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DRUKKERIJ WOLTERS
Rcgelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld
Telefoon 05753-1455, b.&.g. 2771
Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:
Hengelo, Keijenborg,
Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Tuldijk, Wichmond-Vierakker
en omstreken

Voortaan kunt u ook voor uw
bankzaken bij ons terecht!

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.

Tel. 05753-1521.

NOOIT MEER TE
IMT OP SCHOOL

KWHH / In 3 flitsende

kleuren.

Kompleet met verlichting en

veittgheidislot. f 559.-

Op 'n Batavus snel je al je
klasgenoten voorbij. Zo licht
trapt hij , zo scherp stuurt hij .
En als 't wat ruiger gaat, dan
kan 'n Batavus ertegen door
z'n sterke frame en keiharde
laklaag.

Dus... wat is de leukste manier
om op tijd op school te
komen? Kijk daarvoor bij je
Batavus dealer!

ZWEVERINK
fietsspecialist

i lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888 i

STICHTING PEUTERSPEELZAAL

P.U.K. KEIJENBORG e.o.
Opgave voor het nieuwe schooljaar van

peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar bij

M. VAN SETTEN
Past. Thuisstraat 3, Keijenborg, tel. 3985.

INFORMATIE-AVOND!
DINSDAG l SEPT. 1992 om 20.30 uur
in de peuterspeelzaal. St. Janstraat 6

U BENT VAN HARTE WELKOM

Voor ons landbouwmechanisatiebedrijf
vragen wij een

landbouw-
monteur

Uw sollicitatie kunt u richten aan
LMB Huurnink
Covikseweg 10, Postbus 29
7220 AA Steenderen
tel. 05755-1317

Banssehool
Bouman

op zondag 20 september a.s.
zullen we weer van start gaan met onze

nieuwe danscursus 1992/1993
De lessen zullen evenals voorgaande jaren weer op de zondag
worden gegeven in zaal "De Engel" te Steenderen.

Voor alle cursussen kunt u zich opgeven op zondag 30 augustus en
6 september van 19.00 tot 20.00 uur in zaal "De Engel" te Steenderen
of telefonisch op nummer 05755-2204.

DERKJE EN HERMAN BOUMAN
RUSSERWEG 16 - 7227 DD TOLDIJK

140-JARIG JUBILEUM SCHUTTERSGILDE SI JAN
VRIJDAG 28 AUGUSTUS:

Van 20.00-22.00 uur receptie in de feesttent. Belangstellenden zijn van harte
welkom.

ZATERDAG 29 AUGUSTUS:

Vanaf 20.00 uur SCHUTTERSBAL

m.m.v. show-orkest "SFINX" uit Roemenie.

ZONDAG 30 AUGUSTUS:

GROOT FEDERATIEF SCHUTTERSCONCOURS

12.30 uur aanvang marswedstrijden nabij de appartementen "Postel-Staete"
13.45 uur opening op het sportcomplex.

Aansluitend massale vendel-demonstratie.
Hele middag stemmingsmuziek in de feesttent
m.m.v. de "Vesters Walder Muzikanten.

GRATIS ENTREE zowel op het concoursterrein als in de feesttent.
14.00 uur Defilé wedstrijden.
14.15 uur Aanvang Federatief Koningschieten alsmede schiet- vendel- en

bielemanwedstrijden.
17.00 uur Prijsuitreiking.
17.30 uur Afsluiting.

Vanaf 20.00 uur SCHUTTERSBAL
m.m.v. top-orkest "NATIONAL FOUR".

LUNAPARK Bij de feesttent.
Zaterdag geopend vanaf 13.30 uur.
Zondag geopend vanaf 11.30 uur.

FEESTTENT Deze staat opgesteld in de Pastoor Thuisstraat, tegenover het sport-
complex.

Wij hopen U het komend weekend in Keijenborg te mogen begroeten.
Bestuur Schuttersgilde St. Jan

Magere
Riblappen

12.951kg

Mager
Rundergehakt

9.951kg

Runder Magere
Sausijsjes Speklappen

5.95500 gram 500 gram

Onze dagreklames:
maandag, di nsdag 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

Keurslager P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7- Hengelo Gld.

Tel. 05753-1269

4.95

4.95

4.95

5.95

NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ VOOR DE

NAAILES
aanvang 5 oktober 1992

R. ABBINK-ZEMMELINK
Heideweversweg 6, Hengelo G., tel. 05753-1410

Gediplomeerd lerares, aangesloten bij de Coop. Modevak-
schoolvereniging "Danckaerts" U A te Den Haag.

Wegens vakantie zijn wij ge-
sloten van donderdag 3 tot en
met woensdag 16 september.

Donderdag 17 september staan wij weer
voor u klaar met onze ovenverse produkten.

Bakkerij

Hekkelman
Raadhuisstraat 35
Hengelo Gld

VNINDj/MOLENB/lKKERS

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

Voor vakkundige reparaties aan:

Klokken en horloges (alle merken)
Gouden en zilveren sieraden

Snelle batterij-service

A.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

k. Eigenaar T. van den Hul
Hengelo G. Spalstraat 27 - Telefoon 0675^4036



Blij zijn wij met de geboorte van onze zoon

en mijn broertje

BON

Gewicht: 3465 gram, lengte: 50 cm

17 augustus 1992.

Gerrit, Ria en Nienke Onsten k

Wichmondsewteg 2,

7255 KX Hengelo Gld.

Tel. 05753-3504

Per l september 1992 zal onze medewerker

BERTUS OORTGIESE

gebruik maken van V.U.T. en onze dienst verlaten.

Om een ieder gelegenheid te geven hem, na een 32-

jarig dienstverband bij Krijt, te feliciteren, houden

wij een receptie op 3 september 1992 van 19.30 tot

21.30 uur in zaal "de Engel", Dr. A. Ariënsstraat l

te Steenderen.

De afscheidsreceptie was overweldigend.

Daar het onmogelijk is U allen persoonlijk te

bedanken laat ik U langs deze wteg weten dat

mijn vrouw en ik U heel erg dankbaar zijn

voor de hartelijkheid ons betoond bij mijn af-

scheid als praktizerend dierenarts.

Uw vriendelijke woorden, Uw brieven, bloe-

men en geschenken hebben een onvergetelijke

indruk op ons gemaakt

Wij danken U allen van ganser harte.

Het was geweldig.

H. EIL

Voor uw blijken van deelneming en medeleven

na het overlijden van onze lieve moeder en oma

CHRISTINA WINTERS-TIJDINK

betuigen wij u onze oprechte dank.

Namens de familie,

A. W. H. Winters

Hengelo Gld, augustus 1992.

WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN

KENNISGEVING VAN EEN AANVRAAG
OMVERGUNNING

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer heeft d.d. 16 juli 1992 een aanvraag
ontvangen van de gemeente Hengelo (Gld) om vergun-
ning ingevolge de Wet chemische afvalstoffen (Wca)
voor het bewaren van chemische afvalstoffen en afge-
werkte olie op het terrein, gelegen aan de Zelhemseweg
38 te Hengelo (Gld).

De aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen
vanaf 28 augustus 1992 ter inzage bij de afdeling
Grondgebiedszaken van de gemeente Hengelo (Gld),
Raadhuisstraat 20, op werkdagen van 9.00-12.00 uur
en van 14.00-16.00 uur, alsmede in de bibliotheek, Ster-
reweg 14 op vrijdag van 17.00-20.00 uur.

Een ieder kan tot en met 28 september 1992 schriftelijk
bezwaren indienen bij de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De bezwaren
dienen te worden gezonden aan de Directie Afvalstof-
fen, postbus 450,2260 MB Leidschendam. Degene die
een bezwaarschrift indient kan daarbij schriftelijk ver-
zoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te
maken. Normaal gesproken wordt er in het kader van
een aanvraag om vergunning ingevolge de Wca geen
openbare zitting gehouden, aangezien hiervoor weinig
of geen belangstelling bestaat. Indien een zitting toch
gewenst wordt geacht, kan hierom schriftelijk worden
verzocht. Dit verzoek kan worden gericht aan Bureau
Vergunningen Wca, postbus 88,5275 ZH Den Dungen.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

AFSCHEIDSBIJEENKOMST
GEMEENTESECRETARIS VERHOEFF

Het gemeentebestuur van Hengelo geeft de inwo-
ners en belangstellenden gelegenheid afscheid te
nemen van de heer

K. VERHOEFF

als secretaris van de gemeente Hengelo, zulks in
verband met vervroegd uittreden in verband met
veertig dienstjaren.

Ter gelegenheid hiervan beleggen wij een receptie
waarin afscheid van de heer en mevrouw Verhoeff
kan worden genomen.

Deze receptie wordt gehouden op maandag 31
augustus 1992, tussen 16.00 en 17.30 uur in het
gemeentehuis van Hengelo.

Het gemeentebestuur voornoemd,
Mr. A.W.J. van Beeck Calkoen, burgemeester.
Mr. E.M. Stapelbroek, loco-secretaris.

Hengelo, augustus1992.

DE ALLERBESTE

met 3 maand OMRUILGARANTIE

en GRATIS PLAATSEN bij

„DE SPANNEVOCEL"

Winnaars van de HKM
'TIENTJES-REGEN11 aktie
van vrijdag 14 augustus.
Waar niet vermeld, komen genoemde personen uit
Hengelo.

mevr. Aaderink
T. Bos
Bosch
M. ten Broeke
H. Bruggink
J. Buunk
J. Derksen
mevr. Eil
Groot Enzerink, Vorden
G. J. Groot Jebbink, Linde
F. de Haan, Steenderen
A. Haggeman
mevr. Harmsen
W. Harmsen
A. J. Hebben, Toldijk
mevr. Hissink, Baak
van Houte, Vorden
Huizinga
W. Jansen, Toldijk
R. Janssen
B. Jolink

E. J. de Jonge, Toldijk
J. Klein Gotink
H. Klein Obbink, Vorden
A. J. Klein Obbink
H. G. Koers-Harmsen
mevr. C. Kuipers

Y. Lammertink, Vorden
mevr. B. Langeler
B. Lassche
J. Lenselink, Vorden
H. Lenselink
J. Lenselink
G. W. Lubbers
J. Lueb, Keijenborg
A. Lueb, Keijenborg
J. Luimes
R. van Malsen
mevr. Momberg, Linde
B. Mullink, Keijenborg
P. Mutsaers
H. Nieuwenhuis, Steenderen
mevr. Opperhuizen
R. Regelink, Toldtfk
M. Regelink
G. Reulink, V'elswijk
L. Roenhorst
B. Schuurman

J. Steege, Keijenborg
J. Toonk
mevr. de Veer, Zutphen
W. Wassink

K. Wesselink, Keijenborg

RIBLAPPEN 600 gr 8.95

ACHTERHAM 100 gr 2.30

GEBR. GEHAKT 100 gr 1.20

SLAGERIJ

NIEUWENHUIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG
TeL 05753-1320

x y/INY'S

^ANSSCHOOL

INSCHRIJVING
voor beginners, gevordeiden, gehuwden en verloofden

Wij geven les in de moderne dansen, de standaard dansen
en de Latijns-Amerikaanse dansen.

Inschrijving Keijenborg / Hengelo:
Op donderdag 27 augustus a.s. van 19.00 tot 21.00 uur In
zaal Winkelman te Keijenborg.
Gelieve bij inschrijving ƒ 10,~ te voldoen.

Voor informatie en inschrijving kunt U ons dagelijks bellen op nr. 05443-75102.

DINY'S DANSSCHOOL
Buitenschans 51
7141 EK Groenlo
tel. 05443-75102 of 05440-64914

van

Te koop aardappelen, Zaterdagavond 15 aug. j.l. Te koop Cormick trekker,

Parel, A. Hteebink Baker- verloren in de omgeving 42 PK, i.pr. st A. G. Jolink

van Maria Postel en St Jan Molenweg 6, Baak
straat te Keijenborg een Tel 05754_1692

herenbril. Tegen beloning
terug te bezorgen. Te koop diepvrieskist,

Reacties ondter no. 35 P inn 350 liter, prijs f 95.—

Gevraagd zelfst. huish.
hulp voor l morgen per

„_ week. TeL 1125, na 18.00 L
Spalstraat IS, Hengelo Gld uur bureau de Reclame

Tel. 085-635067

G€M€€NTC H€NG€LO
Provincie Gelderland

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

<#***********************

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN

Volgens het collecterooster 1992 worden
de komende periode de volgende
collectes gehouden:
23 t/m 29 augustus - Lever/Darmstichting
30 augustus t/m 5 september - Kanker-
bestrijding.

] L BESCHIKKINGEN INpEVOLGK DE HINDERWET

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 uuren 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.

OUD PAPIER KALENDER SEPTEM-
BER 1992

Op de volgende data kan oud papier
worden gebracht op de volgende plaat-
sen:
Dinsdag 1 en woensdag 2 september
Basisschool De Leer. Container parkeer-
plaats Dwarsstraat bij de school. Tot 18.00
uur.
Zaterdag 5 september
Korfbalvereniging Quick '81. Container
bij de ingang van korfbalveld, Korenbloem-
straat. Tussen 9.30-12.30 uur.
Woensdag 9 september
Ds. J.L. Piersonschool. Het papier kan
tussen 13.00 en 15.00 uur bij de school
gebracht worden.
Zaterdag 26 september
Gymvereniging D.l.O. Keijenborg. Con-
tainer op de parkeerplaats bij de St.
Bernardusschool, Pastoriestraat. Tussen
7.30-12.00 uur.
Continue inzameling
L.R. de Bosruiters, oud papier kan wor-
den gebracht maandag t/m vrijdag aan
Bronkhorsterstraat 8.
Damclub Hengelo "D.C.H.". Container op
parkeerterrein achter zaal Wolbrink. Tij-
dens openingstijden winkel Spannevogel.
In winkel naar sleutel van container vra-
gen.

