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DRUKKERIJ WOLTERS

Rcgclinkstraat 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,

Fuldijk, Wkhmond Vierakker

en omstreken

VRIJDAG 4 SEPTEMBER

KOOPAKTIE IN HENGELO
Met:

BIJ ELKE WINKELIER KANS OP EEN

H KM WAARDEBON

Aan dit festijn is tevens een slagzinaktie verbonden.

MAAK DE VOLGENDE SLAGZIN AF:

Doe uw aankopen in Hengelo, waar

SPORT GOED
met SPORTGOED

eau

loozegaardeSport
Spalstraat 13, Hengel* Gld

JALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hovenïersbedrfjf

Rondweg 2a - Hengelo Gld
Tel. 05753-1424

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

verbluffend resultaat

m
•a • •8LAS-VERF-BEHAMO

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

Te koop: droog Brandhout
en een Openhaard inzet-
kachel, G. Lubbers, tel.
05753-2892.

Groot Kormelink Optiek
(brillen en contactlenzen)

Deze week werken wij nog volop, maar van 7

t/m 19 september zijn wij gesloten.

Dus deze week nog volop tijd voor een nieuwe

bril of lenzen of controle.

Nog voldoende lensvloeistoffen?

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Hengelo O. Spalstraat 27 Telefoon 06763 -1771

's maandags gesloten

Zaterdag 12 september

OPEN
MONUMENTENDAG

fietstocht vanuit Hengelo Gld (30 km)
Start: Hotel Lange Ier tussen 10.00 en

13.00 uur, deelname gratis.

Oudheidk. Ver. Hengelo G. VVV-Hengelo G.

Onbetwist is BOSMAN ~
uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

WIJ FELICITEREN GERRITS LAMMERS EN MEDE-
WERKERS MET HET SCHITTERENDE NIEUWE
KANTOORPAND.
WIJ WENSEN U PRETTIG WERKEN IN DE NIEUWE
RUIMTE EN SUCCES IN DE TOEKOMST.

U toegewenst door de buurt:

D€ GROEN EN DOEN WINKEL

DOP

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

tjengelo G. Spalstraat 27 Telefoon 05753 -1771

Restaurant - café

LEEMREIS
Spalstraat 40 - Hengelo Gld

Tel. 05753-1274

Uideo-lim

KLEDING - nej even anders \A
Apotheek Hengelo Gld

Spalstraat 28
7255 AC Hengelo GW

WIDE FASHION

Spalstraat 32 - Hengelo Gld

JKA.GROOT KORMELINK
horlogerie goud & zilver

^^ Eigenaar T. van den Hu»

Hengelo G. Spalstraat 27 • Telefoon 057534036

Pastor E. Lammers

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Spalstraat29.7255 AB Hengelo G. tel.05753-3828

WIJ HOUDEN OPEN HUIS.

Het was even wennen maar in de afgelopen

weken zijn we al aardig thuis geraakt in onze

nieuwe werkomgeving. Ruim, sfeervol en

functioneel.

We hebben nu volop de ruimte

om ons totale huizen-

aanbod te laten zien.

Er zijn voldoende / / „/

spreekkamers om u te kunnen ontvangen.

Of het nu gaat om een vraag over verzeke-

ringen, een hypotheekgesprek of om infor-

matie over spa'armogelijkheden, u bent in

ons nieuwe kantooryan harte welkom voor

een persoonlijk advies

We zijn er trots op u

te mogen uitnodigen

om tijdens ons open

huis een kijkje te komen

nemen. U bent op zaterdag
5 september a.s. van harte

welkom tussen 11.00 uur en 16.00 uur.
Vanzelfsprekend staat er een hapje en een

drankje voor u klaar. Voor iedere bezoeker

hebben we bovendien een leuke attentie.

Ook de jeugd gaat niet met lege handen de

deur uit. Voor kinderen tot 10 jaar is er ook

nog eens een spannende kleurwedstrijd met

schitterende crossfietsen als hoofdprijs!

Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op

prijs.

GERRITS-LAMMERS
GROEP B.V.
NMS - Hengelo Gld
Spalstraat 31, Hengelo Gld.

Telefoon 05753 - 3000'



Groot is het wonder

jij bent zo kltein,

dankbaar zijn wij

dat jij ons kindje mag zijn.

Wij zijn heel gelukkig met de geboorte van

onze dochter

MADELIEN

Madelien Berdien

25 augustus 1992

Hein en Diny Jansen

Asterstraat 27

7255 XV Hengelo (Gld.)

Na 7 jaar samenwonen,

is het er dan toch van gekomen.

