
61e jaargang no 33 dinsdag 11 aug. 1992 UITGAVE:
DRUKKERIJ WOLTERS

Rcgelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

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

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha.

Tuldijk, Wichmond-Vierakker

en omstreken

t

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraat 1 - 7255 AA Hengelo Gld.

AMARETTO Floryno
Heerlijk frisse amandellikeur

Nu van 16.95 voor

14.95

-4. s. vrijdag 14 aug. maakt

iedere klant weer kans op een

tienffe waardebon in de H KM

T/enf/esregenaktie

Smakelijke variatie in brood.

Origineel en karakteristiek in smaak en
uitvoering. Met het Mexicaanse
Maïsbroodje op tafel wordt de maaltijd
zonnig én lekker. De maïs geeft het
broodje een heerlijke smaak en een
zonnige uitstraling.
Maïsbroodje,

zonnig en lekker.

Maïsbroodjes zijn bij ons verkrijgbaar.

Bakkerij
K R E U N E N
Tel. 05753-1474 - Hengelo

BARBECUE'S
Ook elektrisch

Bloemen
verkoopkas

ZOMERS GEMENGD BOEKET
f 4.95 per stuk 2 voor Oi9ö

CHINESE ROOS
f 3.95 per stuk 3 voor l Ui"

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

VRIJDAG 14 AUGUSTUS

KOOPAKTIE IN HENGELO
Met:

S/J ELKE WINKELIER KANS OP EEN

H KM WAARDEBON
Aan dif festijn is tevens een slagzinaktie verbonden.

MAAK DE VOLGENDE SLAGZIN AF:

Doe uw aankopen in Hengelo, waar

14 karaats gouden

spiegel-
solitair
DAMESRiNG
met een briljant van

0,04 karaat

Ie kwaliteit

voor maar 229.-
A.GROOT KORMELINK

horlogerie goud & zilver
Eigenaar T. van den Hul

Hengelo G Spalstraat 27 - Telefoon 0575*4036

VAKKUNDIG inlijsten
van uw

BORDUURWERKEN

Tevens vele soorten

fotolijstjes en wissel-

lljsten

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484 i

EINDELIJK... ONS NIEUWE
KANTOOR!

, we zijn eigenlijk een beetje sprakeloos We hebben er met

z'n allen een hele tijd naar uitgekeken. Velen hebben er de laatste

maanden keihard aan gewerkt. Maar nu is het dan eindelijk zover!

Ons nieuwe kantoor! En daar zijn we best een beetje trots op.

Sfeervol, ruim en functioneel. Dat zijn de kenmerken van

ons nieuwe onderkomen. Dat valt zo één, twee drie niet

uit te leggen. Daarom geven we u binnenkort volop de

gelegenheid om eens rustig ons kantoor te komen

bekijken. Met een hapje en een drankje wel te

verstaan. Maar daarover informeren we u de

komende weken meer. Eerst gaan we zélf nog

even genieten van onze nieuwe werkomge-

ving. Daarna bent u aan de beurt.

C

GERRITS-LAMMERS
GROEP B.V.

NMS - Hengelo Gld

Spalstraat 31, Hengelo Gld.

Telefoon 05753 - 3000*



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

onze zoon

Amando Stefano

Wij noemen hem
AMANDO

Paul en Marian De Jong-Mokkink

31 juli 1992

Waarleskamp 29
7255 WE HENGELO (Gld.)

Een nieuw leven,
een klein wond'er,
Voor de wereld zo gewoon,
maar voor ons zo heel bijzonder.

Wij zijn heel blij met de geboorte van onze
dochter

RINSKE ANNE

Rinske is geboren op 4 augustus 1992 om 14.00
uur. Zij wetegt 3300 gram en is 50 cm lang.

Gerard en Ria Weustenenk

Lankhorsterstraat 8,
7255 LB Hengelo Gld.

RUUD HARMSEN & DIANNE STEGERMAN

gaan trouwen en wel op vrijdag 14 augustus 1992 om
11.30 uur in het gemeentehuis van Hengelo Gld.

