
61e jaargang no 18 dinsdag 28 april 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,
loldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Voorjaarsfeest
bij de

Keurslager
GEPANEERDE

SNITSELS

100 gram li4O

VERSE
KIPPENPOTEN

1 kg 4.95

vleeswarensoecial

100 gram
Varkensvlees gevuld
met gekruid gehakt.

KONINGINNE
SCHIJVEN

100 gram

-J 85
Feestlijke schijven
van varkensvlees
met stukjes papri-
ka. Ongeveer 10
minuten braden.

Alleen op dinsdag
VLEES VOOR DE HALVE PRIJS!

DEZE WEEK:

Drumsticks
(max. 2 kg per klant)

Volgende week:
GRILLWORST

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
SCHOUDERKARBONADE

500 gram

4.95

4.95

4.95

4.95
Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

MOEDERDAG 10 MEI - MOEDERDAG 10 MEI - MOEDERDAG 10
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Wij gaan moeder verwennen
14 krt gouden damesringen met diamant
van ƒ 69,-- voor ƒ 55,—
van ƒ 89,-- voor ƒ 70,--
van ƒ 119,-- voor ƒ 95,—
van ƒ 149,-- voor ƒ 120,—
van ƒ 179,- voor ƒ 143,—
van ƒ 199,- voor ƒ 159,—
van ƒ 229,- voor ƒ 183,—
van ƒ 249,- voor ƒ 199,—

14 krt gouden hartje met diamant
incl. collier...

14 krt gouden oorknoppen model hartje
of klaver met diamant per paar

ƒ99,

ƒ69,
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Adembenemend—
14 karaats gouden

choker met diamant
Normaal ƒ 279,-

NU VOOR

ƒ 199,-

14 karaats gouden
entourage met bril-
janten van totaal

0.09 karaat incl. collier
Normaal f 399,-

NU VOOR

ƒ279,-

In onze winkel hebben wij diverse leuke aanbiedingen in
zilver - doublee - horloges - klokken enz.

A.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

k Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 0575S4036
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Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

VOOR ALS ER IETS
TE VIEREN VALT.

WINRELMAN
St. Janstraat 3, Keyenburg, TeUfooo 05753-1267

Donderdag 30 april
Koninginnedag

DANSEN
vanaf 's middags 12.00 uur

m.m.v.

ASSORTI
vrij entree

zaal Winkelman

SPAARBANK

Tijdens onze spaaraktie,
van 15 t/m 30 april 1992,
is onze hoogste rente:

Iedereen die tijdens de aktieperiode
langs komt voor een spaarrekening,
of een nieuwe inleg doet,
krijgt van ons een aardige attentie.

Uw NMS-agent:

GERRITS-LAMMERS GROEP B.V.
Spalstraat 26
7255 AC Hengelo Gld
Tel. 05753-3000

KENNIS KWALITEIT KORTE LEVERTIJD
* compleet nieuw assortiment
* decoratief en functioneel
* met schriftelijke garantie
* TIJDELIJK ZEER SCHERP GEPRIJSD
* GRATIS GEMONTEERD

16, 25, 35 mm
JALOEZIEËN

LAMELGORDIJNEN
127,89, 50 mm

ROLGORDIJNEN
met veeras of
trekketting

EUGELINK ZONWERING

Holstraat 21, 7255 CH Hengelo Gld
Tel. 05753-1210 - Fax 05753-1000

Zilveren

plaatarmband

met hartje

Elegant

geelgouden

damescollier

prachtig afgewerkt

'f/

J U W E L I E R - O P T I C I E N
SpalU'Ml 15 H«ng.lo Gld lelrloon 05753 11»

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u
zijn bij:

DE DIERENSHOP
Spuistraat 12, Hengelo Gld

's Maandags gesloten

Een mooie en lekkere taart
(bijv. voor moederdag)

bestel je even bij Bakkerij
Kreunen, tel. 05753-1474.
Slagroom, mocca, vruchten,

schuim, bavaroises,
moederdagharten enz. enz.

Bakkerij Kreunen
De speciaalzaak in brood

en banket

Kerkstraat 6

2'/2kgGRANHYSMITH

1 kg HARDE TOMATEN

1 kg RABARBER

Uit onze rauwkostkeuken:

500 gr ZOET ZUURSALADE 3.95

500 gr JIMP SLANKSALADE 3.95

Wij wensen u een prettige
Koninginnedag toe.

Voor Koninginnedag bij
Bakker Jozef Schabbink

Oranje tompoucen
5 stuks 4i98

Extra aanbiedingen vrijdag en zaterdag:

Croissants
S halen 4 betalGH

Slagroomgebak
5halen 4 bCtalOÜ

BAKKERIJ

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

Bloemen
verkoopkas

Speciaal voor Koninginnedag
ORANJE BOEKETTEN

Dahlia- en Gladiolenbollen
3 stuks 5.95 per stuk 2.50
Volop Tuin- en Perkplanten

Wi jnber gen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat



Wij zijn erg blij met de geboorte van ons
dochtertje en mijn zusje

RILANA

Gerhard en Marjan Regelink

Mick

16 april 1992.

Raadhuisstraat 38,
7255 BN Hengelo (Gld.).

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van
onze dochter

MAARTJE HENRIKE

Henk en Margreet
Rouwenhorst

17 april 1992.

Vordenseweg 56,
7255 BX Hengelo (Gld.).

Wij zijn ontzettend blij en dankbaar met de
geboorte van onze dochter

MARCHIEN HENRIEKE

Evert en Astrid Breman-

Willepnsen

18 april 1992;

Akkerwinde 10,
7255 WP Hengelo (Gld.).

Op vrijdag 8 mei a.s. willen wij ons 25-jarig
huwelijksfeest vieren met de kinderen, familie,
vrienden en bekenden.

TONNY en WILLEMIEN WILLEMSEN

7256 KR Keijenborg, mei 1992.

Kroezerijweg 3.

U bent van harte welkom op onze receptie van
15.00 tot 16.30 uur in zaal „de Ploeg", Burg.
Rijpstrastraat 10 te Zelhem.

Autoschade herstelbedrijf

Willemsen Zelhem

Op zaterdag 2 mei a.s. hoop ik 85 jaar te
worden.

Degenen die mij hiermee willen feliciteren zijn
van harte welkom op de receptie op zondag 3
mei van 14.30 tot 16.30 uur in zaal Langeler,
Spalstraat 5 te Hengelo (Gld.).

MEVR. MACHIELSE

Hengelo (Gld.), april 1992.

Kerkekamp 44.