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 B. Rexwinkel, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende hinderwetvergunning, voor een fokzeugen- en schapenhouderij, op het perceel
Wolsinkweg 2 te Hengelo;
de heer A.J. Weevers, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een varkensmesterij, op het perceel
Remmelinkdijk 6 te Keijenborg;
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 26 augustus 1992 tot 9 september 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, onder voorschriften vergunningen
ingevolge de Hinderwet zijn verleend aan:
de heer A. Ridderhof, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende hinderwetvergunning voor een garage, herstelinrichting en showroom, op het
perceel Bleekstraat 14 te Hengelo;
de heer G. J. Bosman, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een hoveniersbedrijf en kwekerij annex
tuincentrum op het perceel Kervelseweg 23 te Hengelo;
de heer H. Vrogten, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een varkensmesterij op het perceel
Kloosterweg 1 te Hengelo;
Firma Wullink, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet voor een rundveehouderij, op het perceel
Bronkhorsterstraat 10 te Hengelo;
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, op het perceel Aaltenseweg 19 te Hengelo;
Lenselink B.V., voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet, voor een meubelfabriek, op het perceel
Vordenseweg 50 te Hengelo.
De beschikkingen liggen ter inzage van 26 augustus 1992 tot 26 september 1992.
BEROEP tegen deze beschikkingen kan tot 26 september 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, 25 augustus 1992.

| RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING C.A.

De raadscommissie Ruimtelijke Ordening c.a. houdt op woensdag 9 september 1992 een openbare vergadering in het gemeentehuis. De vergadering
begint om 19.30 uur. Vanaf 19.30 uur bestaat gedurende 15 minuten voor niet-commissieleden de gelegenheid gebruik te maken van het spreekrecht.
Wie van het spreekrecht gebruik wenst te maken dient daarvan te voren kennis te geven aan de voorzitter. Het spreekrecht is beperkt tot onderwerpen
welke op de agenda voorkomen.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening.
2. Besluitenlijst van de vergadering van 25 juni 1992.
3. Verzoek om wijziging van de bstemming van de percelen Regelinklaan 3 en 5 te Hengelo Gld.
4. Verzoek om wijziging van de bestemming van het perceel Spalstraat 37 te Hengelo Gld.
5. Verzoek om wijziging van het bestemmingsplan t.b.v. de uitbreiding van camping "Kom-es-An".
6. Voorstel tot vaststelling van een zgn. voorbereidingsbesluit ten behoeve van de boscompensatie aanleg golfbaan.
7. Mededelingen.
8. Onderhoud zandwegen (financiële consequenties uitbesteden).
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

door de door de gemeenteraad vastgestelde tarieven. Op grond van wettelijke voorschriften
wordt de waarde periodiek herzien door middel van taxaties. De aanslagen O.G.B, t/m 1991
waren gebaseerd op taxatie;; naar de waarde op 1 januari 1987. De aanslagen over 1992 zijn
gebaseerd op een hertaxatio welke onlangs heeft plaatsgevonden waarbij de waarde per 1
januari 1991 is vastgesteld. Deze taxaties zullen ook voor de komende jaren gaan gelden.
Aangezien deze taxaties over het algemeen veel hoger uitvallen dan die naar de situatie op 1
januari 1987 heeft de gemeenteraad besloten de tarieven voor 1992 ten opzichte van 1991 met
± 14% te verlagen. Dit betekent niet dat de hoogte van de O.G.B, aanslagen gelijk is aan die
van vorig jaar. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de onderlinge verschuivingen in de waarde van
de verschillende onroerende goederen en doordat de totale opbrengst van de O.G.B, met
3,68% is verhoogd om de gemeentebegroting sluitend te maken.

Inlichtingen.
Voor al uw vragen betreffende de O.G.B., en alle andere gemeentelijke belastingen kunt u
terecht bij het gemeentehuis, afdeling Financiën, Postbus 200,7255 ZJ Hengelo Gld., telefoon
05753-1541, toestel 66.

ONROEREND-GOEDBELASTINGEN (O.G.B.)

Eén dezer dagen zal bij nagenoeg alle belastingplichtigen voor de O.G.B, de aanslag voor het
jaar 1992 in de brievenbus glijden. In verband hiermee willen wij u over enkele zaken met
betrekking tot deze belasting informeren.

Taakoverdracht O.G.B.
Met ingang van het belastingjaar 1992 zijn de werkzaamheden die de rijksbelastingdienst voor
de O.G.B, verrichtte (o.a. verzending van de aanslagbiljetten en incasseren van de te betalen
bedragen) overgedragen aan de gemeenten. Voor de belastingplichtigen betekent dit dat zij
voor alle zaken met betrekking tot de O.G.B, met ingang van het belastingjaar 1992 terecht
kunnen bij de gemeente.

Algehele hertaxatie.
De hoogte van de aanslag O.G.B, wordt enerzijds bepaald door de waarde van het betreffende
onroerend goed (in het nieuwe Burgerlijk wetboek "Onroerende zaak" genoemd) en anderzijds



DANSLESSEN
Wij geven kursussen voor

beginners, gevorderden,
gehuwden en verloofden

Heeft u interesse?
Kom dan geheel vrijblijvend bij ons
informeren of bel even:

05443-71809
Wij onderwijzen:

Federatie Danslemren Organisaties

ball-room, Latijns Amerikaanse dansen
en moderne dansen o.a. riOCK & riOII

l ) V S SM 14' 'II \

DANSEN'LEVEN'LACHEN

INSCHRIJVING:

HENGELO GLD:
maandag 31 augustus
van 19.30 tot 20.30 uur
in zaal Langeler.

HALLE:
woensdag 2 september
van 19.30 tot 20.30 uur
in zaal Nijhof.

Inschrijfkosten ƒ 10,00.

* Wilt u verzekerd zijn van goede danslessen?
Vraag dan uw dansleraar naar zijn FDO-diploma.

* Tevens inschrijving voor gehuwden en verloofden.

Dansstudio
''Sïw£ - i

/••••fel».

•${.. K A A K
LICHTENVOORDE Patronaatstraat 18, tel. 05443 - 71809

30 aug. 30 aug.

naardeMEUBELBEURS
Zondag 30 augustus a.s. is er MEUBELBEURS
te Utrecht voor particulieren.