Gelegenheid tot feliciteren van 17.00 tot 18.30 uur in
zaal "De Engel", Dr. A. Ariënsstraat l te Steenderen.

Ons adres blijft:
Sarinkkamp 101,

7255 CZ Hengelo Gld.

Op 23 augustus 1992 zijn wij 25 jaar getrouwd.
Wij hopen dit samen met onze kinderen te vie-
ren op zaterdag 22 augustus.

HENK en GERDA HEIDEMAN
Hugo - Judith
Rosemarie - Jan

Wite ons hiermee wil feliciteren is van harte
welkom op onze receptie van 14.00-15.30 uur in
zaal „De Ploeg", Burg. Rijpstrastraat 10 te
Zelhem.

Boeninksteeg 16
7021 JZ Zelhem

Langs deze weg willen wij u hartelijk bedanken
voor uw belangstelling bij dte opening van ons
Partycentrum.
Cadeaus, blotemen, haast te veel om op te noe-
men. Met uw overstelpende belangstelling geeft
u ons het vertrouwen in een goede toekomst
van Partycentrum Langeler.
Nogmaals hartelijk dank.

Familie Langeler
Spalstraat 5 Hengelo, tel. 05753-1212

Voor de vele blijken van medeleven en belang-
stelling die wij mochten ontvangen na het over-
lijden van onze lieVe en zorgzame man, vader,
groot- en overgrootvader

MARINUS WIJNBERGEN

betuigen wij u onze oprechte dank. De brieven
en kaarten, de mooie bloemen en de kmst van
zovelen naar de rouwdienst en de begrafenis
zijn door ons gevoeld als uiting van uw waar-
dering voor hem.

H. Wijnbergen-Dikkeboer
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Hengelo (Gld.), augustus 1992

Verzorgingscentrum „De Bleijke",
Beukenlaan 37

kamer schilderen,

behangen

huis van buiten?
Beleefd aanbevelend

M. G. BOSMAN
Hogenkampweg 34-36, Hengelo Gld.

Tel. 05753-1216 (na 18.00 uur)

Deze week bij uw bakker
Jozef Schabbink

SCONES
(een traditioneel Brits produkt)

6 stuks

BAKKERIJ

4.98

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

Philips ijsmachine HR 2302

Deze ijsmachine draait z'n hand niet om * >r
1.2 liter heerlijk fris en romig ijs. En de &_«iaak
die bepaalt u zelf! Banaan, kiwi, sinaasappel,
chocolade, noten, u zegt het maar!

Philipsprijs f 189.00 159.00

Winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1280

Profiteer er nog van
zolang het kan

l paar VOETBALSCHOENEN

f 100.00
het 2e paar GRATIS

BADSLIPPERS MET KLITBAND

van f 25.00 nu

f 12.50
Diverse SPORTSCHOENEN en

ZAALSPORTSCHOENEN

f50.00
Tevens zijn wij met vakantie van

17 tot en met 21 augustus

Tot ziens bij

JAN EN RIEK HERMANS
Keijenborg

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
knollenmarkt fe Hengelo Gld.

Onze knollenmarkt-reklame

GROTE POT ZURE HARING
geen 4.00 maar 3.25

Onbetwistïs BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Onze fruitverkoop is weer begonnen

Heerlijk ZOMERAPPELS
Discovery - James Grieve

Natuurlijk lekkerder ...

Fruitbedrijf Horstink
Prinsenmaatweg 3

tel 05755-1643
b.g.g. 1243

RIB- EN HAASKARBONADE
500 gr. 5.45

RAUWE HAM 100 gr. 2.50

MOSTERDSPEK 100 gr. 1.50

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

l.v.m. het 2-jarig bestaan van

BLOEMSIERKUNST

„JOLANDA"
KERKSTRAAT 20a

KEIJENBORG TEL 2077

3 groene planten

2 groene planten +
1 bloeiende plant

Gemengd boeket

7.50

7.50

7.50
Deze aanbiedingen zijn geldig

van woensdag 12 t.e.m. zaterdag 15 augustus

Tevens is er nu een

nieuwe collectie cadeau artikelen

Kerkstraat 6

Let op de AANBIEDINGEN

in onze winkel en buiten op de
borden

TOT ZIENS

UW HEHGELO (GLD.)
De repetities van het bejaarder.koor

JONG VAN HART
worden hervat op donderdag 20 augustus

Wij zingen van 16.00-17.00 uur in „Ons Huis'

