
61e jaargang no 26 dinsdag 23 juni 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,
Raak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Grote
Hamburgers

3 stuks

Hollandse
Biefstuk

250 gram

Rundergehakt Gebraden

9 QC Rosbief
•wü

100 gram

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

5.95
Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7-Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

De laatste week!
Wie nog in de maand juni

geboortekaarten of
huwelijks- jitbileumkaarten

bestelt
maakt in elke categorie
kans op een waardebon

van J O C/f™*

DRUKKERIJ WOLTERS
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examen newn&tina
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met ecnte

diamant, ind. collie*.

Qat mag. je niet mi

It dw0tA& modelten

A.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

^ Eigenaar T. van den Hul

Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 057534036

WIM VAN ONNA
K A P S A L O N

Haarmode voor mannen

Kerkstraat 7
Hengelo Gld

Tel. 05753-1718

Wegens vakantie GESLOTEN

van 29 Juni tot 7 Juli

VERHUUR
tapinstallaties

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

MUGGEN
MOTTEN WE NIET!

Luxaflex* horren
laten geen insekt in
uw huis toe: rol
horren, vaste horren
ot hordeuren stuiten
hermetisch aan op
uw raam of deur.
Dat wordt dan een
rustige zomer.
Kom daarom langs.
En bewonder de
'Luxaflex' kollektie
bij uw dealer.

'Wett ig gedeponeerd handelsmerk Een Munter Douglas' produkt

L U B B E R S

W O O N W I N K E L
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld Telefoon (05753) 1286

LUXAFLEX® HORREN. GEEN DOORKOMEN AAN.

Tapijt vuil?
Haal dan de

TAPINETTE
diepte reiniger
Huur slechts ƒ 10,00 per dag, g

verbluffend resultaat >

&,.
H
3
M| GLAS-VERF-BEHANG

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

STRAALBEDRIJF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren

i.v.m. nieuwe deklaag

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tel.

Kerkstraat 6

Kg harde EXPORT TOMATEN
1.

Kg ZOMER RODE KOOL 0.98

25 Brazil SINAASAPPELS
zoet en vol sap, hand en pers 4.98

Uit onze KAASBOETIEK

Kg OUDE KAAS 13.95

Kg KOMIJN JONG BELEGEN
10.95

500 gr MOSTERD KAAS
jong belegen 7.25
100 gr zachte Hollandse ROOM-
Kaas (tropische vruchten) 2.25

Uit onze RAUWKOSTKEUKEN

POESTA PUREE kg 9.98

AMERIKAANSE SALADE
520 gr 5.95
RADIJS-AWANAS 500 gr 5.95

VLEESRIBBEN
500 gram

MOSTERD SPEK
100 gram

CORNED BEEF
100 gram

2.05

4.65

1.90

1.70

SLAGERIJ
RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)
Tel. 05753-1301

Bloemen
verkoopkas

Roosjes mot gipskruid 5.95
3 groene planten 10.--
De allerlaatste bloembollen
nu 6 zakjes 10.-

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

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

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

H

lBakkerij Bruggink n

Q RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

Deze week •
KRUIDKOEK |
van 4.75 voor 4,25 "

i KRUIDCAKE

l
w

van 5.25 voor 4.75 o

Eigengebakken ROGGEBROOD *
van 1.65 voor ^25 5
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Prachtige zomerstoffen
KINDERSTOFFEN
o.a. effen - bont - streepjes - stipjes

NU SPECIALE AANBIEDING

15.-
PER METER

Schröder
bij de kerk

NotarispraktijkSchellenbach

MEDEDELING (herhaling)

Veel cliënten van mijn kantoor hebben een z.g.
"langstlevende-testament" gemaakt. Eén belang-
rijk gevolg van dit testament is, dat bij overlijden van
één van de ouders, de erfdelen van de kinderen niet
behoeven te worden uitgekeerd.

Een wijziging per 1 februari 1990 in het "Bijdrage-
besluit Bewoners van Bejaardenoorden" kan tot
gevolg hebben dat de niet uitgekeerde erfdelen van
de kinderen door de langstlevende moeten worden
aangewend ter bekostiging van het verblijf in een
bejaardenoord. Dit is een ongewenst en - bij het
opmaken van het testament - niette voorzien effect!

In verband hiermee adviseer ik degenen die een
dergelijk testament via mijn kantoor of mijn voor-
gangers - de heren W.H. van Ballegoijen de Jong en
H. van Hengel - hebben laten opmaken, contact met
mij op te nemen om na te gaan of een eventuele
aanpassing van hun testament gewenst is.

Aan deze kwestie is - mede door de Koninklijke
Notariële Broederschap - in de landelijke pers reeds
aandacht besteed.

Uit mijn contacten met cliënten blijkt echter dat
velen deze publikaties niet hebben gelezen of de
consequenties niet hebben overzien.
Vandaar deze mededeling.

Notaris Mr. A. Schellenbach

Koepelberg 4 - 7255 DN Hengelo Gld
Tel. 05753-3939



LYNN

Zo heet het zusje van Ivo, dat geboren is op 11 juni 1992,
52 cm lang is en 3995 gram weegt.

De gelukkige ouders zijn Bert en Wiljo Woerts

Plataanweg 16,
7255 AZ Hengelo Gld.