GEHANDICAPTENSPORT

26 APRIL t.e.m. 2 MEI

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME
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Bakkerij Bruggink
RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

DEZE WEEK

Eigengebakken
roggebrood
van 1.65 voor

M
H
M

I
l
l Oat Bran bollen v. 0.55 v. 0,45 5
w 5 witte bollen halen, 4 betalen
3 Woensdag 29 april hele dag open ;
> £
'JHIHVM 30 NVA - 31MHVM 3Q MVA

\/oor vakkundige reparaties aan:

Klokken en horloges (alle merken)
Gouden en zilveren sieraden

Snelle batterij-service

JÎ A.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

^ Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 05753-4036

L

G€M€€NTE HENGELO
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:
26 april t/m 2 mei - Gehandicaptensport
3 t/m 9 mei - Stichting Vluchteling
10 t/m 16 mei - Astma Fonds.

PUBLIKATIE WET AROB
Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 8 t/m 21 april 1992 waartegen op basis van de Wet AROB
een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.
aan:

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

B. Mullink, Uilenesterstraat 29, Keijenborg

H. de Voer, Kreunenskamp 3, Hengelo Gld

ten behoeve van:

het vernieuwen en uitbreiden van een zeilmakerij

het veranderen van een berging en het plaatsen van een

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.

EVENEMENTEN-
KALENDER

overkapping

het veranderen en uitbreiden van de woning Kapelweg 14

het oprichten van een schuilgelegenheid voor dieren

het bouwen van een berging en het veranderen en
uitbreiden van de woning

het oprichten van een opslagloods ter vervanging van
een oude

het veranderen van het winkelpand Kerkstraat 6 te
Hengelo Gld

het verbouwen van de woning Ruurloseweg 76

het aanpassen van de entree en luifel, alsmede het
vergroten van de etalages

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.

W.A. Prins, Boerhaaveiaan 96, Doetinchem

J.H.M. Ankersmid, Rijnweg 9, Hengelo Gld

A.J.H. Oostendarp, Kreunenskamp 5, Hengelo GW

H.G. Langwerden, Hazenhutweg 3, Hengelo GW

W.A. Prins, Boerhaaveiaan 96, Doetinchem

G. Lebbink, Borgwalle 3, Zuidlaren

Lubbers Exploitatie b.v., Raadhuisstraat 45. Hengelo Gld

OUD PAPIER
APART

MEI:
* 02 - Opening zwemseizoen, zwembad

Hengelo.
* 09 - Rommelmarkt, school Varssel, 9.30-

13.00 uur.
* 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 Haven-
zangers" op sportcomplex Keijenborg.

JUNI:
* Of - Rijwiel-puzzelrit, org. Hamové 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.
Schuttersgilde "St. Jan".

* 29 - Start Zwemvierdaagse, org. Zwemver.
"He-Key" Zwembad Hengelo.

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 A.H.J. Luimes, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een
rundvee-, varkenshouderij en landbouwbedrijf, gelegen aan Aaltenseweg 19 te Hengelo;
firma Wullink, vooreen nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet i.v.m. uitbreiding/
wijziging van een rundveehouderij, gelegen Bronkhorsterstraat 10 te Hengelo.
De aanvragen liggen ter inzage van 29 april 1992 tot 29 mei 1992. Na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn
liggen de stukken ter inzage.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 29 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,
onder voorschriften een vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend aan:
de heer B. Bobbink, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet i.v.m.
uitbreiding/wijziging van een mestvarkenshouderij annex akkerbouwbedrijf, gelegen aan Kremersdijk 1 te Hengelo;
gebr. Wossink, voor het oprichten en in werking hebben van een rundveehouderij en varkensmesterij, gelegen aan
Zelhemseweg 51 te Hengelo;
de heer H.J.A/Vesselink, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van
een varkensmesterij en rundveehouderij op het perceel Bargelsdijk 1 - 1a te Hengelo;
de heer H.J. Zweverink, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van
een varkensmesterij op het perceel Heideweversweg 4 te Hengelo.
De beschikkingen liggen ter inzage van 29 april 1992 tot 29 mei 1992.
BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot 29 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. 28 april 1992. ' •'

OUD PAPIER KALENDER
ME11992

Op de volgende data kan oud
papier worden gebracht op de
volgende plaatsen:
Zaterdag 2 mei
Korfbalvereniging Quick '81.
Container bij de ingang van
het korfbalveld, Korenbloem-
straat. Tussen 9.30-12.30 uur.
Dinsdag 5 en woensdag 6 mei
Basisschool De Leer. Container parkeerplaats
Dwarsstraat bij de school. Tot 18.00 uur.
Woensdag 6 mei
Ds. J.L. Piersonschool, container aan de
Snethlageweg. Tussen 13.00-15.00 uur. Vanaf
dinsdagavond 5 mei kan het papier worden ge-
bracht, goed gebundeld of in dozen verpakt. Het
papier moet geplaatst worden onder het afdak bij het
2e hek.
Woensdag 6 en donderdag 7 mei
Basisschool Rozengaardsweide. Container parkeer-
plaats Leliestraat bij de school. Woensdag 16.00 uur
tot donderdag 15.30 uur.
13 t/m 16 mei
Basisschool Bekveld. Container hoek Veermans-
weg-Bekveldseweg.
27, 28 en 29 mei
Basisschool Varssel, Zelledijk 22. Container voor
het schoolplein. Woensdag 13.00 uur tot vrijdag
16.00 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.

MAILBOX

VAKATURES ARBEIDSBUREAU.

Met ingang van 1 december 1991 maakt de ge-
meente Hengelo gebruik van de Eurocom-mailbox.
Via dit computer-systeem is het mogelijk geworden,
dat de vakatures bij het arbeidsbureau Doetinchem
thans ook ter inzage liggen op het gemeentehuis.
Dit betekent, dat werkzoekenden thans niet meer
naar het Arbeidsbureau Doetinchem dienen te rei-
zen om het vakaturebestand in te zien. Er is sprake
van een aktueel bestand, aangezien de vakatures
dagelijks worden bijgewerkt.

SOCIALE
VERZEKERINGSBANK

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

19.45 uur

19.45-19.55 uur
19.55 uur

20.00-20.02 uur

HERDENKING-4 MEM 992
Aan de 4 mei-herdenking willen we in Hengelo Gld. op de volgende wijze inhoud geven.