Nieuwe leden van harte welkom

SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalsraat l 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG MAAND AUGUSTUS

l l tr .DRIE STERREN JENEVER 19.95

l Itr. FLORIJN JENEVER 19.45

l fles BOKMA ROYAL DARK 23.95

l Itr. FLORIJN
CITROENBRANDEWIJN 13.95

l Itr. FLORIJN BESSENJENEVER 13.95

lltr. JOUSTRA BEERENBURG 18.95
l fles FINDLATERS WHISKY 22.95

l Hes DE KUYPER VIEUX 20.95
l fles HARVEYS SHERRY 8.95
l fles TAMAIOSA ROMANEASCA 9.25
zoete witte roemeense wijn

05753-1252
WOENSDAGS GESLOTEN

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

Correspondentie-adres: Postbus 200 - 7255 ZJ Hengelo Gld

Telefoon 05753-1541 - Telefax 05753-1118

**************************************************************
INFORMATIERUBRIEK

****************************************************************************

COLLECTEN
Volgens het collecterooster 1992 wor-

den tot 22 augustus 1992 geen collec-

tes gehouden.

GEMEENTELIJKE
EREPENNING

Het is de bedoeling, dat In het begin

van het komende seizoen 1992, welke

medio augustus a.s. een aanvang neemt,

de destijds ingestelde gemeentelijke

erepenning als bewijs van erkentelijk-

heid ten opzichte van inwoners en/of

verenigingen in deze gemeente, die op

het terrein van sport dan wel op cul-

tureel gebied een uitzonderlijke presta-

tie hebben verricht in het afgelopen jaar

1991 te doen uitreiken.

Voor de toekenning van de erepenning

dient men inwoner(ster) van de gemeen-

te te zijn, een team komt eveneens in

aanmerking, als de vereniging haar zetel

in de gemeente gevestigd heeft.

Opgave van de individuele prestatie of

den ingediend bij de gemeente Hengelo.

in teamverband dient schriftelijk te wor-

Alle gewenste inlichtingen worden u ver-

strekt door de afdeling Dienstverlening

en/of het buro Sport.

De in aanmerking komende personen/

teams dienen voor 22 augustus a.s. op-

gegeven te zijn.

BESCHIKKINGEN INGEVOLGE DE

HINDERWET

Burgemeester en wethouders var» Hengelo maken bekend dat bij hen

een aanvraag is binnengekomen van de heer B. Wenting voor een nieu-

we de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet

in verband met de wijziging/uitbreding van een tankstation met herstal-

inrichting voor motorvoertuigen, gelegen aan de Molenenk4 te Hengelo;

Zij zijn voonemens de vergunning te verlenen onder het stellen van

voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te onder-

vangen.

De aanvraag en de ontwerp-beschikking liggen op het gemeentehuis,

afdeling Grondgebiedszaken ter inzage van 12 augustus tot 12 september

1992 enke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Tevens liggen de stukken elke vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage

in de bibliotheek, Sterreweg 14 Na deze datum, tot het einde van de be-

roepstermijn, liggen de stukken ter inzage op de afdeling Grondgebieds-

zaken. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (tel. 05753-1541, toestel

26) kunnen tot één week voor bovengenoemde datum mondeling bezwa-

ren worden ingebracht, waarbij dan tevens de gelegenheid wordt ge-

geven tot een gedachtenwisselmg over de aanvraag tussen hel bevoegd

gezag, de aanvrager en overige aanwezigen.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk

bij ons college worden ingebracht

Degene, die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke

gegevens niet bekend te maken.

Alleen degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als boven-

omschreven of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn

geweest, zijn gerechtigd later beroep in te stellen.

Hengelo, 11 augustus 1992.

OPENSTELLING GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrij-

dag van 08.30 tot 12.00 uur.