Met grote blijdschap laten wij u weten dat wij een dochter
hebben gekregen

Vera Diana Elisa

Wij noemen haar VERA

Bertus en Jeannette Jolink-Nijhof

13 juni 1992

Zelledijk 6,
7255 MR Hengelo Gld.

Op dinsdag 30 juni hopen wij

TONNIE EN BETSIE SMEITINK

samen met onze kinderen ons 25-jarig huwelijk te
vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot 17.30 uur in
zaal "de Luifel" te Ruurlo.

Juni 1992.

Zelhemseweg 45,
7255 PV Hengelo Gld.

Zondag 28 juni

OPENLUCHTDIENST
op terrein van kampeerboerderij

"De Haverkamp" aan Vierblokken-
weg te Hengelo Gld.

Voorganger: Henk Dijkman

Groep: The Balled Singers

Aanvang: 10.15 uur

Na afloop is er koffie
Er is een stand van het Bijbel-
genootschap aanwezig.

Alg. Bibliotheek Hengelo G.
Deuitleenpost KEIJENBORG
zal in de manden AUGUSTUS en SEPTEMBER
gesloten zijn.

LAATSTE UITLENINGEN
woensdag 15 juli a.s.

Alle boeken dienen uiterlijk woensdag 29 juli
weer ingeleverd te worden.

Heropening in oktober zal alleen plaatsvinden
bij voldoende belangstelling.

De bibliotheek aan de Sterre weg
in Hengelo G. is de gehele zomer
op de normale lijden geopend.

Vanaf 27 juni a.s.

bij ons verkrijgbaar

de NIEUWSTE CD van

BOH FOI TOCH
Tevens hebben wij op voorraad de CD

ALTiED AEVEN SPöLS
van SPöL

PLATENBAR

„DESPANNEVOGEL"

Sniteels 100 gr 1.50
Boterhamworst 100 gr 1.00
Gebr. gehakt 100 gr 1.20

Vakantievlees in blik voorradig

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9
KEIJENBORG
Tel. 05753-1320

HELMA MOMBERG
en
AP LUESINK

gaan trouwen op zaterdag 4 juli 1992 om 11.30 uur in het
gemeentehuis te Hengelo Gld.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om 12.15 uur
in de Remigiuskerk door ds. P.F. de Vries.

U kunt ons feliciteren van 20.00-23.00 uur in café-

restaurant "De Luifel", Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

Hofstraat 19,
7255 CH Hengelo Gld.

Hartelijk dank aan iedereen voor de felicita-

ties, kaarten, bloemen en kado's, welke wij

mochten ontvangen bij ons huwelijk op

6 juni j.l.

Het was een fantastische dag om nooit te ver-

geten.

Henk en Betty Wissels- Langeler

Lankhorsterstraat Sla.

7255 LC Hengelo Gld.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de
vele felicitaties, kaarten en cadeaus, die wij met ons
40-jarig huwelijk mochten ontvangen.

H. J. ZWEVERINK
G. A. ZWEVERINK-MAALDERINK

Heideweversweg 4,
7255 LV Hengelo Gld.

VISHANDEL
„HENGEL"

Raadhuisstraat Sla

(Molenhoek)

Tel. 05753-3460

De nieuwe vangst

is weer binnen

HEEFT U ONZE HEERLIJKE

HOLLANDSE NIEUWE
AL GEPROEFD?

4 voor 10.

ORANJEFEEST TOLDIJK
DEN BREMER

Donderdag 2 juli

TONEELAVOND
Aanvang 19.30 uur, m.m.v. Toneel-
vereniging De Meene met het stuk: "Dm
den olden Beerenschot" .,

Vrijdag 3 juli

GROTE OPTOCHT

Na afloop

Aanvang 19.00 uur

DANSEN
met orkest

SILVERPOINT
Zaterdag 4 juli

ORANJEFEEST
vanaf 9.30 uur de gehele dag

VOLKSFEEST
's avonds vanaf 20.30 uur DANSEN met

LIBERTY

12'/2JAAR
ZWEVERINK HENGELO GLD
l juli bestaat onze rijwielspeciaalzaak

JAAR

Mede dankzij U hebben wij dit bereikt.

Om een ieder hiervan te laten profiteren, krijgt
een ieder twee weken lang (van 1-7 t.e.m. 18-7)
tegen inlevering van deze advertentie

f 50.» KORTING
op een grote fiets

f 25.» KORTING
op een kinderfiets

(GELDT NIET VOOR AANBIEDINGEN)

l BON PER FIETS

ZWEVERINK
Uw fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

verkoop alle merken
reparatie - verhuur

DIVERSE AANBIEDINGEN
in SINGLES - MC's - LP's - CD's

SINGLES al vanaf l ."

LP's vanaf 3.50

PLATENBAR

„DESPANNEVOGEL"

G€M€ENT€ HCNGGLO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTE
Volgens het collecterooster 1992 word de ko-

mende periode de volgende collecte gehou-
den:

28 juni t/m 4 juli - Epilepsie Fonds.