Samenkomst in de Synagogestraat, alwaar een krans zal worden gelegd bij het monument, dat aldaar is
geplaatst ter nagedachtenis aan de Joodse gemeenschap uit deze gemeente;
vandaar gaan de aanwezigen in een stille tocht via de Regelinkstraat naar het plaatselijk monument bij het
gemeentehuis.
Het luiden van de klokken.
Kranslegging bij het plaatselijk monument, waarna zullen worden voorgelezen de namen van de oud-
inwoners der gemeente, die aan het oorlogsgeweld ten offer zijn gevallen
Algemene stilte, waarna enkele hoornblazers "The Last Post" ten gehore zullen brengen.

Na deze plechtigheid kunnen desgewenst bloemen bij het monument worden gelegd.

De inwoners worden verzocht vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (21.11 uur) de vlaggen halfstok te hangen.

I.v.m. langdurige ziekte zoeken wij met spoed
voor 6 uur per week (eventueel 3 uur per
week) een goede

schoolschoonmaker (m/v)

Voor inlichtingen kunt u terecht bij dhr. J.
Rhebergen, dir. Ds. J. L. Piersonschool,
Schoolstraat 13, 7255 CD Hengelo Gld.
Tel. 05753-1528.

COTELETTO'S
per stuk

FIJNE LEVERWORST
100 gram

CORNEDBEEF
100 gram

1.50

0.95

1.70

VISHANDEL

J. H O E K S T R A
EEFDE

TEL. 05750-19771

Van de week niet alleen op vrijdag,

maar ook op woensdag tijdens de
meimarkt te Hengelo Gld.

Onze Meimarkfrec/ame:

Grote pot ZURE HARING

geen 4.00 maar 3.25

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

| Magere SPEKLAPPEN
l 500 gram

P.S. i.v.m. Koninginnedag zijn
wij woensdag 29 april ook
's middags geopend

SLAGERIJ

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

VOOR uw
BLOEMENTUIN
VOLOP

* bloeiende tuin- perk- en
balkonplanten

* geraniums - hang
fuchsia's - stam

* chrysanten-
stekken

* paprikaplanten

* tomatenplanten
enz.

OOK ZELFBEDIENING

Kwekerij HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg - 05753-1395

( Magere
j BRAADSAUCIJZEN
l 500 gram

\ RIBSTUK
{ „mager" 500 gram

4.90

5.901

9.40 |
i Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258 {

Familiedrukwerk!! l
o

Voor Geboorte-, Jubileum-, Huwelijks-,
en Gelegenheidskaarten bent U bij ons a
op het juiste adres. °

o
Vele modellen tegen gunstige prijzen! o
Dus bel of kom naar:

l€ilebwee
/
icl

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



Service en kwaliteit

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
kentu 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

Katenschinken

100 gram

Landrauchschinken

100 gram Zit V

Runderlever

100 gram 1.69

AH Suske en Wiske
yoghurtdrink

3 smaken liter 1.39

Slijterij „De Zon"
Alle soorten
JONGE JENEVER en VIEUX
per liter

2.50 goedkoper
Alle soorten
GEDISTILLEERD

2.50 tot 6.00
per liter voordeliger
in onze uitverkoop

Gehakt half-om-half

5.98

ZAANSE
BROODWEEK

7 soorten

800 gram 1.99

Chico Valencia
late sinaasappels

* 3.99kg

AH appelsap

liter 1.29

AH Goudse jonge kaas

9.50

Bambix groei-ontbijt

225 gram LmL^J

Coca Cola

1,5 liter 1.99

AH chips
naturel-paprika

200 gram 1.49
Gemengde sla
diverse soorten

200 gram 1.99
Woensdag 29 april
DE HELE DAG OPEN

Koninginnedag

gesloten

maandag aanbiedingen
zie in de winkel

'ie de grote adv. in
de landelijke bladen

Om de nieuwe ALBERT HEIJN SUPERMARKT tot in de
puntjes af te werken, is de oude supermarkt

vanaf maandag 4 mei GESLOTEN

De verkoop in de nieuwe Albert Heijn supermarkt start

donderdag 7 mei a.s. om 8.30 uur

Op woensdag 6 mei om 19.00 uur zal de burgemeester
van Hengelo Gld., Mr. A. W. J. van Beeck Calkoen de

nieuwe Albert Heijn supermarkt officieel openen.

Vanaf 19.30 uur houden we „OPEN HUIS" tot 21.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd.

- = i--
de meestbejaarde ingezetenen van Hengelo e^

Keijenborg in de gelegenheid te stellen eens op hun
gemak een moderne supermarkt anno 1992 te kunnen
bekijken hebben we de bewoners(sters) van ,de Bieijke'
en .Maria Postel' uitgenodigd voor een bezoek vooraf-
gaande aan de officiële opening.
Bij deze willen wij ook de thuiswonende bejaarde in-
woners(sters) van Hengelo en Keijenborg, die slecht
ter been zijn of zich anderszins moeilijk in de drukte
kunnen handhaven, van harte uitnodigen.
Deze vóóraf-presentatie zal plaatsvinden woensdag
6 mei a.s. van 15.00 tot 16.30 uur.

HEDIEBENSHDF

PRIJSVERLAGING
VIJVERPOMPEN

wegens restantpartij

SELENE66
500 liter pe^ uur

van 127.00 voor

SELENE 1200
1200 liter per uur

van 155.00 voor

GALAXI 1000
1000 liter per uur, incl. 2

sproeikoppen van 185.00 voor

GALAXI 2000
2000 liter per uur

van 210.00 voor

GALAXI 3000
2500 liter per uur, incl. 3

sproeikoppen van 235.00 voor

VIJVERFOLIE

per m2

89.50

130.00

160.00

175.00

195.00

5.50
Spalstraat 12 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-2396

's Maandags gesloten

WEPI DIENSTEN
ZOEKT:

SCHOONMAAKMEDEWERK(ST)ERS
VOOR EEN OBJEKT IN STEENDEREN

Het betreft hier werkzaamheden in de vroege avonduren voor plm.
2 uur per dag. Wij zijn op zoek naar invalkrachten.

Tevens zoeken wij voor de vakantieperiode:

VAKANTIEKRACHTEN
Bent u 18 jaar of ouder dan kunt u uw gegevens 's morgens tussen
9.00 en 12.00 uur telefonisch doorgeven.

Tel. 05454-74000 (toestel 273, mevr. Bakker).

Prachtig geelgouden

collier met

bijpassende

armband

UW HENGELO GLD

VOORJAARSTOCHT UW
voor ouderen vanaf 60 jaar

naar het mooie Twente

op maandag 11 mei a.s.