12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

De hinderwetstukken liggen in het gemeentehuis, afdeling

grondgebiedszaken, ter inzage op werkdagen van 08.30 tot

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.

AFVAL . APART

OOK IN DE GEMEENTE HENGELO

INZAMELING GROF VUIL VRIJDAG 14 AUGUSTUS 1992

14 augustus 1992 wordt in de gemeente Hengelo grof vuil

huis aan huis ingezameld.

Wie binnen de bebouwde kom van Hengelo en Keijenborg

woont hoeft grof huishoudelijk afval niet meer tevoren aan

te melden. Het kan gewoon op de ophaaldag vooi grof vuil

aan de straat worden gezet. Wie buiten de bebouwde kom

of in Varssel of Veldhoek woont wordt verzocht het grof

vuil tot uiterlijk donderdags 12.00 uur voor de ophaaldatum

aan te melden. Het telefoonnummer is (05753-1541).

Als grens voor de bebouwde kom worden de borden ,,Hen-

gelo" en „Keijenborg" aangehouden.

Op 6 november 1992 is de volgende inzameldag voor grof

huisvuil. De ophaaldata voor grof huishoudelijk afval staan

vermeld op de ophaalkalender. Onder grof huisvuil wordt

verstaan al het huisvuil dat niet in de grijze container past,

zoals bankstellen, wasmachines, koelkasten e.d. Voor een

milieuvriendelijke verwerking van de koelkasten wordt zorg-

gedragen. Ook gebundeld snoei-afvaj en grof tuinvuil kan

worden aangeboden.

Buiten de inzamelrondes om wordt geen grof vuil ingezameld.

Namens de beladers verzoeken wij u dringend zich aan de

volgende spelregels te houden: ,

— biedt uw grof vuil dusdanig aan dat het handzaam ge-

bundeld is;

— Stukken of bundels grof huisafval mogen geen grotere

inhoud hebben dan 1m3 of zwaarder zijn dan 25 kg;

— het grof vuil dient op de inzameldag voor 8.00 uur aan

de weg te worden gezet.

Wij wijzen er op dat bouw- en sloopafval niet als grof vuil

wordt beschouwd. Dit afval wordt niet in de grof vuil op-

haalronde meegenomen.

Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met het ge»

meentehuis, telefoon (05753)-! 541.



ZOMERSE NOVITEITEN

Electrische schrapmachine
schrapt moeiteloos uw aardappelen,

worteltjes enz.

149.00
Ventilatoren

met 2 + 3 snelheden

oxillerend zwenkmechanism*

Electrische barbecue
is in de tuin, op balkon als binnen te gebruiken

BESSELINK
ELECTRA

KADO'S

HUISHOUD

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat

Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

Modevakschool „Bekveld"
Veermansweg 6, HENGELO GLD.

begint l september a.s. weer met de cursussen

* knip- en naailessen

* costumiere

* coupeuse

* coupeuse-lerares

Bel voor meer informatie met

MIENKE STAPELBROEK

TeL 05753-1703

Te koop aardappelen,

Parel, A. H'eebink Baker-
marksedijk 3, Baak,
Tel. 05754-1323.

Oppas gevraagd door de
weekse avonden van 20.00-
22.00 ur. Tel. 05753-1703.
Aanvang te Hengelo Gld.:

Aanvang te Hengelo Gld
Gehoorzaamheidcsursus
voor huishonden en tevens
puppy-cursus, zaterdag
15 augustus 1992 om 16.30
uur. Inlichtingen H. Lich-
tenberg, tel. 05753-2042 of
A. Peters, tel. 08344-1436
's avonds na 18.00 uur.

Goed extra geld

verdienen

Bel de

FIRMA BEIJER
Tel. 05755-1367
tussen 15.00 en 19.00 nor.

FEEST VIEREN
Bespreek vroegtijdig om
teleurstelling te voorko-
men!

Partycentrum
LANGELER
Hengelo Gld., 05753-1212.