PUBLIKATIE WET AROB
Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 3 t/m 16 juni 1992 waartegen op basis van de Wet AROB

een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

aan: ten behoeve van:

INZAMELING KLEIN
CHEMISCH AFVAL

W. Klein Wassink, Rijnweg 21, Hengelo Gld het veranderen en vergroten van een dakkapel

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot

en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.
De hinderwetstukken liggen in het ge-
meentehuis, afdeling grondgebiedszaken, ter

inzage op werkdagen van 08.30 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.

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.

OUD PAPIER KALENDER JUL11992

Op de volgende data kan oud papier worden

gebracht op de volgende plaatsen:
Dinsdag 30 juni en woensdag 1 juli

Basisschool De Leer. Container parkeerplaats

Dwarsstraat bij de school. Tot 18.00 uur.

Woensdag 1 en donderdag 2 juli
Basisschool Rozengaardsweide. Container par-

keerplaats Leliestraat bij de school. Woensdag
16.00 uur tot donderdag 15.30 uur.

Zaterdag 4 juli
Korfbalvereniging Quick '81. Container bij de
ingang van het korfbalveld, Korenbloemstraat.

Tussen 9.30-12.30 uur.

Zaterdag 25 juli
Gymvereniging D.I.O. Keijenborg. Container

op de parkeerplaats bij de St. Bernardusschool,
Pastoriestraat. Tussen 7.30-12.00 uur.

Continue inzameling
L.R. de Bosruiters, oud papier kan worden

gebracht maandag t/m vrijdag aan

Bronkhorsterstraat 8.
Damclub Hengelo "D.C.H.". Container op par-

keerterrein achter zaal Wolbrink. Tijdens

openingstijden winkel Spannevogel. In winkel
naar sleutel van container vragen.

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend:

dat zij voornemens zijn om op de aanvraag van:
de heer A.H.J. Luimes te Hengelo, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking

hebben van een rundvee-, varkenshouderij en landbouwbedrijf, op het perceel Aaltenseweg 19 te Hengelo;
Firma Wullink te Hengelo, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet i.v.m.

uitbreiding/wijziging van een rundveehouderij, op het perceel Bronkhorsterstraat 10 te Hengelo;
de heer B. Rouwen te Hengelo, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet

i.v.m. uitbreiding/wijziging van een fokzeugenhouderij, op het perceel Broekweg 11 te Hengelo;
positief te beschikken onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen.

De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage van 24 juni 1992
tot 8 juli 1992. Na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn liggen de stukken ter inzage.
De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die

aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot bovengenoemde datum gemotiveerde
schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking.

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons college.

dat door hen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving redelijkerwijs voldoende te voorkomen of te beperken.

op 16 juni 1992 onder voorschriften een vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend aan:
de heer G.H. Jansen te Hengelo, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben

van een varkensmesterij, gelegen aan Steenderenseweg 4 te Hengelo.

De beschikking ligt ter inzage van 24 juni 1992 tot 24 juli 1992.
BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot 24 juli 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, 23 juni 1992.

AARDAPPELMOEHEID

openbare bekendmaking

De burgemeester van de gemeente Hengelo maakt bekend, dat op de Raadhuisstraat 20 te Hengelo, voor
een ieder ter inzage liggen de krachtens het Besluit bestrijding aardappelmoeheid geldende beschikkingen:

a. de beschikking "Aanwijzing besmette gebieden en terreinen" met de daarbij behorende op deze gemeente
betrekking hebbende kaarten c.q. schetsen en lijsten zoals deze opnieuw zijn vastgesteld.

b. de beschikking ontheffing teeltverbod aardappelen op besmette grond 1971.
Op bovenbedoelde kaarten en lijsten zijn aangegeven de gebieden en/of terreinen waar het krachtens artikel

3 van het Besluit bestrijding aardappelmoeheid verboden is te telen:
1. aardappelen en tomaten;

2. bloembollen en -knollen, boomkwekerijprodukten, koolplanten, stekbieten, 1e jaars plant-uien, plant-

sjalotten en andere planten, die met de ondergrondse delen worden gerooid, een en ander voorzover zij
kennelijk bestemd zijn om te worden uitgeplant. Deze gewassen mogen ook niet op het besmet bevonden
perceel of perceelsgedeelte zodanig worden opgeslagen of bewaard dat ze met de grond in aanraking
komen.

Het is echter mogelijk om op basis van de beschikking ontheffing teeltverbod aardappelen op besmette grond

1971, op de aangewezen gebieden en terreinen AM resistente consumptie- en fabrieksaardappelrassen te

telen, uiteraard met inachtname van de geldende vruchtwisselingsvoorschriften.

De burgemeester,

Mr. A.W.J. van Beeck Calkoen

Hengelo, 23 juni 1992.

INZAMELING KLEIN
CHEMISCH AFVAL MET
DE CHEMOKAR
De chemokar komt op 2,

3,6,7 en 8 juli in Hengelo
opnieuw huis-aan-huis

langs om het klein che-
misch afval in te zamelen.
Huis aan huis is een milieukrant verspreid, waarin
allerlei belangrijke zaken staan over de inzameling

van het klein chemisch afval. Bij deze krant is een

inzamelschema gevoegd voor de gemeente

Hengelo, waarin staat vermeld op welke dag de
chemokar uw straat aandoet.