Vertrek 8.30 uur vanaf „Ons Huis",
terugverwacht plm 17.30 uur

Kosten f 50.— per persoon
(buskosten, koffie of thee en diner inbegrepen)

Opgave en betalen:
vrijdag l mei tussen 9.00 en 17.00 uur
bijmevr. van Dijke, Kastanjelaan 4

FRIKANDO 500 gram 6.95

H AM WORST 100 gram 1.30

GEBR. GEHAKT 100 gram 1.30

SLAGERIJ

NIEUWEKHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

lijnSOTO-614614

^—vri>nd»n * DRUKKERIJ WOLTERS

Nieuwsbrief
uit de notariële praktijk

(1992/3)

Eigen vermogen en bejaardentehuis/verpleeg-

huis.

U bent eigenaar van een huis.

U vindt dat dat huis later voor de kinderen
moet zijn.

Maar als U naar het bejaardenhuis gaat, moet
u op grond van de Wet op de Bejaardenoorden
eerst het eigen vermogen en de opbrengst van
het eigenhuis aanspreken, indien U uit uw in-
komen de kosten niet zelf kunt betalen. Deze
kosten zijn hoog. Voor een alleenstaande onge-
veer f 3000.— per maand en voor een echtpaar
ongeveer f 5500.— per maand.

Er zijn mogelijkheden om dat „opeten" van het
eigen huis te voorkomen.

Bijvoorbeeld door het huis tijdig aan de kin-
deren over te dragen.

Maar ook niet weer te tijdig.

„Je moet je niet uitkleden voordat je naar bed
gaat".

Door de overdracht van het huis behoeft er in
de praktijk niets te veranderen.

De ouders behouden zich levenslang een gratis
woonrecht voor, alleen de „blote" eigendom
wordt aan de kinderen overgedragen.
Omdat de ouders alle kosten van het huis blijven
betalen, wordt bij het inkomen van de ouders
het huurwaardeforfait geteld en niet de econo-
mische huurwaarde die beduidend hoger is
(5% van de waarde van het huis in „bewoonde'i
staat).

In de akte van overdracht wordt door de kin-
deren onherroepelijk volmacht gegeven aan de
ouders, om het huis te verkopen of met hypo-
theek te belasten, waardoor de ouders hun be-
schikkingsbevoegdheid over het huis blijven
behouden.

De koopsom kan direct of in stappen worden
kwijtgescholden op een zodanige manier dat er
geen schenkingsrecht verschuldigd is.

De overdracht van het huis door de ouders aan
de kinderen is vang eval tot geval verschillend.
Maatwerk is hier op zijn plaats. Daarom is ge-
richt advies van een notaris aan te raden.

Mr. A. Schellenbach.

Notaris te Hengelo Gld.



- • . •

>..>. EQAH NIEUWS EbAH

.

*• .a.-' '

> £ . •

-

1

.'."•>•'

;;i.' UJ

*;w

Firma Langeler Horeca

€ÜWS','EDAH', NIEUWS »;•

A.G.F.:

Elstar
zak 1,5 kg - klasse 1 - Holland

4 99• ^ÉF ̂ 0
Aanbieding geldig van dinsdag 28 april t/m zaterdag 2 mei '92

Diepvries:

Iglo Pizza Crossa Milanese
3 4.C)

van 4.49 voor ̂ 0 • ̂ W ̂ &

Iglo Pizza Crossa Venetiana
3.

Tevens op woensdag 29 april van 10.00 tot
17.30 uur demonstratie van de Iglo pizza's.

Kom en probeer.

Vleeswaren:

Slagers-
achterham

100 gram -snijvers

van 3.09 voor2 25mmm^J

Italiaanse week
A.G.F.:

Aardappelen bintjes
Holland - klasse 1 • 5 kg

1 *>nm*J\J
Aanbieding geldig van maandag 4 t/m donderdag 7 mei '92

TTndijvie
Holland - klasse 1 -1 kg

1 *5Om*J\J
Aanbieding geldig van maandag 4 t/m donderdag 7 mei '92

Openingstijden in week 19:

Maandag 4 mei van 8.30 tot 18.00 uur

Dinsdag 5 mei van 8.30 tot 18.00 uur

Woensdag 6 mei van 8.30 tot 18.00 uur

Brood:

Witte bolletjes
8 stuks

van 1.79 voor O.98
Druk- en zetfouten en prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden.

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

aryeer~

HOTEL-CAFE-RESTAURANT-ZALEN

SPALSTRAAT 5 - 7255 AA HENGELO (GLD)

TELEFOON 05753-1212

/•bruiloften * sfeervol restaurant • receplïës\

Bij deze willen we U mededelen dat we
medio augustus over een zaalruimte

beschikken tot 300 pers.
Er zal dan ook een invalide-toilet

aanwezig zijn.

Dan kunnen wij voor U verzorgen:
bruiloften en part/jen

jubileum- en personeelsavonden
koude en warme buffetten
d/V. oud Hollandse spelen

koffietalels en diners

Kortom, kom vrijblijvend voor
inlichtingen en prijsopgave.

Fam. Langeler
• koude tn warme buffetten

V "l •

i..

2
.m

Café Meezen
Marktplein 5 - Steenderen - Tel. 05755-1 204

Woensdag 29 april
Blues - Rockformatie

Gaosch
Aanvang 22.00 uur

Donderdag 30 april
Koninginnedag

Frühschoppen
met Duo Duin

k
Aanvang 11. 00 uur

. % EÖAH NIEUWS' ÊDAH 'NffiUVVS EDAH NHEUWS 'EDAH . NJEUW5 ÊDAH NKOWS ' EDAH
'• ' • • ' ' ., . *•. v -v •,.;>••

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie

06 • 11

Deze ster staat
minder ver dan u
wellicht denkt.

De Mercedes-Benz ster is een ster waar je als Mercedes-

Benz rijder trots op bent. Een auto die z'n kwaliteiten meer
dan eens bewezen heeft. Een Mercedes-Benz koop je bij
een vertrouwde dealer die qua kwaliteit en ervaring een
evenbeeld is van de auto. , •

l

De personenwagen monteurs van Doetinchem Ster heb-
ben al meer dan 140 jaar Mercedes-Benz ervaring en leve-
ren service en kwaliteit zoals het hoort.
Wij als officiële Mercedes-Benz dealer vinden het vanzelf-
sprekend dat alle Mercedes-Benz rijders, ook als ze nog
geen klant zijn, tevreden Mercedes-Benz rijders behoren
te zijn. Maak daarom eens vrijblijvend kennis met Doetin-
chem Ster.

