEIJENBORG TEL 2977

PAASSHOW
17, 18, 19 en 20

april a.s.
De geh01e Hartman col-
lectie is binnen

in de kleuren groen, grijs,
wit enz.
Nu 4 masterclub, wit +
tafel, 134x85 (Hartman)
5 jaar garantie

setprijs 349-""

Ambassadorclub, wit 99.—
met hangtafeitje gratis

Gratis thuis bezorgen

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld.
Tel. 05753-2139

Te huur gevraagd door
Angela: woonruimte in
Zelhem of omgeving
p.a. café Nijhof,
Tel. 08343-1234

Te huur nog een paar
volkstuintjes. G. Lubbers,
Schoolstraat 7, Hengelo
Tel. 05753-1446

Te koop e*thoek Queen
Anne. Om op te knappen
+ salontafel
Tel. 05753-1134

Speciale prijzen in

Rioolbuis
doorsnee 110-125

Vraag vrijblijvend
prijsopgaaf

bij

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld
Tel. 05753-2139

Bij een blijde gebeurtenis
hoort bakkerij Kreunen's

kroamschudders-
wegge

Gegarandeerd een succes
om te geven. Elke keer
weer enthousiaste reacties
bij bakkerij Kreunen
tel. 05753-1474

Speciaalzaak voor brood
en banket!

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spolstraat 12, Hengelo Gld

's Maandag* gesloten

Te koop duizendschoon
planten, 25 et per stuks
A. Meenink, Beukenlaan
37, Hengelo Gld, tel. 2125

Te koop

Vijverfolie
4 en 6 mtr breed

Ook andere afmetingen
verkrijgbaar

TUINVEBLICHTING
onderhoudsvrij

bij

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld
Tel. 05753-2139

Weet u? Anja en Simon
zoeken nu tijdelijk zelfst.

woonruimte, omg. Vorden
Zutphen, beide werkend.
Prijs afh. van woonruimte
n.o.t.k. Tel. 05750-21535,
b.g.g. 05751-1867

Te koop

Tuinbanken
in de kleuren groen, wit

(in kunststof)
groen en bruin (nostalgie)

Houten banken
(ongelakt)

prijzen vanaf 99.—

U kunt ons ook vinden op
de beurs Zaken aan bod

op 5 april a.s.
in „de Horst", Keijenborg

Goossens Aiomica
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld.
Tel. 05753-2139

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

è
Garritsen
Kruisbrinkseweg 7
7227 DA Toldijk
Telefoon 05755-1361

PREI per kg O.S3

UIEN 5 kg 1.50

BINTJES van de klei 25 kg 7.50

OPEN:

ma. 13.30-17.30 uur

dl. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur

wo. i O 00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur

do. 13.30-17.30 uur

vr. 10.00-12.30 en 13.30-17.30 uur

za. 9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur



KOOP UW TAPIJT, VINYL EN LAMINAAT BIJ D E S P A N N EVOGEL
BETROUWBAAR - EERLIJK ADVIES • VAKBEKWAME STOFFEERDERS EN JARENLANC WOONPLEZ1ER!

TEVENS NU 3 NIEUWE DESSINS IN LAMINAAT!

DE SPANNEVOGEL
60-JARiG BRUIDSPAAR WIJNBERGEN-DIKKEBOER

l april is het voor de heer en mevr. Wijnbergen-
Dikkeboer een heugelijke dag. Op die dag zijn ze
namenlijk 60 jaar getrouwd.
l april 1929 begon de heer Marinus Wijnbergen in de
Kerkstraat te Hengelo Gld met een zaak in groente,
fruit en bloemen en in 1932 trouwde hij met
Harmina Dikkeboer.
Jarenlang hebben zij zeer hard gewerkt in hun be-
drijf dat ze in 1970 overdroegen aan 2 van hun kin-
deren en gingen zij wonen aan de Rozenhof laan.