De chemokar neemt maandag 6 juli en woensdag 8

juli, voordat de huis aan huis inzameling begint, een
vaste standplaats in van 07.30-08.30 uur. Deze
standplaats is op 6 juli in Hengelo op de parkeer-

plaats bij de Rabobank en op 8 juli in Keijenborg op

de parkeerplaats aan de Pastoor Thuisstraat (te-
genover de kerk).
Als u de chemokar heeft gemist kunt u het chemisch

afval afgeven bij het depot op de gemeentewert aan

de Zelhemseweg 38 op vrijdagochtend tussen 8.00-

12.00 uur.

In de milieukrant staat een lijst met de meest voor-
komende chemische afvalstoffen.

Wie twijfelt of een bepaalde stof ingeleverd kan
worden of andere vragen heeft over de inzameling

kan contact opnemen met de afdeling Grondgebieds-

zaken van de gemeente Hengelo, telefoon 1541.

Gebied 1 - donderdag 2 juli:
Banninkstraat (beb. kom), pr. Bernhardlaan, Dwars-
straat, de Heurne, Hofstraat, Julianalaan, het Kar-

spel, Kerkekamp, Kerkstraat, Kervelseweg, Koepel-

berg, Maanstraat, Margriethof, Markstraat, Raadhuis-
straat, Regelinklaan, Regelinkstraat, Rozenhoflaan,

de Rusthoek, Ruurloseweg (beb. kom), Sarinkkamp,

Schoolstraat, Snethlageweg, Sterreweg, Synagoge-
straat, H. v. Velzenplein, Vordenseweg (beb. kom),

Westerstraat, Wichmondseweg (beb. kom).
Wilhelminalaan, Zonnestraal.

Gebied 2 - vrijdag 3 juli:
Aaltenseweg (beb. kom), Akkerwinde, Asterstraat,
Berkenlaan, Beukenlaan, Bleekstraat, Fokkinkweg,

Groene Kruisstraat, Hoge Es, Hummeloseweg,
lekink, Kampstraat, Kastanjelaan, Korenbloemstraat,

Kreunenskamp, Leliestraat, Meidoornstraat, St.

Michielstraat, Middenweg, Oude Varsselseweg (beb.
kom), Ouweleen, Plataanweg, Prunusstraat, Rond-

weg, Rozenstraat, Singel, Spalstraat, Tramstraat,
Waarleskamp, Zelhemseweg, Zuivelweg.

Gebied 3 - maandag 6 juli:
Aaltenseweg (buitengeb.), Antinkweg, 1e Berkendijk, 2e Berkendijk, Beijerinkdijk, Blekweg, Bleuminkweg,

Boeninkweg, Boeyinkweg, Bosweg, Bremweg, de Dunsborg, Elferinkdijk, Enkweg, Gietelinkdijk, Gompertsdijk,
Groenendaalseweg, Haarweg. Handwijzersdijk, Hazenhutweg, Heerinkdijk, Heideweg, Hertenweg, Jachtweg,

Jebbinkweg, Kapelweg, Kapersburgweg, Kieftendorp, Kloosterweg. Koesemansweg, Kroezerijweg,
Kruisbergseweg, Loakendiek, Oosterinkdijk, Olde Kaste, Oude Varsselseweg, Reerinkweg, Remmelinkdijk,

Roessinkdrijfdijk, Roessinkweg, Rijnweg, Sarinkdijk, Schapendijk, Scharfdijk, Schuttersdijk, Sletterinkdijk, Stelling-

weg, Varsselseweg, Veldermansweg, Venneweg, Vierblokkenweg, Wassinkweg, Winkelsweg, Zelhemseweg
(buitengeb.).

Gebied 4-dinsdag 7 juli:
Abbinkdijk, Baaksevoetpad, Banninkstraat (buitengeb.), Bargelsdijk, Beekstraat, Bekveldseweg, Berendschostraat,
Berkendijk, Bruinderinkweg, Elderinkweg, Ellenkampdijk, Heideweversweg, Hesselinkdijk, Hiddinkdijk, Kervel-
seweg, Koningsweg, Kreilweg, Kremersdijk, Krommedijk, Lankhorsterstraat, Lindensepad, Meeninklaan,

Memelinkdijk, Menkhorsterweg, Menninkweg, Mokkinkdijk, Riefelerdijk, Ruurloseweg (buitengeb.), het Stapel-

broek, Slotsteeg, Tentendijk, Tolweg, Vaalverinkdijk, Veermansweg, Vellekesweg, Vogelzangweg, Vordenseweg
(buitengeb.), Wichmondseweg (buitengeb.), Zelledijk.

Gebied 5 - woensdag 8 juli:
Beb. kom Keijenborg, Akkermansstraat, Branderhorstweg, Broekweg, Broenenbergweg, Bronkhorsterstraat
Hengelosestraat, Hogenkampweg, Holterkampsweg, Holterveldseweg, Koekoekweg, Moatweg, Roggetoren,

Steenderenseweg, Uilenesterstraat, Weeninkweg, Wiendelsweg, Wolsinkweg, Zaarbelinkdijk.



E UW AANKOPEN IN HENGELO EN KEIJENBORG
waar nog voldoende parkeergelegenheid aanwezig is!

ALS JE EPILEPSIE
HEBT, KUN JE
DAN TOCH EEN
VAN DEZE

SPORTEN
BEOEFENEN?