• optimale verhouding prijs - kwaliteit;
• indien nodig vervangende auto beschikbaar, eventueel met

telefoon;

• indien gewenst halen we 's morgens uw auto op en zetten
hem 's avonds weer bij u voor de deur;

• er is al een nieuwe Mercedes-Benz vanaf Fl. 50.800.-
• goedkopere technische service door beter technische

know-how.

DOETINCHEM STER BV
Havenstraat 63 Doetinchem Tel. 08340-24800
Na 18.00 uur: 05753-3888 (W.C. de Jager)

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

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

STRAALBEDRUF BRUMMELMAN

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

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel.

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f ffZ E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

NIEUWS -EDAH- NKÜWS
'

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 3 MEI

Remigluskerk
10.00 uur ds. A. B. Elbert

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

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. Veenendaal, Vorden

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 2 mei 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 3 mei 10.00 uur Woord en Communieviering
met zang van het gemengd koor

Dinsdag 5 mei 19.00 uur Avondmis in de Bleijke

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Ke(Jenborg: zaterdag 19.00 uur vooravond-
mis; zondag 8.30 uur vroegmls; 10.30 uur Hoogmis
Huize Maria Postel: dagelijks H. Mis om 9.30 uur en
dagelijks rozenhoedje om 18.30 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!

30 APRIL KONINGINNEDAG
dr. Koning, tel. 1266

2 - 3 MEI
dr. Eyck ( praktijk dr. Eijkelkamp) tel. 2262

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. vr|Jdag 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 ooenngstljden om 17.30 uur inleveren

Weekenddienst dierenartsen
2 - 3 MEI

H. J. Ormel, tel. 4119
ingaande zaterdagmorgen 10.00 uur

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

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

KRUISWERK OOST-GELDERLAND

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

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

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

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, tef
05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting „De
Graafschap", t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, postbus
65, 7255 ZH Hengelo Gld. Bezoekadres: Kastanje-
'aan 15, Hengelo Gld.

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.

Diëtiste

H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak
Tel. 05754—1809. Voor afspraken tussen 13 en 14 uur

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar v*n 16-19 uur



ALBERT HEIJN HENGELO VERHUISD

In 1892 hadden Hendrik en Tonia Wansink-Poesse
al 17 jaar een winkeltje in „koloniale waren" in
Hengelo. Daarnaast kochten ze zelfgekarnde boter,
spek van zelfgeslachte varkens en eieren van de Hen
gelose boeren. Ook deze waren werden in hun win-
geltje, dat gesitueerd was in de „voorkamer" van
hun huis aan de „Hoogstraat" te koop aangeboden en
verder geëxporteerd met paard en wagen, tram en
trein naar het Roergebied.
Het was in dat jaar 1892, dat ze de kans kregen een
oud huis met erf direct aan de straat te kopen, want
hun eigen woning lag wat op het binnenterrein.
Daar bouwden ze het voor die tijd grote pand langs
de straat, zoals nu bij u bekend is als Raadhuisstr. 4
met de Albert Hei j n supermarkt.
Een eenvoudige steen in de voorgevel met de inscrip
tie „J.H.W. 1892" getuigt van deze belangrijke ge-
beurtenis en tevens van de verwachting die ze in hun
jongste zoon Johan Hendrik, toen 8 jaar oud, stelden
Nu zijn we in 1992, dus precies 100 jaar verder en
wederom heeft de familie Wansink groots geïnves-
teerd. Op het terrein van het voormalige „Concor-
dia" is een prachtig pand verrezen met een schitte1-
rende Albert Heijn supermarkt. De moderne inrich-
ting en het uitgebreide assortiment staan garant
voor plezierig winkelen en er is een zee van par-
keeruimte. Maar die steen, die steen van 1892,
namen ze mee.' Ze hebben er nog één onder gemet-
seld. Nu met de tekst „H.J.W. 1992". Weer voor de
junior van de familie.
Veel is er veranderd, maar één ding is gebleven: een
warm kloppend hart voor hun winkel, voor hun
klanten, voor hun traditie, nu al vier generaties lang

DAMNIEUWS

In de onderlinge competitie werden de laatste par-
tijen gespeeld. De nieuwe kampioen H. Luimes
kreeg nog een nederlaag van J. Vos te verwerken.
J. Heijink won van H. Hulshof, om nog 2e te worden
moest H. Vos de laatste partij verliezen.
J. Heuvelink wordt een van de nieuwe spelers in het
Ie terwijl H. Zonnenberg, G. Halfman, W. Eijkel-
kamp, G. Kreunen en J. Luiten vechten om de
laatste 2 plaatsen in het Ie. B. Harkink, D. Walge-
moet, H. Groeneveld en H. Hulshof vechten tegen
degradatie voor een van hen naar het 3e.
G. Botterman krijgt het zwaar aan het eind om H.
Dijkman weer te naderen en dan nog van H. Dijk-
man te winnen. H. Dijkman zelf zette zijn zege-
reeks voort met winst op A. Versteege.
Andere uitslagen: A. Hoebink-H. Zonnenberg 1-1;
G. Half man-J. Luiten 1-1; H. Groeneveld-W. Eijkel-
kamp 1-1; L. Koldenhof-J. Schabbink 2-0; W. Eng-
bers-J. Wentink 1-1.
Stand groep A: 1. H. Luimes 20-36; 2. H. Vos 20-32;
3. J. Heijink 20-30; 4. J. Vos 18-25; 5. A. Hoebink
20-25.
Stand groep B: 1. H. Dijkman 22-30; 2. G. Botterman
20-25; 3. L. Koldenhof 23-25.