WIM ZWEVERINK

en

GINA LUIMES

gaan trouwen op vrijdag 4 september 1992 om 11.45 uur

in het gemeentehuis te Hengelo Gld.

U bent van harte welkom op de receptie van 14.30 tot

16.00 uur in zaal "De Herberg", Dorpsstraat l O te Vorden.

Ons adres: Maanstraat 19,7255 BA Hengelo Gld.

Kadotip:

Wegens familiefeest vrijdag
4 september gehele dag gesloten.

ZWEVERINK
fietsspecialist

lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 05753-2888

1952 2 september 1992

Onze huwelijksboot is reeds 40 jaar onderweg.

Daarom hopen wij even aan te leggen op zaterdag 5

september a.s. om met u het glas te heffen tijdens de

receptie van 14.30 tot 16.00 uur in feestzaal "de Engel",

Dr. A. Ariënsstraat l te Steenderen.

BERTUS en MARIETJE VERHEIJ

Kuilenburgerstraat 3,

7221 NG Steenderen.

Opgave Sngjmaistaxatie
De opgave voor het taxeren van snijmais kan

geschieden bij de volgende personen:

— Wamsveld: H. v. Gijtenbeek, tel. 05751-1695

- Vorden: A. Norde, tel. 05752-6653

— Steenderen, Hummelo/Keppel:

E. J. Vtóemingh, tel. 05755-1451

- Hengelo (Gld.): Mevr. G. Gosselink,

tel. 05753-1928

Opgave vóór 5 september 1992.

Gaarne tussen 8.00 en 9.00 uur 's morgens in

Vorden tussen 19.30 en 20.00 uur.

U.V.V. Hengelo (Gld.)

MAZOMERTOCHT
Iets verder van huis, n.l. naar de mooie stad

Delft, alwaar een rondvaart door de oude

grachten, met een bezoek aan de „Porceleinen

fles" op woensdag 9 september a.s.

Vertrek 8.30 uur vanaf „Ons Huis".

Terug verwacht plm. 18.30 uur.

Inbegrepen koffie en thee en tussen de middag

een heterlijk diner.

Kosten f 60,— per persoon.

Opgave en betaling mogelijk op vrijdag 4 sep-

tember a.s. tussen 9.00 en 12.00 uur bij mevr.

v. Dijke, Kastanjelaan 4.

GEMEENTE HENGELO
Provincie Gelderland

COMMISSIEVERGADERING

De raadscommissie Milieu houdt op dinsdag 8

september 1992 een openbare vergadering in het

gemeentehuis.

De vergadering begint om 15.00 uur.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening.

2. Aantekeningen van de vergadering van 17 maart
1992.

3. Vaststelling voor verzuring gevoelige elementen

in het kader van de Richtlijn Ammoniak en Hin-

derwet 1991.

4. Mededelingen.

5. Rondvraag.
6. Sluiting.

Het gemeentebestuur van Hengelo Gld.

Magere
Riblappen

,. 12.95

Gepaneerde
Snitzeis

100 gram 1.35
Mager Hachee- T-Bone Steak
vlees + kruiden o QC

mm * - 100 gram £i\7J

7.95500 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?-Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

Bloemen
verkoopkas

BF

GROTE POTCHRYSANTEN

diverse kleuren vanaf 9.95

Wi jnbergen
Kerkstraat 6a - Hengelo Gtd - Tel. 05753-1473

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7
7227 DA Toldijk

Telefoon 05755-1361

3 kg 2.50

kg 0.65

kg 0.75

5 kg 1.45

JAMES GRIEVE

RODE BIETEN

PREI

UIEN

OPEN:

ma. 13.30-17.30 uur

dl. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur

wo. 10.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur

do. 13.30-17.30 uur

vr. 10.00-12.30 en 13.30-17.30 uur
za. 9.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur

De RRRR
is weer in
de maand

* Heerlijk gekruide Roomboter-

amandelspeculaasjes

deze week met 10%

De bakker
die a*
efcedag
veis bakt

Dus komt U even proeven?

BAKKERIJ KREUNEN
tel. 05753-1474 - Hengelo Gld.

De zaak voor speculaas met smaak.