Wielrennen
Zwemmen
Voetballen
Tennis
Windsurfen

Q
J
ü
ü
J

nee
ü
J
J
J
J

Antwoord:

Sportieve inspanningen verhogen het concentratievermogen. Dat heeft

een gunstige uitwerking op iedereen, óók op mensen met epilepsie.
Bovengenoemde sporten kunnen doorgaans ook door hen worden

beoefend. Dankzij goede medicijnen. Zo ziet u maar dat sport en
epilepsie elkaar niet uitsluiten.

Onderzoek naar de oorzaken van epilepsie en bestrijding van de
gevolgen is ons werk. Help ons met uw gift op giro 222111 t.n.v. het
Nationaal Epilepsie Fonds, Utrecht.

Meer weten? Epilepsie Infolijn 06 - 8212411

Nationaal Epilepsie Fonds
- De Macht van het Kleine

Postbus 9587
3506 GN Utrecht

STEUN DE TtGfA/AANVAL OP HET

ONVERWACHTE!

Zondag 5 juli a.s.
ROMMEL-SNUFFEL-
MARKT muziekver. St Jan
Keijenborg, aanvang
11.30 uur

Te koop dwergpincher ree
bruin, teef, l jaar, f 350.—
Tel. 05753-3305

Te koop exclusieve tuin-
verlichting. Tel. 05753-7203 of
4113.

Te koop planten, prei, boeren-
kool, selderij en peterselie.
Niesink, Past. Thuisstraat 10,
Keijenborg. Tel. 05753-2518.

Woningruil
Warnsveld-Hengelo Gld.
Aangeboden te Wamsveld met

spoed huurwoning: woonkamer

32 m2; 3 slaapkamers; grote zol-

der. Gevraagd soorgelijke wo-

ning te Hengelo Gld. Brieven

onder nr. V 26, bureau De Re-

clame.

Zondag 28 juni

GROTE BINGO
met maximum f 2000.—
aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

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

HALFMAN B.V.
boomkwekerl]

tuinaanleg
hoveniersDearfjf

Rondweg 2a - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

SPORT GOED
met SPORTGOED

van

RoozegaardeSporl
Spalstraat 13, Hengelo Gld

DERK STEEGE MAGAZIJNMEESTER ROMMELMARKT „CRESCENDO"

VOORTGANG IN AKTIE TANKSLAG

GEMEENTE HENGELO GLD.

In het kader van de Aktie Tankslag heeft de ge-
meente Hengelo een brief de deur uitgedaan met
daarin nadere informatie over deze aktie en de moge
lijkheid voor eigenaren van een olietank om zich
definitief aan te melden. In de Aktie Tankslag wor
den zoveel mogelijk olietanks onschadelijk gemaakt
zodat de bedreiging voor het milieu wordt wegge-
nomen.

In de in november 1991 gehouden enquête betref-
fende de Aktie Tankslag hebben zo'n 240 tankeige-
naren aangegeven mogelijk bereid te zijn deel te
nemen aan de Aktie Tankslag. Deze mensen zijn nu
opnieuwe benaderd.

Inmiddels heeft de gemeente Hengelo, in samenwer-
king met een aantal regiogemeenten opdracht ver-
leend aan het bedrijf Isotank te Opijnen om de olie-
tanks onschadelijk te maken. Isotank heefi ruime
ervaring met het uitvoeren van dergelijke akties en
kwam na offertevergelijking het meest gunstig naar
voren. Het bedrijf is in bezit van een REiS-erkenning
(Regeling inzake erkenning van saneringsbedrijven)
De REiS-erkenning geeft een garantie dat Iso<.ank
de oliotanks op een voor het milieu verantwoorde
wijze definitief buiten gebruik stelt; als bewijs her
van verstrekt Isolank aan de tankeigenaren een Kiwa
certificaat.

In de brief die verzonden is zijn gegevens opgenomen
over de werkwijze en kosten van de verschillende
saneringsmethoden en de gemeentelijke bijarage in
deze kosten.

Bij deelname aan de aktie kan men kiezen uit drie
saneringsmogelijkheden:

ondergrondse olietank

methode 1: leegzuigen, reinigen en vullen met zand
door Isotank f 793,95 (incl. BTW;

methode 2: leegzuigen, reinigen en verwijderen door
Isotank f 1422,— (incl. BTW);

methode 3: er kan een korting op methode 2 ge-
geven worden van f 414,75 (incl. BTW) indien u zelf
een gedeelte van het werk uitvoert.

Bovengrondse olietank (van staal, zonder bitumeuze
coating)
leegzuigen, reinigen en verwijderen f 414,75 (incl.
BTW).

Genoemde prijzen zijn gebaseerd op ondergrondse
tanks met een grootte van maximaal 3000 liter en op
bovengrondse tanks met een grootte van maximaal
1600 liter.

De gemeente stelt een subsidiebedrag beschikbaar
aan de mensen die deelnemen aan de Aktie Tankslag

Voor de subsidie komen alleen tanks in aanmerking
die in het kader van deze gemeentelijke aktie on-
schadelijk worden gemaakt door het door de ge-
meente aangewezen bedrijf (Isotank).