Hebt u meubelen nodig, of wilt u zich oriën-

teren, dan is dit een prachtige gelegenheid om

altes op meubelgebied te zien en eventueel uw

keuze te maken.

Bij aankoop van meubelen betaalt Heijink uw
reis- en entreekosten.

Vraag inlichtingen bij Heijink „de Spanne-
vogel", de zaak met 43 jaar ervaring en bekend
om zijn service.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPUTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

VISHANDEL

„HENGEL"

Raadhuisstraat Sla

(Molenhoek)

Tel. 05753-3460

NIEUW uit eigen keuken:
PAELLA en VISSOEP

Ook eens proberen

Mmm. .enlekker!

!

14 september

starten de volgende cursussen:

KNIP-EN NAAILES
voor beginners en gevorderden

10 lessen PATROONTEKENEN
eenvoudige rokken en blouses

broekrokken en pantalons

10 lessen NAAITECHNIEKEN
voor gevorderden

Het naaien van zakken, splitten, kragen enz.

Tevens dte mogelijkheid tot het volgen van

de opleiding tot:

— costumiére

- coupeuse

- haute couture

Voor informatie:

Riek en Angelique Jansen
Modevakschool „Haarlem"
Steenderenseweg 4 - Hengelo Gld - 05753-2056

SURPRISETAAR1EN . .
Voor elke gelegenheid
maken wij voor u een sur-
prisetaart op bestelling.
Uw idee wordt een mooie
taart bij bakkerij Kreunen
TeL 05753-1474.
De zaak voor surprise-
taarten met smaak!

Gezin met jonge kindteren
zoekt ondersteuning van
de huishoudelijke taken
voor l ochtend in de week.
We denken aan iemand die
daarnaast ook enkele uren
overdag/'s avonds op onze
kinderen wil passen.
Brieven onder no. 35W
bureau de Reclame

Gevraagd zelfst. huish.
hulp voor l ochtend in de
2 a 3 weken. Brieven
onder no. 35H bureau de
Reclame

Gevraagd schoonmaak-
hulp voor de maandag in
Hengelo Gld. Brieven
onder no. 35E, bureau de
Reclame

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrljf
Rondweg 2a - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

Voor de thuisblijvers
nog éénmaal rondje
BUITENLAND

O \S>\y .vV

* >w°»

Debaktef
die zelf
efcedag
vercbató

* Deense Krakelingen

1.25
* American Brownies

1.00
* Parijse Soesen

deze week 1-5O

BAKKERIJ KREUNEN
tel. 05753-1474 - Hengelo Gld.

Deze week de zaak met een
buitenlandse smaak!

SCHOUDERKARBONADE

^Westland
j

HENGELO GLD

tel. 1054

Uit de KAASHOEK:

JONG BELEGEN kg 9.98

POLDERKAAS pikant
500 gr 6.98

BRIE SELECTION 60+
100 gr 1.59

Uit onze RAUWKOSTKEUKEN

JiMP SLANK 500 gr 4.98

WITTE KOOL-HAMSALADE
500 gr 4.98

KOM EENS KIJKEN

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 HengeiO Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

500 gram
RUNDERVINKEN
per stuk

KATENSPEK
100 gram

ZURE ZULT
100 gram

5.55

1.80

1.80

1.05

SLAGERIJ
RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld)

Tel. 05753-1301

Bloemen
verkoopkas

Cocospalm
3 kleina groene plantjes

Keuze uit 15 soorten

995
4.95

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Kon. Harm. „CONCORDIA"

Start met een nieuwe

blokfluitgroep
Aanmelden maandag 31 aug. a.s. tussen 16.30

en 17.00 uur in ons repetitielokaal St Michiel-

straat boven kledingzaak W. Derksen

te Hengelo Gld.

Leeftijd vanaf 7 jaar.

De lessen beginnen op maandag^? sept. a.s.

Beginners om 16.00 uur

Gevorderden om 16.30 uur

Naast blokfluiten is er ook volop gelegenheid

tot het leren bespelen van een instrument of

trommel.

Leeftijd speelt geen rol.

Informatie: G. Lenderink, Tel. 05753-1223

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

BACK TO SCHOOL i,

55? TEXAS
INSTRUMENTS

Texas Instruments 1104
Practische en sterke reken-
machine met naast alle basis-
functies ook een procent-
en een worteltrek-toets.
Uitgerust met geheugen en
compleet met Beschermhoes.

Tl-prljs:
35,-
AKTIE:

Texas Instruments TI30
Fraaie, wetenschappelijke cal-
cuator met maar liefst 54 veel-
gebruikte wetenschappelijke
wncties en een 'Constant
MernoryV Inclusief stevig etui en
twee j-w volledige garantie!

TI-prijs:
40,-
AKTfE: 25,00

TI30STAT
Als TI30 met extra statistische
functies.
TI-prijs:
49,- AKTIE:

TI30STAT-SOLAR
DezeTI30-STAT
werkt op licht-
energie!

29.9
LAR

39.9

Met geheugen voor
150 namen en

telefoonnummers

Texas Instruments Phone Bank
Naast de normale rekent uncties biedt
deze 'phonebank' de mogelijkheid tot
het opslaan en raadplegen van 150
namen en telefoonnummers (of andere
nuttige gegevens).' ^m ̂  * -

TI-prijs: 99,- ~ " ̂
Onze AKTIEprijs:

imcio \ui aiiudG

SX



Peugeot 205 accent
Peugeot 205 G L
Peugeot 205 XE
Peugeot 205 G LD
Peugeot 205 junior
Peugeot 205 XR
Peugeot 205 accent 1.4
Peugeot 205 accent

Peugeot 309 XR
Peugeot 309 score
Peugeot 309 XR
Peugeot 309 XLD
Peugeot 309 magnum

Peugeot 305 automaat
Peugeot 305 GTX 1.9

Peugeot 405 GL
Peugeot 405 GL LPG
Peugeot 405 GRD
Peugeot 405 GR

Peugeot 505 GRD break

Citroen AX TGE
Renault 25 gas
Volvo 340
Volvo 340
Volvo 740 GL diesel

1986

1988

1987

1987

1989

1991

1989

1990

1987

1988

1989

1988

1989

1986

1984

1988

1988

1989

1989

1988

1989

1987

1987

1985

1985

^<\ AUTOMOBIELBEDRIJF

itxüfoerfjof
Bleekstraat 14, Hengelo Gld

Tel. 05753-1947
Plakhorstweg 8, Doetlnchem

Tel. 08340-32851

STUDEREN IS
AAN UWTOEKOMST BOUWEN

(avondopleidingen)

N l MA-A start 14 september
NIMA-B start 18 september
NIMA-C start 4 november (NIEUW IN HOLTEN)

Hoge slagingspercentages door:

* kleine groepen (max. 15 deelnemers)
* rustig en comfortabel leslokaal.

bei nu voor informatie 05483 62666.