PAPRIKA'S rood, geel en groen
per kilo 1.
BOSPEEN per bos 1.25

UK de KAASHOEK:

EXTRA BELEGEN KAAS
per kilo 11.95
JONG BELEGEN KOMIJNEKAAS
per kilo 10.98
MOSTERDKAAS per 500 gr. 7.25

Uit onze RAUWKOSTKEUKEN

HAWAIISALADE 500 gram 4.98
HONOLULUSALADE 500 gr. 4.98

OPEN MORGEN KRUIDENTUIN

Zelhem: Voor gratis proeven en informatie is ieder-

een weer van harte welkom op 3 september van

10.00 tot 11.30 uur in de kruidentuin. De dames van

de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen ser-

veren als hapje voor deze morgen een Kruiderigte

aardappelsalade.

De tuin is gelegen bij het verzorgingshuis de Zonne-

kamp, hoek Hengeloseweg-Roosweg.

De benodigde kruiden kunnen worden meegenomen.

PETANQUE IN HENGELO (Gld.)

Clubcompetitie Jeu de Boule-Vereniging

„De Knikkerkoele"

Voor de derde maal organiseerden „De Knikkerkoe-

lers" hun jaarlijkse Clubcompetitie bij de lokaties van

S.V. „Willem Teil'. Bij loting samengestelde dou-

blettes speelden elke dinsdagmorgen een tiental wed--

strijden.

Clubkampioenen werden dit jaar Jo Garritsen en

Lenie te Slaa, goede tweede werd het duo Gerrit te

Slaa en Frits Wansink, terwijl de derde medaille

wVsrd veroverd door Jo Garritsen en Hendrik-Jan

Eggink.

Tijdens een gezellige barbeque^party werden de prij-

zen uitgereikt. Ook in de winter zetten de Knikker-

koelers hun aktiviteiten voort. Elkte dinsdagmorgen

9.30 uur wordt er gebould op de binnenbanen van

S.V. Willem Teil.

G€M€€NT€ HENGELO
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:
30 augustus t/m 5 september - Kanker-
bestrijding
6 t/m 12 september - Militaire Thuisfronten
13 t/m 19 september - Prinses Beatrix
Fonds.

BESCHIKKINGEN INGEVOLGE 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 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.

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat bij hen aanvragen zijn binnengekomen van:

de heer B. Haverkamp, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een meubelproduktie annex
meubelstoffeerbedrijf, op het perceel Molenenk 6 te Hengelo;
de heer J. Stapelbroek, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een slagerij, op het perceel
Hummeloseweg 3 te Hengelo.
Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen onder het stellen van voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen.
De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen ter inzage van 2 september 1992 tot 2 oktober 1992.

Tevens zijn aanvragen ingekomen van:
de heer H. van Ditshuizen, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een manege, pension en camping,
gelegen aan Gompertsdijk 11 te Hengelo;
Maatschap Groot Roessink, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende hinderwetvergunning, voor een fokvarkensbedrijf, gelegen aan
Varsselseweg 6 te Hengelo;
de heer G.W. Schuerink, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende hinderwetvergunning, voor een akkerbouw- annex mestvarkensbedrijf,
gelegen aan Koningsweg 4 te Hengelo.
De aanvragen liggen ter inzage van 2 september 1992 tot 2 oktober 1992.
Na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn liggen de stukken ter inzage bij de afdeling Grondgebiedszaken.
Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen tot één week voor bovengenoemde datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens
gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 2 oktober 1992 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 bovenomschreven of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest,
zijn gerechtigd later beroep in te stellen.

SPORTHAL "DE KAMP" Hengelo, 1 september 1992.

Als gevolg van maatregelen welke een gro-
tere dienstverlening beogen, is besloten om
de werkzaamheden, welke verband hou-
den met de verhuur en/of gebruik van (ge-
deeltes van) de sporthal "de Kamp",
voortaan aldaar te laten plaatsvinden.
Dit houdt in dat verzoeken om verhuur c.q.
reserveringen van de hal, gedeeltes daar-
van, vergaderruimten etc. rechtstreeks aan
de beheerder(s) kunnen worden gericht.
Teneinde een ieder in de gelegenheid te
stellen om binnen een redelijke termijn met
de beheerder in kontakt te treden, is afge-
sproken dat deze in ieder geval telefonisch
bereikbaar is op:
werkdagen van 19.QQ-2Q.QO uur via num-

mer 05753-2689.