Het subsidiebedrag voor 't saneren van ondergrondse
olietanks bedraagt zowel voor methode l als 2
f 400.— per tank.

Voor het saneren van ondergrondse olietanks gelegen
in de grondwaterbeschermingsgebieden 't Klooster
en Olde Kaste geldt bij de keuze voor verwijdering
methode 2 en 3, een subsidebedrag van f 1000.— per
tank. Hierdoor is in deze gebieden de eigen bijdrage
voor het verwijderen nagenoeg gelijk aan de eigen
bijdrage voor het vullen met zand.

Voor bovengrondse olietanks geldt een subsidiebe-

drag van f 100.—

pevraagd: huishoudelijke hulp voor 3 uur per week.
Telefoon 05753-1013.

Voor de tankeigenaren zijn er voldoende (financiële)
redenen te noemen om mee te doen aan de Aktie
Tankslag:

door het naar verwachting grote aantal te saneren
tanks is de prijs relatief laag;

de gemeente alsmede andere instanties nemen een
aanzienlijk deel van de kosten voor hun rekening;
door het in werking treden van een nieuwe wette-
lijke regelng moeien alle buten gebruik gestelde
ondergrondse tanks onschadelijk gemaakt worden
door een KIWA-erkend bedrijf;

uitstel van sanering vergroot de kans op doorroesten
van de tank met bodemverontreiniging tot gevolg.
Het schoonmaken van de bodem is vele malen duur
der dan het saneren van de tank.

Aktie Tankslag biedt dus een unieke mogelijkheid
om op relatief goedkope wijze de ondergrondse tank
te laten saneren.

Voor nadere informatie over de Aktie Tankslag kan
men terecht bij de afdeling Grondgebiedszaken van
de gemeente Hengelo Gld, tel. 05753-1541.

DURFCURSUS

De Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maat-

schappelijk Werk Zutphen start 7 september 1992

met een groep voor inwoners van de gemeenten

Hengelo Gld, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zelhem

die het moeilijk vinaen om voor zchzelf op te komen.

Enkele onderwerpen die in de groep aan de orde

kunnen komen zijn:

„nee" zeggen, zonder je schuldig te voelen,

gesprekken aanknopen op feusijes e.d.;

zeggen wat je vindt en denkt;

complimenten geven en ontvangen.

De groep zal tien keer bij elkaar komen op maandag

middag van 14.00 tot 16.00 uur.

De cursus wordt gegeven in het kantoor van de

Stichting aan de Kastanjelaan 15 te Hengelo Gld,

onder begeleiding van Bep Lovink en Brenda Huberts

(beiden maatschappelijk werkenden).

Wanneer u belangstelling heeft voor deze durfcursus

kunt u contact opnemen met Bep Lovink of Brenda

Huberts. Zij zijn op werkdagen van 8.30-8.30 uur

onder 05753-2345 (Bep Lovink) en 08342-2151

(Brenda Huberts) bereikbaar.

ZWEMVIERDAAGSE HE-KEU

Op 29 juni a.s. gaat de 16e He-keij zwemvierdaagse
van start. Tijdens dit zwemfestijn dat duurt tot 3 juli
kunnen de deelnemers elke dag een afstand van 250
of 500 meter zwemmen. Als na 4 dagen de deelnemers
kaart vol is krijgt u een prachtige medaille. Net als
andere jaren zal het zwembad gezellig aangekleed
zijn en worden er diverse rand activiteiten georgani-
seerd. Zo is de brandweer die een (nat) spelcircuit
opzet op de zonneweide op maandag aanwezig. Verder
zal er in deze week de mattenrace, het stuiverduiken
en nog veel meer plaatsvinden.
Inschrijfformulieren voor de zwemvierdaagse zijn te
verkrijgen op het zwembad in Hengelo Gld., waai
later ook de deelnemerskaart kan worden afgehaald.

Haal nu zo'n inschrijfformulier en zwem mee.

Voor het verzamelen en opbergen van goederen voor
een rommelmarkt heeft men een opslagplaats nodig.
De chr. muziekvereniging Crescendo uit Hengelo G.
heeft de gelukkige omstandigheid over zo'n plek te
beschikken. In en bij heth uis van Derk Steegc aan de
Gompertsdijk zijn de goederen voor de jaarlijkse
rommelmarkt van „Crescendo" opgeslagen.

POLITIE-INFORMATIEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Periode 8 t.e.m. 15 juni 1992

Een aangetroffen groene damesfiets welke niet voor-
zien was van een leesbare postcode, bevindt zich nog
aan het bureau. De fiets komt uit Brabant.

Op 9 juni kwam een automobiliste in botsing met
een overstekende ree op de Ruurloseweg. Het dier
overleefde de klap niet. De auto liep schade op.

Op 9 juni deed een inwoonster van Hengelo Gld aan
gifte van diefstal van een autobumper.

10 juni ontsiond er op de kruising Past. Thuisstraat
Kerkstraat te Keijenborg een aanrijding tussen een
bestuurder van een personenauto en een bromfietser

Aan de bromfietster werd geen voorrang verleend.
Ambulancepersoneel ontfermde zich over haar.

Op 11 juni moest er bemiddelend worden opgetreden
tussen de dochter des huizes en beide ouders.