SYMBIOSE REKLAME- EN MARKETING ADVIESBUREAU B.V.
divisie opleidingen

p / a Keizersweg 30,7451 CS, Holten, Tel: 05483-63281.

Dag/Avond M.AV.O.

Zutphen

De DAG-AVONDSCHOOL VOOR
VOLWASSENEN - ZUTPHEN

MAVO in 2 of 3 jaar
Studie per vak mogelijk.

Informeer naar ons aanbod van nieuwe
cursussen zoals wereldoriëntatie,

kunstgeschiedenis, computerkunde en
conversatie

Inlichtingen: maandag t/m donderdag 09.00-12.00 uur
en 19.00-21.00 uur

Leeweriklaan 17a - 7203 JD Zutphen
Telefoon 05750-17736

Praktijk voor HOMEOPATHIE

G. W. Leusink
Praktijk gericht op: maag-darmklachten,

moeheid, allergie,
eczeem, migraine,
chronische ontstekingen.

Piet Mondriaanstraat 4
Zelhem, tel. 08342-3621

Spreekuur volgens afspraak.

Onbetwist is BOSMAN
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 30 AUGUSTUS

Remigiuskerk
10.OOuurds.RF.de Vries

Goede Herder Kapel
10.15 uur ds. A. B. Elbert

R.K. Kerk Hengelo Gld
Zaterdag 29 augustus 19.00 uur Gezinsviering

Zondag 30 augustus 10.00 uur Woord en Communieviering

m.m.v. het gemengd koor

Dinsdag l september 19.00 uur Avondmis in de Bleijke

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!

29 - 30 AUGUSTUS
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
29 - 30 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.

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 uuren 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 jeugd telefoon Achterhoek
Tel. 08346-65000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Deze ster staat
minder ver dan u
wellicht denkt.

De Mercedes-Benz ster is een ster waar je ais 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.

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) j

L

VOOR BUITENWERK
Herfst-en helder verven

Standverven aflak

Noblet
Gronden en aflakken uit één bus

Dekkende kleurcopperant
Veel kleuren in voorraad
Nu ook in hoogglans

Transparant copperant

Hoogglanzende lak
met kleur

P.P.R anti-roest verf
voor alle ijzerwerk

Op onze KLEUR MENGMACHINE kunnen wij
meer dan 3000 kleuren maken in hoogglans -
zijdeglans - muurverf - beitsverf en PU-lak

WIJ GEVEN U GRAAG ADVIES

REGELINK'S
schildersbedrijf
Raadhuisstraat 40 - Hengelo G. - Tel. 05753-1655

een MAGNETRON
is een ideale aanvulling in de keuken

Late thuiskomers, onverwachte
gasten, drukke bezigheden. In
geen tijd staat er iets goeds op
tafel.
Een hapje tussendoor, maar ook
een complete maaltijd.

Wij hebben magnetrons vanaf

ƒ 339,00

BESSELINK ELECTRA
KADO'S

HUISHOUD
electrisch install. bedrijf

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
Hengelo Gld - Tel. 05753-1215

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

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

ff ff
Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

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

STRAALBEDRIJF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren
i.v.m. nieuwe deklaag
Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tol. O5755-1 767



POLITIE-INFORMATIEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

Week van 4 tot en met 17 augustus
Op woensdag 5 augustus reed een groep van 4 fiet-
sers over het fietspad langs de Vordenseweg. Door
dat een fietser een ander raakte, kwamen er 2 ten
val. Een van de sporters brak een sleutelbeen en zijn
duim. Per ambulance wterd hij naar het ziekenhuis

iii Doeünchem vervoerd.

Op de Kruisbergseweg ontstond een kop/staart bot-
sing. Een achteropkomende automobilist hield te
weinig tussenruimte met als gevolg dat na het rem-
men van de voorganger, de achteropkomende be-
stuurder tijd en afstand te kort kwam om tijdig tot
stilstand te komen. Het bleef bij materiële schade.

Een automobilist had zijn auto in de bocht bij het
Zelle onvoldoende onder controle. Hij raakte van de
weg en reed een lantaarnpaal om. Ook hiter alleen

materiëie schade.

Op donderdag 6 augustus ontdekte een inwoner in
het buitengebied dat er met vermoedelijk een wind-
bukskogeltje gteschoten was op zijn thermopane-ruit
Er is schade ontstaan.

Aan de vinder van een dode sperwer is een z.g.
Vogelvergunning C2 afgegeven. Nu kan het diertje
opgezet, worden en mag het thuis aan de muur
hangen.

Een inwoner van Keijenborg heeft een granaat in
zijn tuin gevonden. De E.O.D. (Explosieven oprui-
jaingsoienst uit Culemborg) komt het explosief op-
halen.

Diefstallen:
Vanuit het zwembad is een bromfietshelm en een
een portemonnee ontvreemd.
iJij een hoitel zijn een 7^tal witte stoelen verdwenen
Een garagehouder mist 4 Nissan vlaggen.
Bij een slagerij heeft men ingebroken. Er wordt een
.dein bedrag aan geld gemist

Een garagehouder melddte de diefstal van een set
inbouw mistlampen.

Afgelopen week zijn er enkele kinderen telefonisch
benaderd Lv.m. een te houden modeshow. Na enkele
normale vragen werden er intieme vragen gesteld.

Er wordt geen modeshow gehouden in Hengelo Gld.
Wordt u (of uw kind) gebeld en u vermoedt met
dezelfde persoon van doen te hebben, verbreek dan
direct het telefonisch contact en draai of druk 1230.
Wij verzoeken een ieder die ook btenaderd is, ons
dat te melden.

Een bestuurder van een bromfiets werd bekeurd
terzake het rijden op een opgevoerde bromftets die
ook nog eens veel te veel lawaai maakte. Respectie--

velijk kost hem dat f 100.— en f 150.—.

Op de Vordenseweg kwam een bromfietser zondag
nacht in aanraking met een boom. Hij zou naar zijn
zeggen verblind zijn gteworden door een tegemoet-
komende automobilist. De bestuurder brak zijn been
•:n zijn passagier liep een gebroken knie op.
Beiden zijn per ambulance naar het ziekenhuis in
Zutphen gebracht

Een jeugdige automobilist was er in de nacht van
zondag op uitgegaan in de auto van zijn ouders.
Hij kwam in de Spalstraat tot stilstand tegen een
geparkeerde auto. Onder het toeziende oog van een
juist op dat moment passerende politiepatrouille
ging het daar fout. Een onderzoek wees ui* dat er
.e veel alcohol was genuttigd.

Verder is de politie deze week 5 maal uitgerukt
i.v.m. een valse alarmmelding (een landelijk pro-
bleem) .