Vele jaren bezocht de heer Wijnbergen trouw de ver
schillende veilingen, 40 jaar lang was hij bestuurs-
lid van Pax. Ook was hij mede-oprichter van de

Hamove. Beide verenigingen benoemden hem tot
erelid.
Mevr. Wijnbergen is jarenlang lid geweest van het
Hengelo's Gemengd Koor en de NVEV.

Het bruidspaar Wijnbergen-Dikkeboer is resp. 86
en 83 jaar.

De heer Wijnbergen heeft thans nog bezigheid in zijn
bloementuin en helpt zijn vrouw in de huishouding
en ze hopen dit nog verschillende jaren te doen.
Woensdag l april is er ter gelegenheid van dit jubi-
leum een receptie van 15.00 tot 17.00 uur in hotel
Langeler te Hengelo Gld.

Wij wensen het bruidspaar en familie een fijne dag.
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Op dinsdag 18 maart werd in Hengelo een fiets
teruggevonden, die met Pinksteren in Zelhem ont-
vreemd was. Dankzij de postcode heeft de eigenaar
zijn vervoermiddel weer terug.
Op donderdag 20 maart werd door een onbekende op
de Rijnweg een ree aangereden.

Door een onbekende is een gaatje met een windbuks
kogeltje geschoten in een ruit van een woning.

Op zaterdag 22 maart kwamen 2 personenauto's met
elkaar in botsing op de Bleekstraat. Een bestuurder
reed achteruit een uitrit uit. De andere automobi-
list kon de aanrijding niet meer voorkomen.

Enkele bestuurders hebben al kennis met ons ge-
maakt, omdat de trekhaak voor de kentekenplaat
was aangebracht.

Naar aanleiding van de vernieling in de GSM-bus
op 8 maart, is er een onderzoek gestart. Enkele ver-
nielers zijn reeds gehoord. Het onderzoek wordt
voortgezet.
Aan het bureau zijn 2 gevonden fietsen gebracht, l
van de 2 is voorzien van een postcode.
De andere is nog niet thuis te brengen. Het betreft
een zwarte herenfiets, overgeschilderd, geen merk
meer vast te stellen. Het slot ontbreekt.
Voorts liggen op het bureau op de eigenaren te
wachten: kleine bruine portemonee; ring met 2 huis-
sleutels; volierevogel; valkparkiet; huissleutel.

CPB BIJEENKOMST

Op woensdag 18 maart hadden de dames van de CPB
weer een mooie avond.
Nadat mevr. van der Velde de avond had geopend
werd het woord gegeven aan de heer en mevr. de
Gunst die voor de pauze het verleden lieten zien
van het koren en granen: de „Corn Dollies", dat wil
zeggen koren symbolen.
Na de pauze werden alle door hen zelf gemaakte
symbolen getoond en ze vertelden er het een en
ander bij wat zorgde voor een mooie avond.
Nadat mevr. van der Velde de mededelingen had ge-
daan, en na het zingen van een lied gingen de dames
tevreden huiswaarts.

De volgende bijeenkomsten zijn 8 april, 20 mei en
2 juni.

KONINGINNEDAG 1992

Het spelletjes-comité is klaar met de voorbereiding
van de spelen voor de basisschool jeugd. Enkele
nieuwe spelen zijn er dit jaar. Ook verleent Achilles
haar medewerking bij twee spelen.
De kindervrijmarkt voor de leerlingen van de groe-
pen 7 en 8 gaat weer door. Ook heeft de HKM een
stoeptekenwedstrijd in voorbereiding.

Diverse organisaties en verenigingen werken dit
jaar mee.
Aan de optocht kunnen individuelen, maar ook groe-
pen of wagens deelnemen.

Het onderwerp voor de optocht is dit jaar vrij. Er
wordt geen thema opgegeven. Iedereen kan bij het
bouwen van de wagen zijn fantasie laten werken.

Verenigingen, straten, buurtverenigingen, die aan de
optocht met een wagen meedoen krijgen startgeld.

Verenigingen die hun kas willen spekken, kunnen
op het feesterrein. een kraam huren.

Graag even van te voren kontakt opnemen met het
Oranjecomité.