Op het Elderink werd een onafgesloten fiets aange-
troffen. Door dat hier wel een postcode te lezen was,
kon de fiets vlot terug naar de eigenaar.

Op 14 juni 's nachts 2 alarmmeldingen ontvangen.
Zowel bij het bedrijf als een bejaarde dame waren
loos.

2 aangiftes i.v.m. parkeerschade en doorrijden na
het veroorzaken hiervan zonder zijn identiteit be-
kend te maken, zijn in behandeling genomen.
Een wandelaar meldde een dode ree in het bos aan.

Een jachtopzichter heeft op ons verzoek voor de
verdere afhandeling gezorgd.

De laatste dagen worden er weer onbevoegden aan-
getroffen aan de Markerpias. De politie wijst er nog-
maal op dat de plas en de oevers binnen de afzetting
alleen betreden mogen worden door vissers die in
het bezit zijn van geldige papieren.

Andere vormen van recreëren zijn hier verboden.
Naast controle door aangestelde leden van de vis-
vereniging zal ook de rijkspolitie van Hengelo
en Zelhem hier controleren.

Ook twee jachtopzichters zullen de komende maan-
den veelvuldig op ons verzoek controleren.

Deze jachlopzichters zijn ook politie-ambtenaren.
Zowel door de rijkspolitie als de jachtopzichters zal
er bekeurd worden bij overtredingen.

B. J. Eijsink

NATIONALE COLLECTE EPILEPSIEBESTR1JDING

De nationale collecte epilepsiebestrijding vraagt onze
aandacht. Van 29 juni tot en met 4 juli 1992 is dit
jaa»- de nationale epilepsie-collecte. In onze gemeente
zijn daar veel mensen actief mee bezig. Voor de
epilepsiebestrijding is de collecte van zeer groot be-
lang, want de opbrengst maakt vele activiteiten
mogelijk die niet uit andere bronnen betaald worden

We moeten denken aan onderzoek naar het ontstaan
van epilepsie, naar werki ngen bijwerking van
medicijnen en aan voorlichting over epilepsie,
Want het zal je maar overkomen. Epilepsie komt on-
verwacht en kan iedereen trefen.

Steun de collecte, want epilepsiebestrijding slaat of
valt met uw steun.

ZOMERCONCERT „SANCLUST" IN STEENDEREN

Op zondag 28 juni a.s. geeft het gemengdkoor „Sanc-
lust" onder leiding van Klaas Stok een zomerconcert
in de Ned. Herv. Kerk te Steenderen.
Het programma omvat madrigalen van o.a. Dowland,
Morley en Wilbye en motetten van Bruckner.

Aan het concert werken mee de sopraan Margriet
Stok en het instrumentaal gedeelte wordt verzorgd
door Klaas Stok op het clavecimbel en Arie Rave-

sloot op traverso.

De aanvangstijd van het zomerconcert is 15.30 uur.
De toegangsprijs bedraagt f 10.—, kinderen gratis

C.J.-pas en pas 65 f 7.50

Omdat Derk Steege al 20 jaar als magazijnmeester
optreedt, werden hij en zijn vrouw tijdens de rom-
melmarkt van 13 juni j.l. gehuldigd.
Op de foto overhandigt de voorzitter van Crescendo,
de heer Waarlo aan dhr. Steege een herinneringsbord
terwijl mevr. Steege in de bloemetjes werd gezet.

MONUMENTEN FIETSROUTE HENGELO GLD
OFFICIEEL GEOPEND

De monumenten fietsroute in Hengelo Gld, een tocht
van 35 km, waarbij alle monumenten in Hengelo Gld
aangedaan worden, is woensdag 17 juni j.l. officieel
in gebruik genomen.

In een goede samenwerking van VVV Hengelo en
het gemeentebestuur is een fietsroute aangelegd van
35 km, dieg emakkelijk gevolgd kan worden, omdat
de richting door rode markeringen is aangegeven.

Een al vele jaren levend plan bij de plaatselijke VVV
om de aktiviteiten te kunnen uitbreiden, heeft met
de oficiële opening van deze route gestalte gekregen

De tocht voert door de mooie omgeving van Hengelo
en vele bekende plekjes kan men op deze route be-
wonderen. De start van de tocht is bij het gemeente-
huis van Hengelo Gld, maar op elk gedeelte van de
route kan men beginnen, daar er een duidelijke
markering is aangebracht. Veel plezier.

KRUIDENTUIN 'T ZUNNEHÖFKEN

Verse tuinkruiden, wat doen we ermee?

Voor informatie hierover en gratis proeven bent u

van harte welkom op 25 juni van 10.00 tot 11.30 uur

n de kruidentuin 't Zunnehöfken (gelegen bij het

bejaardencentrum „de Zonnekamp) te Zelhem.

Het recept voor het gratis proeven van deze morgen

is: kip in kruiden en sinaasappelsaus.

DAGBOOTTOCHT „DE ZONNEBLOEM"

Op maandag 25 me j.l. organiseerde „de Zonne-
bloem" afd. IJsselstreek haar jaarlijkse dagboottocht
Zo'n 270 gasten vertrokken 's morgens om 9 uur uit
Zutphen richting Arnhem.

Ze hebben de hele dag kunnen genieten van een mooi
landelijk uitzicht en een fijne verzorging.