Bezoek voor de laatste
maal de

OPEN MIDDAG
van Achterhoeks

museum 1940-'45

op zondag 16 aug.
van 14.00 tot 17.00 uur

centrum Hengelo Gld

SPORT GOED

met SPORTGOED

van

Roozegaarde Sport
Spalstraat 13, Hengelo Gld

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersDedrfjf

Rondweg 2a - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

Te kop: prima slachtkip-
pen f 3.50 per stuk. Per 10
stuks f30.00. W. Kemper-
man, Lamstraat 5, Toldijk.
Tel. 05755-1329.

Te koop: Esta diepvries-
kist, 420 liter. Tel. 05754-
1947. Na 18.00 uur.

Te koop: Eiken bankstel
met salontafel f300.00.
Tel. 05753-2424.

Voortaan kunt u ook voor uw
bankzaken bij ons terecht!

MEMELINK

-•'M

ASSURANTIËN
S

Zoals u weet bent u bij ons voor een gedegen verzekeringsadvies altijd welkom.

Nieuw is, dat u dat ook bent voor uw bankzaken. Op hetzelfde vertrouwde adres.

Bij dezelfde vertrouwde specialisten. Want sinds kort mogen we ons nu ook

Spaarbank agentschap noemen.

Wat is een Spaarbank agentschap?

Als Spaarbank agentschap kunnen wij u het ruim gevarieerde pakket
spaar- en hypotheekvormen van de NV Spaarbank Doetinchem
aanbieden

De Spaarbank is als geen ander thuis in bankzaken voorde particulier.
Of u nu vijfentwintig bent of vijfenzestig, werkt of studeert, een
koophuis heeft of een huurappartement, kinderen hebt of niet, de
Spaarbank heeft voor iedere individuele situatie de geschikte spaar-
vorm of hypotheek.

Verzekeringsadviseur én spaar- en/of hypotheekadviseur.

Bij elk advies bent u het beste gebaat bij een persoonlijke benadering.
Of het nu om verzekeringen gaat of om bankzaken. Als vaste adviseur
kennen wij uw situatie. Daardoor kunnen wij als geen ander inspelen
op uw eisen en wensen. Uiteraard in nauw overleg met u. Dat is met
name een uitkomst wanneer u het uitgebreide pakket spaar- of
hypotheekvormen bekijkt.

Verschillende spaarvormen.

Als Spaarbank agentschap bieden wij u een uitgebreid spaarpakket.

Wat u ook wenst; wij hebben altijd de geschikte spaarvorm voor u.
Van dagelijks opvraagbare spaarrekeningen tot de vaste termijn-
spaarrekeningen met uiterst lucratieve rente.

Verschillende hypotheekvormen.

Ook een hypotheek kunnen wij op uw persoonlijke situatie afstem-
men. Daarvoor hebben we als Spaarbank agentschap alle gangbare
hypotheken voorhanden.

Het Spaarbank agentschap. Uw vraagbaak voor uw bankzaken.

Wilt u meer weten over onze bankdiensten, dan kunt u ons altijd
bellen. We geven u graag alle gewenste adviezen.

Uw Spaarbank agentschap:

Memelink assurantiën
Spalstraat 11, 7255 AA Hengelo Gld.é

Tel. 05753-1521.

POLITIE-INFORMATIE der

RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Week van 28 juli tot en met 14 augustus 1992

Een persoon als verdachte gehoord terzake diefstal
fiets vanaf de kermis.
In de nacht van donderdag op vrijdag hebben twee
jongens uit Hengelo en <een jongen uit Zutphen on-
derling ruzie gehad in een horecabedrijf te Hengelo
(Gld,). Nadat de eigenaar van het café de zaak ge-
sust had en de betrokken personen naar huir zouden
gaan heeft de inwoner van Zutphen met zijn auto
ingreeden op de twee jongens uit Hengelo (IGd.).
De jongens uit Hengelo konden zich redden door
achter een boom en een lantaarnpaal te springen.
Vervolgens is de dader uit Zutphen weggereden. De
dader is thuis aangehouden voor dit feit.
In dezelfde nacht is er weer een bestuurder van een
personenauto gepakt welke met alcohol op achter het
stuur zat. Aan de man is direct een boete van 800
gulden uitgedeeld.
Op vrijdag 31-7-92 is er een fiets bij het zwembad
ontvreemd.
Afgelopen week drie maal bemiddeld bij conflicten.
Op vrijdag l augustus 1992 is er op de Kuurloseweg
weer een rteegeit aangereden. Tevens is er op de-
zelfde weg een ransuiltje aangereden.