In 3 gevallen is er bemiddtelend opgetreden bij ge-
schillen tussen buren of familieleden onderling.
Ook deze week kondten 2 gevonden fietsen, die
eerder ontvreemd waren, terug naar de eigenaar.

Uiteraard zat hier en postcode in.
Een 3^-tal andere fitetsen, zonder code, staan nog in
de stalling bij het bureau.

AGRARISCHE WEDSTRIJDENDAG
Elk jaar wordt er in Geldterland een agrarische
wedstrijdendag georganiseerd. Dit jaar organiseren
Agrarisch Jongeren Kontakt Jong Gelre Steenderen
•a AJK de Graafschap deze dag.

Het dotel van deze dag is dat jongeren uit de hele
provincie gezellig en sportief bezig zijn. De wed-
strijden hebben betrekking op werkzaamheden uit
>\e dagelijkse praktijk op de agrarische bedrijven.

Ook is deze dag interessant voor niet-agrariërs
doordat er informatiestands aanwtezig zijn van orga-
nisaties en bedrijven uit de agrarische sector.

De wedstrijdendag wordt gehouden op zaterdag 29
augustus aan de Wolfstraat in Toldijk, aanvang 9.30
uur. Er wordt gestreden om de volgende kampioen-
schappen:

melkrichting vetebeoordelen
rondbont dubbeldoel veebeoordelen
ploegen 2- en 3-schaar
trekkerbehendigheid

diverse andere onderdelen met o.a. bloemschikken
en handmelken.

De beste deelnemers worden afgevaardigd naar de
landelijke kampioenschappen.

Dhr. Buddingh', burgemeester van de gemeente
•Steenderen, opent de dag om 9.30 uur.
Dte deelnemers voor het ploegen en veebeoordelen
moeten zich tussen 9.00 en 9.30 uur melden,

^ian de andere onderdelen kan men de gehele dag
Deelnemen.

Ben je geïnteresseerd in dteze dag of wil je je op-

geven, bel gerust Berna Hermse, 05754-1244 of Henk
Wülemsen, 05755-2527.

Kortom, deze agrarische wedstrijdendag is voor
deelntemers en toeschouwers een dag vol spanning
en gezelligheid die men niet mag missen, dus kom
op 29 augustus naar Toldijk (volg de borden).

OUD PAPIER INZAMELING
De damclub DCH heeft achter woninginrichting de
Spannevogel een container staan, waarin oud papier
kan worden gedaan. De laatste tijd komt het echter
zeter regelmatig voor dat het publiek de container
vol gooit met lege dozen, zonder daar oud papier
in te pakken of deze dozen kapot te scheuren. Op
deze manier raakt de container snel vol, terwijl er
alleen maar ballast en geen gewicht in zit en de
ruimte dus niet efficiënt wordt opgevuld. Daarom
een verzoek van de damclub DCH, gooi geen lege
ciozen alleen in de container maar vul ze of scheur

ze kapot.

27E INTERNATIONALE HENGELO RALLY VOOR
VETERAAN MOTORFIETSEN

Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus 1992 wordt
voor de 27e maal de internationale Hengelo Rally
voor veteraan motorfietsen gebouwd t.e.m. 1940,
verreden.

Aan dit evenement wordt jaarlijks door plm. 200
rijders deelgenomen. De deelnemers komen uit de
volgende landen: Engeland, Zweden, Denemarken,
Duitsland, Tsjecho-Slowakije, België en uiteraard
Nederland.

Dit jaar zijn er zelfs inschrijvingen uit Litouwen
en Polen binnengekomen, wat tot op heden nog niet
is voorgekomen.

Een verscheidenheid aan beroemde merken van
wtel zal acte de presence geven: Ariël, Norton, BSA,
Matchless, Eijsink, DKW, Velocette, Brough Supe-
rior, Harley Davidson, Indian enz. enz.

Op zaterdag 29 augustus start om 11.00 uur de eerste
deelnemer bij de Hamove-molen aan de Varssel-
Ring te Hengelo Gld, beter bekend van de Int. motor-
races.

De rijders gaan dan via Vorden, Lochem, Exel,
Laren, Markelo naar Rijssen waar vanaf 13.00 uur

de deelnemers 60 min. pauzeren bij Bag-bouwfinish.
Entersestraat 198 te Rijssen, waarna zij de rit weer
vervolgen en via 'n route door Rijssen, Holten, Laren

Almen en Vorden terugkeren bij de molen in Varssel.

Vanaf 15.00 uur zuilen de deelnemers daar finishen.
Zonaag 30 augustus is cfe siart van de eerste deel-
nemer wederom om 11.00 uur bij de Hamove-molen.

De route loopt aan via Baak, Bronknorst, Steende-
ren, niia, Uiuurgen, Dierens veer, Dieren, Spankeren
L,aag s>oeren, i^eroetek, .boenen, BeekDergen naar

Apeiuoorn, waar naiverwege ae route ae deelnemers
vanal pun iö.uu uur JU mmuien pauzeren DIJ .hnsing
mocoreity, Laan van Wesienenk lUö m Apfeiaoorn,
waarna zij via een korie route aoor Apeiaoorn naar
•tiiü auio«.ecnniek, Conaorweg 1U rijaen waar zij
opiueuw OU minuten pauzeren om aaar drie op-
aracnten uit te voeren, waaroij ae tecnmscüe vaar-
aigneia van ae deelnemers op ae proef zal woraen
gesteia.

i\a aeze pauzes wordt de route voortgezet en zullen
üe deelnemers via iuarenbeek, Voorsc, Ji.mpe, Tonaen
OeKen, z,mpnen, £,eiae, joppe naar (üorssel rijaen
waar vanal pim l^.^o uur ae aeememers een con-

iroiepost DIJ mn-siuaio de Vrij, iMjverneiasstraat 7
zuiien aanaoen, waarna zij via J^etae, Warnsveid,
Voraen terugkeren in Hengelo Gld waar zij aaarna
zouen tinisnen bij grand caie „ae Egeiantier" in üe
bpaistraat no. 44 ie Hengelo Gld.

Aansluitend vindt daar een concours d'elegance
piaaus, waar DIJ een jury o/e mooiste, meest originetel-
sle of meest interessante moix>rtieis zal kiezen-,

üm l / . U U uur is ae prijsuitreiking van het evenement
in ae Jtiamove-moien m VarsseL

De weg naar start en finish is vanuit het dorp be-
pijia. ue organisatie rekent evenals anacre jaren
weer op een groi'e toeloop van publiek.