EVENEMENTEN-
KALENDER

Aktiviteiten in september:
2 - Fietstocht, org. Achilles start 13.30 uur

vanaf de sporthal.
4 en 5 - Buurtfeest te Bekveld.
5 - Premiekeuring Het Friesche Paard
5 en 6 - Waterpolo-dagen He-Key zwem-

bad Elderinkweg.

l COMMISSIEVERGADERING |

De raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegen-
heden houdt op maandag 14 september 1992 een open-
bare vergadering in het gemeentehuis. De vergadering
begint om 14.00 uur.
Vanaf 13.45 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. Verslag vergadering, dd. 15 juni 1992.
2. Bundeling en integratie recreatieschappen en Vriga.
3. Financiële beleid S.O.G./ verslag portefeuillehouders-

overleg financiën op i juni jl.
4. Verslag aandeelhoudersvergadering Gamog, dd. 24

april 1992.
5. Overige S.O.G.-aangelegenheden.

5 en 6 - Circus Bavaria aan de Leliestraat.
6 - Stockcarraces terrein waaggebouw Koningsweg.
6 - Open Dag Koetsendag van In Stap en Draf.
9 - St. Michielsmarkt.
12 - Concours Hippique org. Rijver. Hengelo.
13 - Ponyconcours org. Ponyclub Hengelo.
20 - Toertocht voor motoren van Hamové start vanaf

11.00 uur v.d. Weer.

SUBSIDIE-AANVRAGEN
WELZIJN 1993

GEMEENTELIJKE
EREPENNING

Onlangs is een groot aantal gesubsidi-
eerde- en/of ten gemeentehuize geregis-
treerde instellingen (verenigingen/orga-
nisaties) die werkzaam zijn op het terrein
van het sociaal-cultureol werk en/of sport,
een set subsidie-aanvraag-formulieren
1993 toegezonden.
Indien u, als betrokkenen bij een be-
paalde organisatie va i mening bent dat
ook uw organisatie op grond van de aard
en de omvang van de voor 1993 ge-
plande aktiviteiten, vox een gemeente-
lijke weizijns-subsidie in aanmerking komt
en u geen formulieren heeft ontvangen,
dan nodigen wij u hierbij uit om deze aan
te vragen bij het Buro Welzijn van de
afdeling Sociale Zaken en Welzijn.
Genoemd Buro is doorgaans tijdens kan-
tooruren te bereiken en wel op telefoon-
nummer 05753-1541 (toestel 54/ dhr. J.
Lubach). Uiteraard kunt u ook met vragen
omtrent het bovenstaande op dit nummer
terecht.
Wij wijzen er op dat subsidie-aanvragen
voor het jaar 1993 vóór 1 oktober 1992 bij
ons college dienen te zijn ingediend.

Het is de bedoeling, dat in het begin van
het komende seizoen 1992, welke me-
dio 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 cultu-
reel gebied een uitzonderlijke prestatie
hebben verricht in het afgelopen jaar
1991 te doen uitreiken.
Voor de toekenning van de erepenning
dient men inwoner(ster) van de ge-
meente te zijn, een team komt even-
eens in aanmerking, als de vereniging
haar zetel in de gemeente gevestigd
heeft.
Opgave van de individuele prestatie of
in teamverband dient schriftelijk te wor-
den ingediend bij de gemeente Hengelo.
Alle gewenste inlichtingen worden u
verstrekt door de afdeling Dienstverle-
ning en/of het buro Sport.
De in aanmerking komende personen/
teams dienen voor 10 september a.s.
opgegeven te zijn.



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

GEHAKT CORDON BLUE
per stuk 2.40
SPEKLAPPEN

500 gram

BOTERHAMWORST
100 gram

PAARDE ROOKVLEES
100 gram

4.30

1.25

2.40

SLAGERIJ

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

Vanwege onze nieuwste kollektie
dekbedden gaan weNU opruimen:

DEKBEDDEN

Eende-halfdons,
2 pers. van 259,- voor 179,-

Eende-halfdons comfort,
1 pers. van 350,- voor 250,-

Wol, duo-dekbed,
1 pers van 189,- voor 139,-

Wol, seizoen dekbed,
1 pers. van 228,- voor 179,-

Wol v.h. Texelse schaap seizoen
dekbed, 1 pers. van 325,- voor 250,-

2 pers. van 459,- voor 359,-

Synthetisch:
Duo dekbed, Quallofil,

2 pers. van 252,- voor 195,-

Seizoen dekbed Comforel,
1 pers. van 299,- voor 249,-

Stuk voor stuk KWALITEIT
dekbedden. Wees er snel
bij want OP = OP!!!

Tot ziens bi]

DISBERGEN
woninginrichfjng
textiel en bobymode

Ruurloseweg 17 - Hengelo Gld

DE KAASPLANK

Bij ons verkrijgbaar

Vergeer Kaas

1 kg Jong Belegen NH 9.95
500 gram 20+ Boerenleidse (jong

belegen) 8.75

100 gram Roombrie 1.75

ledere vrijdagmiddag op de markt in
Hengelo Gld.