SCHOKKENDE MOMENTEN

In ens was 't d'r, heel onverwachs, de aardbeving.
De kaste b'j ons in de sloapkamer rammeln nog wat
noa. Un paar tellen later zag ik oaveral hch angoan
en heuren ik stemmen van mensen op stroate, zo
moar midden in de nacht.
Achteraf viel ut allemoale met, moar toch! Toen ik
weer in bedde lag, kon ik de sloap niet vatten. In
dach an januari 1945 . . . . Fragmenten uut ut dag-
boek van un oorlogskind.
Vannacht werd ik wakker door een hevige knal. Ik
kreeg een hard voorwerp op mijn hoofd en voelde
bloed langs mijn slapen lopen. De lamp lag in stuk-
ken op mijn bed. De wind sloeg de overgordijnen de
slaapkamer in. Ineens was het ook weer stil. Mijn
broertje en ik zaten verschrikt rechtop in ons bed.
Wat zou het zijn geweest? Wat zou er gebeurd zijn?
De wond viel mee. Even later kwam moeder de
slaapkamer binnen. Er is een VI op de villa geval-
len. Je weet wel in het park. Alle ruiten van de
huizen zijn stuk Er zijn ook doden gevallen.
Duitse soldaten . . . we gniffelden een beeetje, net
goed zieden we. Ma bestrafte ons bij dit leedvermaak
Foei toch jongens. Duiters zijn ook mensen. Mis-
schien hebben ze wel een vrouw en ook wel kinderen
Febr. 1945. Vanavond na spertijd ben ik met pa
wezen kijken, onderlangs de waard. Kijken naar de
oranje gloed in het oosten. Heel Duitsland brandde,
zo te zien. Vrede zei hij en ik zag de glans in zijn
ogen. Ja, dan wordt het allemaal nieuw. Zijn geheim
had ik ontdekt, de vlag rood-wit-blauw, met de
oranje sjerp. Diep verstopt in de grote linnenkast
lag het te wacht. Ontroerende momenten
Momentopname's. Deze beelden trokken an mien
veurbi'j en zo kwam ik vanzelf bi'j de ankomst van
de bus in Boak met de deelnemers aan de regionale
vakantiewekke van de Zonnebloem.
Ontroerende momenten, bi'j 't afscheid. I'J kon echt
zien dat ze allemoale ontzetten genotten hadden van
dat wekjen uut, veural bi'j de mensen woarveur ut
echt un uutstapjen was. Eén grote familie. D'r werd
wat af e kust Ontroerende momenten Koninginnedag
4 en 5 mei bunt elk joar broodneudig um te vieren
en te gedenken.
Koninginnedag wodt als 't weer met werkt weer
zo'n echte feesdag Ut programma lig kloar. Ik heb
d'r effen in e kekken. D'r wodt van alles an e doon
deur ut Oranjecomité ut dit joar extra feesteluk te
maken rondum „de Bleijke".
Deurum alleen al mag de rood-wit-blauwe vlagge
niet wodden vergetten, um ut zo een echt feestelijk
tintjen te geven Want un vlagge in de kaste blif zo
in de plooi en dat is de bedoeling niet, ok niet bi'j de
mensen

P. RIEPORTER

TENTOONSTELLING OORLOGJAREN '40 - '45

Op koninginnedag 30 april en vrijdag l mei zal er
in het dorpscentrum te Vorden een bijzonder leer-
zame tentoonstelling te zien zijn. Deze wordt ver-
zorgd door de stichting Achterhoek Museum 1940-
1945. Deze stichting heeft de afgelopen jaren al
diverse tentoonstellingen verzorgd met de collectie
van Jean Kreunen uit Hengelo Gld.
Nadat er in de loop der jaren uit de Vordense bevol-
king vele leuke schenkingen van materiaal uit de
oorlogsjaren zijn gekomen leek het ons leuk om iets
terug te doen. Welnu die gedachte is nu uitgevoerd
in de vorm van een tentoonstelling.
In een bovenzaal van het dorpscentrum zullen zo'n
20 etalagefiguren te zien zijn met complete unifor-
men van Nederlandse, Duitse en geallieerde afkomst.
Uiteraard is dat niet alles en zal dit worden aange-
vuld met helmen, petten, gasmaskers, bajonetten en
ander uitrustingsmateriaal.
Daarnaast wordt het dagelijks leven in die jaren uit-
gebeeld met koffie, thee en tabakssurrogaten en na-
tuurlijk ook de distributiedienst. De ondergrondse
en het verzet worden natuurlijk ook belicht met
absoluut uniek radio en stencil apparatuur.
Diverse foto en documentatie materiaal zal dit ge-
heel kompleteren en een ieder die een beetje inte-
resse heeft in de donkere jaren van onze vaderlandse
geschiedenis mag deze tentoonstelling absoluut niet
missen De tentoonstelling is in het dorpscentrum
aan de Raadhuistraat 6 te Vorden en is geopend:
30 april van 10.00 tot 17.00 uur en l mei van 13.00
tot 20.00 uur.

CPB PAASBIJEENKOMST
Op 8 april j.l. vierden de dames van de CPB al het
Paasfeest.
Mevr. vd Velde opende de avond met het voorlezen
van gezang 182 vers 1-6, waarna het gebed.
Daarna zong het CPB-koor 3 liederen.
Hierna werd het woord gegeven aan de gaste mevr.
Nel Benschop die iedereen het Paasgebeuren liet
mee beleven op een zeer indrukwekkende wijze.
De hele zaal was ook een en al aandacht en het
was muisstil.
Zij deed haar verhaal ook zo pakkend en afgewisseld
met zang en muziek, het was dan ook in een woord
fantastisch.
Tot slot zong het koor nog een keer en na de mede-
delingen van mevr. vd Velde ging iedereen tevreden
naar huis.

DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16 - 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. 05753-1455

Agentschap voor Steenderen en
omgeving:

J. B. EPPINK
DORPSSTRAAT 37

7221 BN STEENDEREN
TEL. 05755-1862

FAMILIEDRUKWERK
«s- geboorte- en huwelijkskaarten
e* Jubileum- en gelegenheidskaarten

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

*& visitekaarten
«3- rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
f3- rekeningen, briefpapier
<&- circulaires, folders, prijslijsten
B& enveloppen, briefkaarten, sets
*& kettingformulieren enz. enz.

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

DRUKKERIJ WOLTERS

"Ik wil er best eens
over praten

maar met wie?"

Het Integraal Kankercentrum weet raad
bij vragen van patiënten, hun familie en vrienden

NIJMEGEN 080 - 23 OQ V)

UW BÜDRAGE IS VAN LEVENSBELANG
Kerngezond en dan opeens 60.000 mannen

en vrouwen worden jaarlijks getroffen door een
hartinfarct of een beroerte.

Dank zij de nationale collecte en de girale giften
van de Nederlandse bevolking stelde de Hartstichting
de afgelopen jaren een groot aantal landelijke
onderzoekscentra in staat wetenschappelijke projecten
uit te voeren, waardoor niet alleen de sterfte aan hart-
en vaatziekten is gedaald maar ook het leven van de
patiënt, in vergelijking met vroeger, waardevoller werd.

Helaas moesten in 1991 een aantal belangrijke
projecten, gericht op het terugdringen van hart- en
vaatziekten, enige tijd worden uitgesteld door een
tekort aan financiële middelen.
Met uw hulp kunnen we een dergelijke situatie in
1992 voorkomen.