ZUIVERINGSCHAP CONSTATEERT GEVALLEN

VAN BOTULISME IN OOST-GELDERLAND

In verschillende beken en stadswateren in Oost-
Gelderlanl zijn de afgelopen week door het Zuive-
ringschap Oostelijk Gelderland gevallen van botulis-
me geconstateerd. Het betreft hier dte Oude LJssel
bij Doesburg, in dte omgeving van de sluis en de
woonboten bij de Koppenbergh. Ook is in enkele Doe
tinchemse stadsvijvers botulisme geconstateerd.
Op een aantal andere plaatsen is vermoedelijk sprake
van botulisme maar dit moet nog door onderzoek
worden bevestigd.
Het betreft hiter het Melkvonder bij Ulft, de Keizers
beek bij Aalten en de Berkel vanaf Lochem tot de
inlaat bij het TwenthekanaaL
Alhoewel eht tot nog toe gaat om een voor mensen
ongevaarlijke soort van botulisme wordt uit voor-
zorg geadviseerd om niet te zwemmen in de ge-
noemde oppervlaktewateren. Ook wordt sterk afge-
raden om dode waterdieren zoals eenden, met blote
handen aan te raken. Als mensen dode waterdieren
vinden wordt verzocht om contact op te nemen met
het waterschap in de omgeving dat de dieren zal
verwijderen.
Overigens zijn in de officiële zwemwateren van Oost-
Gelderse recreatiegebieden geen gevallen van botu-
lisme geconstateerl. Meter informatie over deze offi-
ciële zwemwateren is te krijgen via de afdeling
Voorlichting en Inspraak van de Provincie Gelder-
land, Hier is ook de speciale folder „Zwemwater in
Gelderland" gratis aan tte vragen, tel. 085-599025.

HARMSEN BEDANKT WEDEROM

De topscorer Ruud Harmsen uit Hengelo (Gld)
heeft voor de tweede maal bedankt voor een aanbie-
ding in het betaalde voetbal. De aanbieding, die een
rigoreuze wending aan zijn frites-carriëre zou kun-
nen brengen, bracht de spits niet tot andere ge-
dachten.
Al eerder sloeg Harmsen het aanbod van Go-ahead
Eagtes uit Deventer af. Dit keer probeerde de ge-
degradeerde Graafschap weer enig talent binnen te
halen.
Als redenen gaf de in Toldijk geboren voetballer op
dat hij al Mercedes rijdt (met autotelefoon) en in de
komende tijd wat meer aan kindteren wil gaan den-
ken. „Vaderschap en topsport valt niet te kombine-
ren", aldus Harmsen.

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

<QT geboorte- en huwelijkskaarten
**-jubileum- en gelegenheidskaarten

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

«s- visitekaarten
*& rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
*r rekeningen, briefpapier
«3= circulaires, folders, prijslijsten
«P enveloppen, briefkaarten, sets
KT kettingformulieren enz. enz.

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

HENGELO (GLD.) IS WEER EEN

PARTY-CENTRUM RIJKER

Met de tijd meegaan is een must in een tijd waarin
veranderingen elkaar razendsnel opvolgen.
Die gedachte heeft de doorslag gegeven bij de be-
slissing de zaak aan een grondige opknapbeurt te
onderwerpen.
Reeds lang hadden mevr. Langeler en haar zoon
Hans plannen om dte accomodatie te veranderen en
gezien het resultaat is het geen verkeerde beslissing
geweest.
Hotel Langeler, een tot in dte verre omtrek bekend
hotel in Hengelo (Gld.), waarvan reeds in 1600
sprake was, heeft de zaalaccomodatie danig onder
handen gehad.
Het geheel werd in nieuwte, frisse kleuren geverefd,
er is een nieuwe vloer gelegd, nieuw meubilair aan-
geschaft, een invalidentoilet geplaatst en de ruimte
vergroot door het aanwezige toneel te verwijderen.
De fam. Langeler is nu klaar om de feesten,, ver-
gaderingen, partijen, congressen optimaal te verzor-
gen.
Ook kan men gebruik maken van het Oud-Hollandse
spellencircuit, wat geweldig leuk is om een gezellige
middag of avond mee door te brengen.
Dinsdagavond 4 augustus maakten zeer velen van de
gelegenheid gtebruik mevr. Langeler en Hans van
harte geluk te wensen met het prachtige party-
centrum.
De familie Langeler en haar staf van meiewerkers
staan voor u klaar om uw wensen te realiseren.
Ve"el succes!