DAMNIEUWS

Drie teams speelden de laatste ronde van de bonds-
competitie. Het 4e team speelde uit in Beltrum tegen
DIOS 4, die al kampioen was in de 4e klas Oost
Gelderland. Dat zij kampioen waren bleek ook uit
de uitslag want het 4e verloor met 0-8.

L. Koldenhof, J. Schabbink, G. Wentink en E. Be-
rendsen konden dus geen punten aan hun score toe-
voegen. Zij eindigden op de 10e plaats van de 12.

Topscoorder is B. Goorman 10-10, 2e is E. Berend-
sen 9-9.
Het 3e team werd 3e in die zelfde klasse door te win
nen van Gorssel 4. R. Klein Bramel tekende voor de
winst en G. Botterman, J. Schabbink en H. Dijkman
speelden remise. Topscoorder is J. Schabbink 10-12,
2e is G. Botterman 9-11.

DCH l wat de vorige keer zo verloor van Zutphen
die onderaan stond, wist nu te winnen van mede
kampioenskandidaat Zevenaar. H. Vos verloor, J.
Heijink, A. Hoebink, W. Eijkelkamp en D. Walge-
moet speelden gelijk. H. Luimes, J. Luiten en J. Vos
wonnen hun partij. Topscoorder is J. Heijink 8-11 en
op de 2e plaats de gebroeders Vos met 9-11. DCH l
eindigde in de middenmoot.

Onderlinge compeütie - Finale A: H. Groeneveld-
B. Harkink 1-1, H. Zonnenberg-J. Heuvelink 0-2,
H. Hulshof-G. Halfman 1-1.

Finale B: G. Wentink-E. Berendsen 1-1, B. Goorman
J. Wentink 2-0.

HANS SPAAN RIJDT IN HENGELO GLD

De voorbereidingen voor int. en N.K. motorraces op
zondag 26 april a.s. te Hengelo Gld op circuit
Varsselring zijn in volle gang.

Het contracteren van de renners door de Hamove
krijgt natuurlijk alle aandacht.

Zo werd bij de presentatie van het DC-sports
racingteam van Jan Huberts (bestaande uit Hans
Spaan, Arie Molenaar en Patrick v.d. Goorbergh)
voor de races vastgelegd. Naast een eventuele TT van
Assen is dit de enigste keer dat Hans Spaan in
Nederland rijdt.

Zondag 26 april is er de hele dag motorracen, want
het programma begint al om 10.00 uur.
Er zijn wedstrijden in de 125 cc, 250 cc, Supersport
400, Supersport 600, Superbike en S.O.S.-klasse met
o.a. Bennie Jolink van „Normaal", om het Neder-
lands kampioenschap en internationaal Superbike en
Battle of the Twins.

EXPOSITIE LOOD OP GLAS

In de recreatiezaal van het verzorgingshuis de Bleijke
is van 2 t.e.m. 23 april een bijzondere expositie.

Hans van Vegten, amateur-kunstenaar uit Zelhem
heeft een kollektie opgesteld, die de moeite van het
bekijken zeer zeker waard is.

Al een jaar of acht is „Lood op glas" aanbrengen
zijn grote hobby. Deze techniek bestaat uit drie
stappen: de bewerking van het glas, het aanbrengen
van het lood en het inkleuren met verf.
Het resultaat is dan een mooie raamdecoratie.

Of afgewerkt in een lijst, een wanddecoratie.
Zo maakt Hans bloemen en spreuken, maar ook por-
tretjes van kinderen.
Voor de bewoners van de Bleijke is het plezierig dat
de zaal bijna een maand lang met deze kunstwerken
is opgesierd.
Maar de Bleijke heeft ook haar deuren open voor
alle andere belangstellenden.
Bovendien is Hans van Vegten. bereid om op verzoek
uitleg te geven over deze techniek.
De expositie is dagelijks geopend van 14.00-17.00 uur

"Ik wil er best
eens over praten
maar met wie?"