Giro 300 - Bank 707070.600

nededandse hartstichting
vrienden van de hartstichting

Postbus 300, 2501 CH Den Haag.
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JEUGSOOS £
FLOPHOUSE

6e LENTEFEEST
15 en 16 mei

Lentetenl - Popgroepen - Barbekjoe
Cocktailbar - Verrassende ekstra's

Vrijdag 15 mei:

DON'T THINK TWICE
(COVERBAND)

ROWWEN HEZE
aanvang 21.00 uur

Zaterdag 16 mei:

NORMAALMARKT
(o.a. voorverkoop höken in Toldiek)

van 10.00 tot 17.00 uur

LENTE FESTIVAL
9 popgroepen op 3 podia!!

Aanvang uiterlijk om 20.30 uur!

VOORVERKOOP BIJ:

Jeugdsoos Flophouse

café „de Engel", Steenderen

café Sesink, Baak

café „de Herberg", Vorden

café 't Winkeltjev Zutphen

café „Merleyn", Doetinchem

Voorjaar:

tijd voor uw tuin
VRUCHTBOMEN

CONIFEREN

LAANBOMEN

ROZEN

VASTE PLANTEN

SIERHEESTERS

COMPOST

TUINTURF

BOOMSCHORS

GAZONGRASZAAD
VIJVERGROND
VELDKEIEN

Boomkwekerij - Tuinaanleg
Hoveniersbedrijf

HALFMAN BV
Rondweg 2a - Hengelo Gld - Te/. 05753-7424

Voor behang naar
Lenselink

Altijd grote voorraad

Ook diverse koopjes
in restanten

HUCBSlIlCKi
l GLAS-VERF-BEHANG

Bloemen verwelken, rozen
vergaan... maar onze rozen
blijven eeuwig staan.
Nieuw voor moederdag:
rode rozen van marsepein
Bij Bakkerij Kreunen, tel.
05753-1474. Dé speciaal-
zaak in brood en banket.

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13. Hengelo Gld

Te koop jonge honden.
Sesink, Covikseweg 7,
Steenderen, tel.
05755-1319.

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

Fantasie

armbanden

voor jong en oud

MOEDERDAG 10 MEI

V R O U W E N
IN HET NIEUWS

NEL BENSCHOP
met tal van geestelijke dichtbundels

KLAZIEN UIT ZALK
met nu al de derde bundel over allerhande
dingen der natuur

@@[

Ijl k^ GLAS-VERF-BEHANG

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersDeanjf

Rondweg 2a - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

Te koop diepvries Zanussi
500 liter. Tel. 05755-1675

Volgende week Moederdag
Denk eens aan een gezel-
lige broodtafel ... Wij heb-
ben een grote sortering
grote en kleine broodjes
voor u klaar staan. Ook
voorgebakken stokken
broodjes en croissants,
vers uit uw eigen oven.
Bij Bakkerij Kreunen, tel.
05753-1474. De speciaal-
zaak in brood en banket.

Per l mei te huur garage-
box. Ruurloseweg 15.
Tel. 05753-2058.

Te koop Opel Kadett C,
bouwj. '77, i.g.st. Apk
jan. '93. Tel. 05755-2206.

ROMMELMARKT IN VARSSEL

Op zaterdag 9 mei a.s. is er een grote rommelmarkt
in Varssel, die georganiseerd wordt door de basis-
school aldaar.
Van 9.30 tot 13.00 uur wordt dit gezellige gebeuren
gehouden aan de Zelledijk 22 te Varssel.

HERDENKINGSDIENST

Op maandag 4 mei a.s. zal er in het kader van de
Dodenherdenking in de Remigiuskerk te Hengelo G.
een herdenkingsdienst worden gehouden, die om
19.00 uur begint.
De voorganger is pastoor Lammers.

LENTEFEEST BIJ FLOPHOUSE

Een afgeladen programma

Het jaarlijks in het voorjaar terugkerende bijzondere
feest, dat onder de naam Lentefeest na vijf jaar
furore maakt in de Achterhoek en omstreken, kent
bij de zesde editie een beladen programma. Maar de
vele vrijwilligers staan weer te popelen om er een
uniek weekend van te maken.
Vrijdag 15 en zaterdag 16 mei is het weer zover bij
de Toldijkse jeugdsoos. Na een week noeste arbeid
doet de Lentetent z'n naam weer eer aan en indien
de weergoden niet mochten meewerken, dan zorgt
het programma wel voor de lentekriebels.
Men kan genieten van prima muziek, een plekje
kiezen bij de cocktailbar of op een van de andere
terrasjes, maar ook een hapje nemen bij de barbe-
kjoe. Maar de meesten zal het aansprekende pro-
gramma uitnodigen op de dansvloer.
Daar is vrijdag 15 mei Rowwen Heze. Flophouse
prijst zich gelukkig deze uiterst swingende band
voor het Lentefeest te hebben gecontracteerd.
Op het tweede podium in de soosruimte speelt tradi-
tioneel de Achterhoekse coverband Don't Think
Twice. Reeds vanaf het begin present.
Zaterdag 16 mei wordt de Normaalmarkt gehouden.
Hier kan men reeds kaarten voor Höken in Toldiek
verkrijgen.
's Avonds wordt het Lente-festival gehouden.
9 bands zullen dan optreden. Het wordt een uiterst
gevarieerd programma met voor elk wat wils.
De aanvang van dit Lente-festival is precies om
20.30 uur
Voor voorverkoopadressen van kaarten zie men de
advertentie elders in dit blad.

SCHOOLVOETBALTOURNOOI

Overtuigende winnaars in het schoolvoetbaltournooi
in de gemeente Hengelo Gld.
Onder minder ideale weersomstandigheden, aprilse
buien, werden woensdag 15 april op te terreinen van
PAX de jaarlijkse wedstrijden gehouden om de
hoogste Hengelose voetbaleer.
In de A afdeling werd Rozengaardsweide ongeslagen
kampioen. Op korte afstand werden De Leer en St.
Bernardus tweede en derde. Zonder enig geluk werd
Piersonschool laatste.
Varssel werd de ongeslagen koning in de B afdeling
Rozengaardsweide B kon nog als tweede meekomen,
maar St. Bernardus B en Bekveld bleven op eei>
biedige afstanden staan.
Bij de meisjes werd St. Bernardus l de koningin
door in de finale Pierson 2 duidelijk terug te wijzen.
De Leer l en 2 werden derde en vierde. Aansluitend
werden Pierson l, Rozengaardsweide 2, St. Bernar-
dus 2 en Rozengaardsweide l geplaatst.
De leiding van de wedstrijden berustte bij enige
PAX scheidrechters. Het geheel stond onder leiding
van de schoolvoetbalcommissie Hengelo Gld.