Ook van de afd. Hengelo gingen er 63 mensen mee
voor een lekker dagje uit.

Naar aanleiding van de reacties die we hebben ont-
vangen, kunnen we zeggen dat iedereen tevreden was

Dit is mede te danken aan alle vrijwilligers die zich
op welke wijze dan ook, hiervoor ingezet hebben,
Namens de afd. Hengelo: mensen bedankt!

IK MET _
JIJZOMXK?

Ir's A _
KALl

MAAK EEN DEAL
ALS JE HOC MOET RUDEN



Vakantie?
Regel nu buitenlands geld

en reisverzekering.

Bij uw Rabobank regelt u alles in één keer:
• Buitenlands geld
• Reisverzekering
• Europas met pin-code (Eurocheques)
• Rabocard
• Topcard
• Reischeques
• Safeloket
• Hulpverlening in het buitenland

Kom tijdig langs, dan gaat u goed voorbereid op reis.

Minimaal l week voor uw vertrek!

Rabobank

' • .
• • • • / • • .

vers van het mes

Belegen Kaas
_

Gouwenaar
i

Aanbiedingen geldig van maandag 22 juni t/m zaterdag 27 juni 1992.

't is al 75 jaar feest bij Edah. s

Geslaagd
Cadeau!

Eindelijk je diploma. Nu mag je
lekker even uitblazen. Waarom niet
op een nieuwe fiets.... 'n Gazelle!

Een schitterend cadeau waarop
je de komende jaren nóg verder
komt

• HJ*HNIB/WS Ö»H; NKUV*'BMi 'MBJWS SMM 'NtUWS EDAH. NBLIWS 'HWH. NKUVW SJAH NtEOWS' Efc*H NlElWS .BMK NIEUWS
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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:

VERZEKERINGEN?

PRAAT ÉÉRST EENS MET ONS!

TJNWE\̂ X VERZEKERINGEN l. ,J

Onderlinge Varsseveld

Borchgraven 2, Varsseveld

08352-42141

Univé Het Platteland

IJsbaanweg 7, Twello

05712-71441

drukwerk
Kampstraat 13.7255 KC Hengelo (GW.). Telefoon 05753-3818

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

f f" Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 28 JUNI

Remigiuskerk
10.00 uur ds. A. B. Elbert (Doop en Gezinsdienst)

Goede Herder Kapel
10.15 uur Henk Dijkman Openluchtdienst bij De Haverkamp

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 27 juni 19.00 uur Eucharistieviering, H. Vormsel door

deken Olde Loohuis

Zondag 28 juni 10.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 30 juni 19.00 uur Avondmis

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdag 19.00 uur vooravondmis; zon-

dag 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.

Weekenddienst doktoren
De weekenddienst loopt van vrijdagmiddag 14.00 uur tot

maandagmorgen 08.00 uuren is uitsluitend bedoeld voor spoed-

gevallen.

Op zaterdag- en zondagmorgen is er om 11.00 uur een vrij

spreekuur; U hoeft hiervoor dus niet te bellen!

27 - 28 JUNI
dr. Eyck (praktijk dr. Hanrath) tel. 1277

Avond- en nachtdienst
Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel.

2262.

Dinsdag: dr. Hanrath, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 1277.

Woensdag: dr. Eyck, Kerkekamp 43, Hengelo Gld, tel. 3160

Donderdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 1266.

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 05753-1010
Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00-12.30 uuren 13.30-

18.00 uur, za., zo., feestdagen 11.00-12.00 uur.

Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend, buiten de

openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Weekenddienst dierenartsen
27-28 JUNI

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 tel. 05753-1230.

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 06 - 11

Kruiswerk Oost-Gelderland
Kruiswerk Oost-Gelderland is 24 uur per dag te bereiken via

telefoonnummer 06-8806 (bijna gratis, 3 cent per minuut). Via

dit telefoonummer 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.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en 12.00

uur). Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel. 05751 -

1846.

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. Oltmansstraat 7, 7221

NA Steenderen, tel. 05755-1659.

Kantoor Zelhem: "Dennenlust", Stephanotisweg 4, 7021 ZR

Zelhem, tel. 08342-2151.

Spreekuur gezins- en bejaardenverzorging en algemeen maat-

schappelijk werk: alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

Alpha-hulpverlening: di. en do. van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-

3948. Correspondentie-adres: Stichting "De Graafschap", t.a.v.

afd. Alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hengelo Gld.

Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo Gld.

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude Usselstreek)
Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging

in de gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij

problemen, bel (dagelijks 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 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

TAPIJT VAN DE
TAPIJTMEESTERS
STAAT GEWOON
BETER!
De Tapijtmeester weet welke eisen

u aan uw nieuwe tapijt stelt.

Daarom heeft hij een meesterlijke

kollektie machtig mooi tapijt voor

u samengesteld van de betere mer-

ken. En z'n service? Die is bijna niet

meer van deze tijd. De maat op-

nemen, thuis bezorgen, leggen, de

Tapijtmeester neemt het u uit

handen. Kompleet in tapijt, Jl

kompleet in service, dat

zijn De Tapijtmeesters.

TAPIJTMEESTERS

Raadhuisstraat 11-13 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1469