Ut t Integraal Kankercentrum
weet raad bij vragen van patiënten

hun familie en vrienden

N I J M I G E N 080-2JW W

Hengelosestraat49,7256 AB Keiienborg
Telefoon 05753-3357

* Brügmann kunststof kozijnen

* Heroal aluminium kozijnen

* Aluminium en kunststof schuifpuien

* Kunststof gevelbekleding

* Binnen- en buitenzonwering

* Isolerende beglazing

P.S. Wij zijn ook aanwezig op de infobeurs zondag

5 april te Keijenborg.

FIETSEN MET ACHILLES

Zoals al een aantal jaren het geval is start de gynv-
nastiekvereniging Achilles uit Hengelo Gld met het
houden van fietstochten onder leiding.

Deze tochten vinden iedere eerste woensdag van de
maand plaats.

De eerste fietstocht is woensdag 8 april a.s. en de
start is om 13.30 uur bij sporthal „de Kamp".

PASSIE CONCERTEN SANCLUST STEENDEREN

De zangvereniging „Sanclust" uit Steenderen zal dit
jaar twee Passie concerten verzorgen.
Deze concerten vinden plaats op zaterdag 11 april
in de N. H. Kerk te Warnsveld en op dinsdag 14 april
in de N. H. Kerk te Steenderen.
Aanvang van beide concerten is 20.00 uur.

Onder leiding van dirigent Klaas Stok worden o.a.
werken ten gehore gebracht van J. M. Bach, Buxte-
hude en H. Schutz.

„Sanclust" wordt begeleid door een Gambaconsort
o.l.v. Simon Plat. Verder werken mee: Margriet de
Riddei>Stok (sopraan), Janine Pas (alt), Cornee
Ran (tenor) en Rene van Harmelen (bas).
Het kist orgi-1 wordt bespeeld door G. Oldenbeuving.

VOORLICHTINGSAVOND ASTMA FONDS

Het correspondentschap van het Ned. Astma Fonds
organiseert op donderdag 9 april a.s. haar voor-
lichtingsavond. Het thema voor deze avond is deze
keer: Wordt uw kind ook allergisch.

De Doetinchemse kinderarts M. P. M. Cuppen zal
deze avond een inleiding houden over allergie bij
kinderen, zoals dauwworm, exceem, hooikoorts,
astma en bronchitis. Hierna zal mevr. C. J. Dam, die
tiste van het Kruiswerk Oost Gelderland, een inlei-
ding houden over: Voedselovergevoeligheid; wat nu?

Gezien vele ouders met deze genoemde onderwerpen
te maken hebben, verwacht het correspondentschap
een grote opkomst. Aansluitend hierop worden een
zestal gespreksavonden georganiseeerd in samenwer-
king met de Kruisvereniging. Tijdens de gespreks-
avonden zullen bovengenoemde onderwerpen even-
eens aan de orde komen. Tijdens de voorlichtings-
avond zult u hierover nader worden geinformeerd.

De voorlichtingsavond vindt plaats op donderdag-
avond 9 april in de Kerkzaal van het Slingeland
ziekenhuis te Doetinchem, aanvang 20.00 uur en de
toegang is gratis.
De gespreksavonden beginnen op maandagavond 27
april, aanvang 19.30 uur en zullen plaats vinden in
het wijkgebouw van de Kruisvereniging, Burg. Ten-
kingstraat 2a te Doetinchem.

NATIONAAL FONDS KINDERBESCHERMING

Ruim 30 jaar is het Nationaal Fonds Kinderbe-
scherming actief om daar waar mogelijk hulp te bie-
den aan tienduizenden kansarme kinderen in Neder-
land. In de loop der jaren is er het één en ander ver-
anderd in Nederland. De voorzieningen voor kin-
deren van rijkswege uit zijn gelukkig verbeterd.

Helaas is dat nog niet voldoende.
Vanzelfsprekend blijft het N.F.K. zich actief inzet-
ten voor deze kansarme kinderen, die het om wat
voor reden dan ook slecht getroffen hebben en in de
regel niet meer thuis (kunnen) wonen.
Zij zijn ondergebracht in internaten, (medische) kin
dertehuizen, gezinshuizen enz. enz.