BRIDGECLUB „HET ELDERINK"

Donderdagavond 3 sept. start het bridge seizoen weer
Al onze ieaen en iniroaucees zijn weer van harte
weiKom in zaai 't Avterenck, Spalstraat 45, Hengelo
De afgelopen jaren is het leaenaantal flink toege-
nomen. Momenteel tellen we öö leaen, best een aan*-
tai om tevreaen over te zijn, maar er kunnen nog
aiuja nituwe ieaen bij. Tijdens het briagen wordt
er met gerookt. ü,en rookpauze wordt tussen iedere
aerde en vierae ronde ingelast. Dit is voor leden
aie met tegen rook kunnen en voor degenen die
graag een sigaret of sigaar opsteken een hele gofede
en bevredigende oplossing. Het is een van de reae-
nen waarom het aantal leaen zo is toegenomen de
laatste jaren. Een anaere reden is: het is gewoon
gezfeing, er wordt niet naar gedaan, en er wordt
toen een onderlinge competitie gespeeld.

Voor dit jaar hebDen we ons programma klaar. In
okiooer siart er een cursus bnage voor gevorderden

in Hengelo Gld. Zeer waarschijnlijk zal dat op maan

dag of woensdagavond plaatsvinden. De lessen wor-

aen g'egeven door Cor Kroot uit Lochem.

Gemteresseeraen (dus ook niet-leden) kunnen zich

nog opgeven bij Angelique Hoefsloot 05753-2213.

Voor mensen die nooit gebridged hebben en dit

graag willen leren, die kunnen een cursus voor be-

ginners volgen. Ook hier kunnen wij voor zorgen

Briagen is voor jong en oud, daar wordt geen onder-

scheid in gemaakt, iedereen is welkom. To* ziens.

Meer informatite? Bel: Annelies Groot Landeweer,

05753-1232 of Angelique Hoefsloot, 05753-2213.

AAN VROUWEN DIE LID ZIJN VAN DE ABTB,
KPO, AJK EN VROUWEN VAN ABTB-LEDEN

Sinds 15 jaar is de agrarische commissie aktief in

ABTB- en KPO-gebied van dte Kring Graafschap.

Veel onderwerpen die vooral de interesse hebben

van agrarische dames zijn in de loop van dteze jaren

aan de orde geweest.

Met dit bericht willen we ons presenteren naar al

die dames die belangstelling hebben voor actuele

agrarische zaken die ook te maken hebben met de

eigen positie van de agrarische vrouw.

Daarom willen we op dezte manier ons werk bekend

maken aan een grotere groep agrarische vrouwen.

Komt u eens op een van onzte open avonden, aanvang

20.00 uur bij „den Bremer" te Toldijk.

28 sept a.s. mevr. M. IJssteldijk uit Steenderen komt

vertellen over haar Nicaragua^-reis. Aan de hand van

dia's kunt u een indruk krijgen over het leven en

werken in dat land. Het belooft een leerzame avond

te worden.

2 nov. a.s. dhr. H. Baars, inspecteur van Interpolis,

verzorgt een Itezing met dia's over veiligheid rond-

om de boerderij. Een onderwerp waar iedere vrouw

mee te maken heeft

18 jan. 1993 Ing. J. Schol ten--Alberts van de milieu-

dienst van de ABTB zal spreken over actuele milieu
1
-

onderwerpen. Een avond waar misschien vele

vragen beantwoord zullen worden .

Inlichtingen: tel. 08344-1402.

140-JARIG JUBILEUM SCHUTTERSGILDE ST JAN

ST. JAN, VAN HET VERLEDEN NAAR HEDEN

Over het ontstaan van schuttersgilden zijn diverse
verhalen in omloop. In een encyclopedie staat: het

schuttersgilde is een voormalige gewapende macht,
geregeld bij een wet in 1827. Het schuttersgildte was
bestemd om in geval van oorlog voor de territoriale
verdediging van het land en voor de handhaving

van de binnenlandse rust te zorgen. Deze wet werd
in 1901 weer opgeheven.
Zoals uit het vignet van het schuttersgilde St Jan
te zien valt, werd het schuttersgilde mede door toe-
doen van pastoor Bernardus Berendsen in 1853 op-
gericht. Pasoor Berendsen was werkzaam in Keijen

borg van 1835 tot 1873.

Jammer genoeg zijn pas sinds 1930 de notulen der

vergaderingen van het schuttersgilde bewaard geble

ven, zodat het niet mogelijk is de namen te achter-

halen van de mensen die in het eerste bestuur zitting

hebben gehad. Het enige dat nog uit de beginperiode

bewaard is gebleven is een vaandel waarop als

plaatsnaam „Keijenberg" vermeld staat.

Doel van de oprichting was om o.a. te komen tot het

coördineren van meerdtere kleine kermissen die in

verschillende delen om het dorp, bij buurtfeesten,

werden gehouden.

Ook is bekend dat bijna 100 jaar lang de pastoor van

de Keijenborgse parochie de grote Iteider en bestuur

der was van de schutterij. De financiën van het gilde

werden grotendeels door de pastoor of kerkbestuur

behartigd. Dite bepaalden dan ook welke vermakelijk

heaen er voor de kermis zouden komen. (Toender-

tijd was dat nog niet veel bijzonders).

In 1910 werd de schutterij „gereograniseerd" Zij

huurote jaarlijks voor de kermis een feesttent en

zorgde daarbij voor dansmuziek.

Tot rond 1925 vond het vogelschieten plaats in

Geltinksweide. Dit terrein was gelegen aan de Past

Thuisstraat waar later het bejaardencentrum St.

Maria Postel is gebouwd. De kermisvermakelijkhe-

den stonden in die dagen opgesteld bij de pastorie.

Van 1925 tot 1945 werd het kermist'errein verplaatst

naar de hoek van de Kerkstraat-St Janstraat Dat

was in die dagen allemaal nog onbebouwd. Dansge

legenheid was er in 'n feesttent, welke speciaal voor

deze gelegenheid werd opgesteld in M iessinkswei,

tegenover de pastorie.

Met de kermisdagen werd het buffet in het patro-

naatsgebouw altijd verpacht door middel van in-

schrijving per briefjes. Zo kreeg de schutterij ook de

beschikking over eigen kasmiddelen. In de voor-

waarden bij de buffet-verpachting stond vermeld

dat de dansvloer goed glad diende te worden gehou-

den.

13 juni 1940 werd op de ledenvergadering voorge-

steld wegens de tijdsomstandigheden (oorlog) geen

kermis te vieren. Door pastoor Thuis werd gezfegd

dat hij de leden van harte kermis gunde, maar van-

wege het vele leed de tijd niet rijp was om kermis

te vieren. Hiermede was iedereen het eens.

Op 17 juni 1945 kwam men weer bijeen oni de

komende kermis te bespreken.

Door de voorzitter werd medegedeeld dat door be-

bouwing van het bestaande kermisterrein moest

worden uitgeweken naar een andere plaats.

Men had hierover reeds overeenstemming bereikt

met de familie Booltink.