ITALIAANSE MUZIEK DOOR

VOCAAL ENSEMBLE GRONINGEN

Op zaterdag 22 augustus a.s. klinken er afwisselend
verstilde en vrolijke akkoorden in het NH kerkje
in 's Heterenberg. Het Vocaal Ensemble Groningen
o.l.v. Wilfred Reneman zingt er een kort programma
van geestelijke en Wereldlijke Italiaanse koormuziek
uit de 14e en de 16e eeuw. Het concert begint om
20.15 uur en duurt ongteveer een uur.
Het programma omvat meerstemmige a capella koor-
muziek van uitsluitend Italiaanse componisten. Van
de veertiende-eeuwse melodieën van Landini en zijn
tijdgenoten, via madrigalen van Marenzio en Arca-
delt tot motetten van Palistrina en het dubbelkorige
en weinig uitgevoerde „O Domine eJsu Christe" van
Bobrieli.
Het Vocaal Ensemble Groningen is een gemengd koor
van 16 ervaren amateur-zang*ers. Het koor bestaat
slechts één week per jaar en studeert in vier inten-
sieve repetitiedagen een programma in. Het con-
cert in 's Heerenberg is het laatste van eer. kleine
toernete die begonnen is in Garnwerd. Op donderdag
20 en vrijdag 21 augustus geeft het Vocaal Ensemble
hetzelfde concert in resp. Zutphen en Arnhem. Daar-
naast heeft de organisatie van het Holland Festival
Oude Muziek te Utrecht het Vocaal Ensemble uit-
genodigd om op zondag 30 augustus een fringe-con-
cert in de Piteterskerk te Utrecht te verzorgen.
Toegang f7.50.

Mama,
bestaan er
nog echte

neushoorns?

GEEF OM DE TOEKOMST.
Word voor (27,50 donateur van het

Wereld Natuur Fonds. Giro 25, Zeist.&

REUMA
DESnUE

Veel reumapatiënten dragen hun pijn
in stilte. Het Reumafonds kan helpen. Helpt
u het Reumafonds?

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN
Statcnlaan 128,2582 GW Den Haag.
Bankrck.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324



Voor Toyota is
afstand geen

probleem!
Een Toyota overbrugt moeiteloos de grootste af-
standen. Maak daarom eens kennis met z'n unieke
prestatie-vermogen. Daarvoor is afstand evenmin
een probleem. Hoegen Dijkhof Doetinchem is offi-
cieel Toyota dealer, ook voor Hengelo en omstreken.
Om u ervan te overtuigen dat afstand naar uw Toyota
dealer geen probleem is, bieden wij u speciale servi-
ce faciliteiten zoals:

• gratis leenauto indien uw auto toe is aan een
onderhoudsbeurt;

• of: eventueel halen we uw auto 's morgens op en
brengen hem 's avonds terug;

• alle onderhoud volgens vastgestelde tarieven;
• prijsopgave vooraf;
• alle faciliteiten voor uw auto

Bezoek onze showroom en maak eens kennis met
Toyota. Vraag vrijblijvend informatie over alle typen en
modellen met de daarbij behorende prijzen.

TOYOTA

DOE INCHEM
Keppelseweg 18-26 Doetinchem. Tel. 08340 - 2262;

Na 18.00 uur: W. de Jager 05753 - 3888

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. 05755--l

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 16 AUGUSTUS

Remigiuskerk

10.00 uur ds. A. B. Elbert

Goede Herder Kapel

10 15uurds.P.F.de Vries
R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 15 augustus 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het
gemengd koor
Zondag 16 augustus 10.00 uur Woord en Communieviering
Dinsdag 18 augustus 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 uur en 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!