Om al deze kinderen te kunnen geven waar zij recht
op hebben is geld, veel geld nodig, mede omdat de
subsidies van de overheid elk jaar krapper worden.

Daarom zal het Nationaal Fonds Kinderbescherming
ook dit jaar weer bij u aan de bel trekken.

Tijdens de landelijke collecteweek, die gehouden
wordt van 29 maart t.e.m. 4 april, zullen ongeveer
30.000 collectanten op pad gaan om zoveel mogelijk
geld in te zamelen voor deze kansarme kinderen.

Dus geef, zodat tienduizenden kinderen ook dit jaar
weer de hulp krijgen waar elk kind recht op heeft.
Voor een deel van het kollektegeld mogen de plaat-
selijke organisatoren zelf een bestemming zoeken in
het jeugd welzijnswerk.
De afdeling Hengelo heeft gekozen voor de Neder-
landse vereniging voor pleeggezinnen af d. Gelder-
land. Een vereniging die kinderen en pleegouders
ondersteunt d.m.v. cursussen, voorlichting, lektuur
en zelfs juridische ondersteuning geeft.
Geven is toch immers kinderspel giro 40 40 40.

Reglement verkeersregels en verkeerstekens deel 7

Alle gedragingen in het verkeer welke gevaar of
hinder veroorzaken zijn verboden.

Voetgangers.

a. bestuurders moeten blinden met witte stok en
rode strepen alsmede alle personen die zich moei-
lijk voortbewegen voor laten gaan.

b. bestuurders moeten voetgangers en bestuurders
van een invalidenvoertuig die op een voetgangers-
oversteekplaats oversteken of kennelijk op punt
staan dat te doen voor laten gaan.

Punt b is niet van toepassing voor bestuurders
militaire kolonne en indien het oversteken op de
voetgangersoversteekplaats middels verkeerslich-
ten wordt geregeld.

Voorrangsvoertuigen.

Een ieder moet de zogenaamde Voorrangsvoertuigen
ten alle tijde voor laten gaan. (Voorrangsvoertuigen
zijn ambulance, politie, brandweer met sirene en
blauw zwaai-knipperlicht.

Loslopend vee.

Het is verboden rij- of trekdier of vee zonder toe-
zicht op de weg te laten lopen. Tenzij door het be-
voegd gezag toegestaan en aangeduid met borden.
In en uit laten stappen van passagiers.

Door elke bestuurder moet aan passagiers van tram
en autobus die in- of uitstappen, de gelegenheid
daartoe worden gegeven.

Slepen.

Indien een bestuurder van een motorvoertuig een
ander motorvoertuig wil slepen mag de afstand tus-
sen de beide voertuigen niet meer bedragen dan vijf
meter, (overige voorwaarden vlag ed. zijn vervallen)

UW BIJDRAGE IS
VAN LEVENSBELANG
nationale hartweek

Collecte 5-11 april

nededandse hartstichting
giroSOO, bank 70.70.70.600

CHR. MANNENKOOR ZELHEM

Op 19 maart hield het chr. mannenkoor Zelhem haar
jaarvergadering, nadat op zondag 15 maart het con-
cert met medewerking van de New Valley Singers
werd gegeven.
Dit zeer geslaagde concert was uiteraard een belang-
rijk onderwerp van gesprek. Van allerlei kanton
kwamen lovende woorden, ook de dirigent Willem-
Jan van Asselt was erg tevreden.
Naast allerlei punten die op een jaarvergadering
normaal gebruikelijk zijn waren er ook enkele wij/.i
gingen.
Zo werd H. Boenink in het bestuur opgevolgd door
H. Wassink en in de muziekkommissie H. Bulten
door J. Kooreman.
V» i-der was er het verheugende bericht dut het man-
nenkoor op zaterdag 13 juni mag optreden op de
Floriade.
Daarnaast staan er in het komende jaar nog verschil
lende optredens en evenementen op het programma
van het koor.