In 1947 werd pastoor Thuis benoemd tot erelid van

het schuttersgilde.

In juni 1953 werd op grootste wijze het 100-jarig

bestaan van de schutterij gevierd.

In 1957 werd het echtpaar Engberts-Vredegoor als

vast koningspaar aangesteld voor deelname aan con-

coursen. Van 1973 tot 1987 was dat het echtpaar

Beuwer-Tolkamp. Het gilde maakt momenteel weer

eoveel mogelijk gebruik van het officiële koningspaar

In 1963 werd Koninklijke goedkeuring aangevraagd

voor het schuttersgilde. Deze goedkeuring kwam er

in 1966. Dit houdt in dat het schuttersgilde officieel

is erkend.

In 1966 werd mede op voorstel van pastoor Dijkers

voor het eerst gesproken over een optocht met ver-

sierde wagens, karretjes en fietsen.

De behoorlijk fanatieke inzet heeft er voor gezorgd

dat St Jan gedurende de afgelopen jaren haar naam

ongetwijfeld „eer" heeft aangedaan.

Keer op keer boekt het keurkorps dte laatste jaren,

onder leiding van instrukteur van Hummel uit

Duiven, klinkende successen bij diverse evenementen

Om de kosten zoveel mogelijk tte sparen werden in

het verleden de uniformen steeds door de leden of

hun aanhang vervaardigd. Ook daarin is verandering

gekomen, want in 1981 werd het voltallige schutters

gilde alsmedte de zustervereniging muziekver St Jan

volledig in nieuwe uniformen gestoken, aangeboden

door uniformenfabriek Seezo te Keijenborg.

Deelnemen aan het schutterswezen betekent zefer

zeker een zinvolle vrijetijdsbesteding voor dp inmid-

dels 50 aktieve leden, maar zeker zo belangrijk is

de sociale funktie welke het schuttersgilde vervult in

Keijenborg.

Bij kermissen, optochten, schuttersfeesten, oranje-

feesten, taptote's, familiegebeurtenissen, St Nicolaas,

carnaval etc. vertolkt het schuttersgilde op wellui-

dende manier de gevoelens van de bevolking Dit is

een niet te onderschatten funktie in de samenleving.

Het is te hopen dat het gilde ook de komende jaren

nog veel van zich zal laten horen.

Rondom dit 140-jarig bestaan is een groots prog^

gramma opgezet. Dit programma staat afgedrukt op

de voorpagina van „de Reclame".

Wij wensen bestuur en leden van het schuttersgilde

van harte geluk met het jubileum en heel veel suc-

ces met de organisatie van de feestelijkheden.

Alle inwoners van Keijenborg en allen die de feeste-

lijkheden van nabij willen meemaken veel pleziter.

APPELS, goed en gezond!
5 kg DISCOVERY 4.50

5 kg JAMES GRIEVE 4.50

5 kg ALKMENE 4.60

15 kg 12.-
MAANDAG EN WOENSDAG GESLOTEN

„Natuurlijk lekkerder"

Fruitbedrijf Horstink
Prinsenmaatweg 3
tel 05755-1643
b.g.g. 1243

BIJ AANKOOP VAN EEN DEKBED

l set overtrekken voor de

HALVE PRIJS
(Aktie geldig tot 5 sept. a.s.)

„DE SPANNEVOGEL"

A.s. zaterdag 29 augustus
tijdens de Wichmondse kermis

D A N S E N
met medewerking van het

HANSKA DUO
CAFE-RESTAURANT

„D'N OLDE KRIET"
Tel. 05754-1285 WICHMOND

Wij wensen iedereen prettige

kermisdagen

Chr. muziekvereniging

„Crescendo"
Hengelo Gld

wil in september weer
starten met een

blokfluitcursus
Opgave en inlichtingen:

tel. 05753-1467

Dierenarts zoekt met
spoed zelfstandige woon-
ruimte in Hengelo Gld of
omgteving. Tel. 05753-1852
na 18.00 uur

Voor gezellige privé, club-

of bijlessen Engels, kunt u
thans weer bellen instituut
Brittannia, tel. 08342-3754

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

GLAS- VERF -BEHANG

Gevraagd voor de week--

ends gemotiveerde hulp
aan een tankstation.

Brieven onder no. 35 R

bureau de Reclame

DRUKKERIJ WOUTERS
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

«• 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

•*• visitekaarten
&• rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK

«• rekeningen, briefpapier
f circulaires, folders, prijslijsten
«• enveloppen, briefkaarten, sets
«• kettingformulieren enz. enz.

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



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 21.000 kinderen met een spijsverte-
ringsziekte het ziekenhuis in.

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

galstenen, chronische darmontsteking of
darmkanker. Anderen tobben met een
prikkelbare darm, chronische 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. Tel. 03462-6494a

GEEF OM KINDEREN MET SPIJSVERTERINGSZIEKTEN

BESCHERMD
OF VOGi LVR J VI iRKILAARD:

De eidereenden in het Waddengebied zijn op dit
moment hun leven niet zeker. Mosselvissers hebben de
regering om een afschotvergunning gevraagd, omdat de
eenüen mosselen van hun kweekbanken eten. Maar de
eenden hebben geen keus: door de intensieve visserij
zijn ze beroofd van hun voedsel.

Natuurlijk, visserij in de Waddenzee moet
mogelijk zijn. Maar niet ten koste van de eidereenden.
Want het gaat hier om een beschermde vogelsoort in
een natuurgebied.

De Waddenvereniging vecht al jareniang vooi
het behoud van de Waddenzee. Dit keer nemen we de
eidereenden in bescherming door met klem te protes-
teren tegen het afschieten. U kunt ons steunen door nu
lid te worden. U geeft daarmee de eidereenden een kans
op overleven.

Stuur onderstaande bon op naar de Landelijke
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee,
postbus 90, 8860 AB, Harlingen.

l 1
Inderdaad, de eidereenden verdienen onze bescher-
ming. Noteer mij als lid van de Waddenvereniging
voor f 27,50* per jaar.

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Handtekening:

* Studenten en 65-plussers
betalen slechts f 17,50 per jaar.

Landelijke Vereniging lot Behoud van de Waddenzee

REUMA
DESnUEPHN

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

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

GUM
324

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

REUMAFONDS

Nationaal Reumatonds, Statenlaan 128, 2582 GW Den Haag. Bankrckjir: 70.70.70.848. Giro: 324.

[UBILEUMKDLLEKTIE

DRUKKERIJ WOLTERS

ALS JE EPILEPSIE
HEBT, KUN JE
DAN TOCH EEN
VAN DEZE
SPORTEN
BEOEFENEN?

Wielrennen
Zwemmen
Voetballen
Tennis
Windsurfen

Ê
Q
Q
Q
J

nee
J
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 TEGENAANVAL OP HET

ONVERWACHTE!