15 -16 AUGUSTUS

dr. Koning, tel. 1266

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: maandagt.e.m. vrijdag8.00-12.30uuren 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

15 -16 AUGUSTUS

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.

De HCI Betonindustrie BV is een snel groeiend bedrijf,
gespecialiseerd in de produktie van betonelementen voor
de woning- en utiliteitsbouw en voor de agrarische sector.

In verband hiermede zoeken wij op korte termijn:

PRODUKTIEMEDEWERKERS

Ervaring en/of opleiding in de bouw heeft onze voorkeur.

Solicitaties kunt u richten aan:
HCI Betonindustrie BV
Postbus 98, 7255 ZH Hengelo Gld. Tel. 05753-8181.
Na 18.00 uur 05753-1349.

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

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

BIIENHOF STRATENMAKERSBEDRIIF

André Bijenhof
Muldershof 1
7221 EA Steenderen
Tel. 05755-1944

06-52939311

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ft ff
Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem

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.

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 IJsselstreek)

Vereniging opchr. 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 vuil?
Haal dan de

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

verbluffend resultaat

gpieper!
Eindelijk is het zover.

Van de basisschool naar
de middelbare.

'n Spannende tijd
en meestal een

^\ grotere reisafstand
van huis naar school
en terug.

Dat vraagt
pm 'n veilige

maar ook leuke
.fiets....

n Gazelle dus!

ENE l N K
GLAS-VERF-BEHANG

letsen leuker!

èBL^^B 0 r » TM ,.

olci
RIJWIELEN BROMFIETSEN

KIEFTENDORPM 7255 MG

Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.

STAATSLOTERIJ
Voor loten moet u

DE DIERENSHOP
Spalstraat 12, Hengelo Gld

's Maandags gestoten

Mr. Steam
De

PROFESSIONELE

schoonmaakmachine

voor al uw TAPIJT

Bij de

,Spannevogel'

MUGGEN
MOTTEN WE NIET!

Luxaflex'"" horren
laten geen insekt in
u\v huis toe: rol
horren, vaste horren
ot hordeuren sluiten
hermetisch aan op
u\v raam of deur.
Dat wordt dan een
rustige/omer.
Kom daarom langs.
Hn bewonderde
'Luxaflex ' kollektie
hij uw dealer.

'Wettig gedeponeerd handelsmerk Een Munter Douglas' próduKt

L ü B B E R S f
W O O N W I N K E L

Raadhu i s s t r aa t 45 Hengelo Gld Telefoon (05753) 1286

LUXAFLEX® HORREN. GEEN DOORKOMEN AAN.

Wij verkopen ook KLAMBOE'S

De Nederlandse Lever Darm Stichting

VOOR ELSJE SMAAKT ALLES HETZELFDE
ZE HEEFT AL 3 JAAR EEN INFUUS.

Elsje heeft een spijsverteringsziekte.
Zonder infuus krijgt zij onvoldoende voe-
ding binnen en raakt zij ondervoed. Die
ellende duurt nu al 3 jaar.
Elsje is niet de enige; elk jaar moeten
ruim 21000 kinderen met een spijsverte-
ringsziekte het ziekenhuis in.

Ook volwassenen lijden aan deze ziei-
ten, in Nederland maar liefst 2 miljoen.
Sommigen hebben een ernstige aan-
doening zoals een maag- of leverziekte,

galstenen, chronische darmontsteking of
darmkanker. Anderen tobben met een
prikkelbare darm, chronixhe verstop-
ping, diarree of andere problemen.

De Lever Darm Stichting wil deze men-
sen helpen met wetenschappelijk onder-
zoek, voorlichting en patiëntenzorg.
Daarbij is uw financiële hulp onmisbaar.
Steun ons daarom met uw gift, dan kan
Elsje straks misschien weer gewoon
eten.

Giro 2737 Bank 70.70.70.538

De Nederlandse Lever Darm Stichting,
Postbus 25,3620 AA Breuketen. lel. 03462-64946.