EXCURSIE GELDERSE MIJ VAN LANDBOUW

Op 15 april j.l. maakten een aantal leden van de
Gelderse Mij van Landbouw, afd. Hengelo Gld een
excursie naar de Landbouwmachinefabriek van PZ
Zweegers te Geldrop.
Vanaf de Welkoop werd per bus de reis gemaakt.
Na een mooie tocht door het Brabantse land kwam
men precies op tijd aan bij de showroom waar de
ontvangst met koffie plaats vond.
Hier werd een videofilm vertoond over de oude en
de allernieuwste machines, daarna volgde een be-
zichtiging en werd uitleg gegeven. Later volgde een
rondleiding door de fabriek en kon men zien hoe
een machine gemaakt wordt.
Na een dankwoord van de voorzitter en een attentie
ging men naar Ledeacker waar een Brabantse kof-
fietafel klaar stond, wat zeer in de smaak viel.
Hierna keerde men naar Hengelo Gld terug.
Enkele data om te onthoulen:
12 nov. receptie ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan, 10 dec. Bathmense revue voor leden en 11
dec. voor andere belangstellenden.

TRADITIE: EEN LAST OF EEN LUST?

Vorige week hebben wij de aandacht gevestigd op de
Broodlevering op Hemelvaartsdag: een bijna 450 jaar
oude traditie.
Dit folkloristisch gebeuren bij de Muldersfluite aan
de Zelhemseweg in Hengelo verheugt zich al vele
jaren in een grote belangstelling. Van heinde en ver
komt men hierheen om van dit evenement te ge-
nieten.
De broden worden geleverd door de z.g. „cijns-
plichtigen", bewoners van boerderijen in Hengelo
en Zelhem. ,
Deze plicht rustte vroeger op de boeren in de Hen-
gelose en Dunsborger mark en was een soort tegen-
prestatie voor het recht om plaggen te steken op de
z.g. „woeste gronden".
Van een echte plicht, is tegenwoordig geen sprake
meer. Niemand kan de cijnsplichügen dwingen, maar
het zou wel zéér te betreuren zijn als niemand meer
dit „historische, traditionele spel" zou willen mee-
spelen.
Vandaar deze oproep: wees sportief: voor een klein
bedrag (klein als allen weer meedoen) helpt u mee
een oude traditie in stand te houden en met de op-
brengst steunt u via diaconie en caritas ook nog een
goed doel.

Attentie Attentie Attentie
Voor de Reclame die verschijnt op
dinsdag 5 mei a.s. (moederdag zon-
dag 10 mei) dienen de advertenties
als volgt te worden ingeleverd:

* advertenties met printjes, logo's
enz dienen dinsdag 28 april om
12.00 uur in ons bezit te zijn.

* advertenties met alleen tekst die-
nen woensdag 29 april om 12.00
uur in ons bezit te zijn.

Dit alles in verband met Koninginnedag.

Gelieve de nodige rekening
hiermee te houden!

DRUKKERIJ WOLTERS
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Woensdag 15 april:
Een aanrijding met materiele schade. Op de kruising
Kruisbergseweg-Kroezerijweg verleende de be-
stuurder van een personenauto geen voorrang aan de
van links over de Kruisbergseweg uit de richting
Hengelo komende bestuurder van een Ford Sierra.
Een sleep en takelbedrij f moest er aan te pas komen.

Donderdag 16 april:
De bestuurder van een personenauto mocht blazen.
Hij blies 485 ug/1. (1.1 promille).
Aan de Ruurloseweg ging men via een kapotge-
slagen raam de garage binnen om vervolgens de
winkel en woonkamer binnen te gaan. Er werd een
nachtkluiscassette ontvreemd met een behoorlijk
bedrag aan geld. Tevens nam men rookartikelen
mee. De kluis werd later in de buurt weer gevonden
uiteraard zonder geld.

Vrijdag 17 april:
Een bestuurder van een personenauto blies 500 ug/1
ook ongeveer 1.1 promille.
Terzake familiaire problemen bemiddeld.
Een aanrijding met materiele schade op het kruis-
punt lekink-Leliestraat. Een bestuurder op het
lekink, rijdend richting Aaltenseweg, verleende
geen doorgang aan de van rechts over de Leliestraat
komende Ford Escort.
Op de parkeerplaats bij de EDAH slaagde een be-
stuurster er niet in haar auto op een goede manier
uit een parkeervak weg te draaien. Enige krassen op
een ander voertuig waren het resultaat. Gelukkig
zag een oplettende Hengeloer een en ander en gaf
ons het kenteken. De bestuurster werd achterhaald.
Enige jeugdige knapen op het bureau ontboden van-
wege baldadigheid in het Quick gebouw. Via een
kapotte ruit was men binnen gegaan en nam men
snoepgoed mee.

Zaterdag 18 april:
Enige loslopende honden aan de Heideweg "omsin-
gelden" een jonge dame. Een van de honden beet
door de broek en veroorzaakte een wondje. Eigenaar
terzake onderhouden.

Zondag 19 april:
's Nachts moest de discobus het weer ontgelden. Een
rugleuning van een bank lag buiten bij de sporthal
ende nodige TL's waren weer gesneuveld. Enige
dronken of macho achtige jongelui schijnen nog
steeds niet te begrijpen dat dit vervoer er voor hun
is en dat het op deze wijze vandaag ot' morgen
over gaat.

Maandag 20 april:
Op de Venneweg (racecircuit) werd een snelheids-
controle gehouden i.v.m. voortdurende meldingen
terzake geluidsoverlast en gevaarlijk rijgedrag.
(Er wonen daar trouwens ook nog jonge gezinnen
met kleine kinderen). Vier bestuurders werden ge-
verbaliseerd. De snelste haalde een tegenvallende
snelheid van 139 km per uur.
Tevens werd tijdens de paasdagen ingebroken in een
sportzaak aan de Spalstraat. Daar werden sport-
schoenen ontvreemd alsmede een bedrag uit de
kassa. Enige dagen daarvoor waren twee knapen van
ongeveer 18 a 20 jaar, Tol Hanse type's, smalle ge-
zichten, lang donker krullend haar, zwart kort jasje,
lichte spijkerbroeken, sportschoenen, iets krom
lopend in de zaak geweest (donderdag). Graag tips
terzake.
Bij het zien van vreemde figuren-gedragingen graag
een kenteken noteren. Dat werkt voor ons betref-
fende de opsporing e.d. het gemakkelijkst. Blauwe
Nissans, paarse Fords e.d. zijn er genoeg. Daar
komen we niet uit. Bolle gezichten en blauwe jasjes
als signalement werkt ook niet. Gaarne ons direkt
bellen.

Franke