HTV IN VOORBEREIDING

blijspel gevonden dat zal worden opgevoerd in het

blijsjel gevolden dat zal worden opgevoerd Ln het

geheel vernieuwde Partycentrum van de fnm. Lan-

geler. Het stuk dat we gaan opvoeren heet „Cam-

ping en Botenverhuur Zoer". Ook dit stuk is van

Herman van der A. Dit stuk gaat over drie vrijge-

zellte broers waarvan de grond wordt onteigend voor

de woningbouw, zodat ze zonder werk komen. Maar

er is een idee naar voren gekomen om eer camping

te beginnen met alle gtevolgen van dien. Maar dat

moet u zelf maar gaan zien op woensdag 4 novem-

ber en zaterdag 7 november in zaal Langeler te Hen-

gelo (Gld.). Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.15 uur.

Bij Jozef Schabbink
zijn ze er weer!

250 gram 4.25
Extra aanbieding:

SLAGROOMSNIT
van 10.00 voor

BAKKERIJ

7.98

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

FRIKANDO 500 gr 6.95
BOTERHAMWORST 100 gr 1.00
GEGRILD SPEK 100 gr 1.20

SLAGERIJ

NIEÜWEHHÜIS
Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

POLITIE-INFORMATIEder
RIJKSPOLITIE HENGELO GLD

6e jaargang nr. 31

We«k van l» lot en met 24 augusuis 1992

ld augustus: Aan de Eiüerinkweg werd een
vrouw aang'e trollen. Z,e was siortug geKieed

en Kwam verwara over. 'L& had een treirutaarije
Amsieraam-Deiaen op zak. Haar naar hei siauon
Z.uipnen georacnt. Vanaaar uit kan ze met üe trein
wei ricnung Hengelo (O.).

Op ae bpaistraat een Kop-staart botsing. Er werd
te weirug atsiand bewaard.

üp ae zonnestraal op een kruising met het hofje
nam een bestuurder een bmnenoocnt naar links en
verieenae aaaroij geen voorrang aan ae van rechts
komenae bestuurster.

Vvoensuag ly augusius: Weaerom bemiddelend op-
ge ireuen terzake een overspannen vaste enen t.

Er werden twee fietsen aangetroffen: Kei zwarte
&M.f(J hereniiets en een AKIZ.OISIA herenliets.

Donaeroag 20 augustus: Op de kruising Kaadhuis-
su'aai-öcuooisiraat een aanrijuing. £,en bestuuruer

op ae ttaaunuissiraat verieenae g'een voorrang aan
ae van recms over de Schoolstraat korr.enae be-
stuurster.

Een man van ongeveer 30 jaar, blank, rossig, steke-
lig haar, snor, bol hoofd met een goed hoüands
praatje, gekleed in lichtblauwe spijkerbroek, valt
regeimaug Kleine kinueren lasug. üij Heeft een kiem
blauw auujotje bij zich. Hij maakt regelmatig foto's
van kinderen. Aangezien hij OOK nog andere nei-
gingen heeft ontvangen wij graag telefonische) tips
van ouders om achter de iaemiieit van de man te
komen.

Zondag 23 augustus: Een losgebroken paard liep over
de Konawteg. üen alerte bestuurder stopte op tijd en
joeg het dier van de weg af.

Franke

DAMN1EUWS

Onlangs is de competitie weer begonnen van de dam-
club. De eerste avond werd gebruikt als oefenavond
en om weer te wennen aan het 100-veldenbord. De

week erop Werd er weer gestreden voor de punten,
waarbij A. Versteege de eerste overwinning liet aan-
tekenen. H. Luimes en J. Heijink, de nrs. l en 3 van
vorig seizoen, moesten beide l punt toegeven in de
Ie voorronde van de acht die er gespeeld moeten
worden. Medio november wordt begonnen aan de
finale ronden.

UITSLAGEN:

Groep A: H. Luimes-D. Walgemoet 1-1
J. Vos- J. Wentink 2-0
G. Wentink-H. Dijkman 0-2

Groep B: H. Vos-E. Berendsen 2-0
J. Luiten- J. Schabbink 2-0

Grotep C: J. Heijink-H. Hulshof 1-1
G. Kreunen-L. Koldenhof 1-1
H. Groeneveld-B. Goorman 2-0
A. Versteege-T. v.d. Hul 2-0

Voor degente die het wel wat lijkt om mee te doen
of om een paar keer te komen kijken hoe het is op
de damciub, deze is wekelijks op de donderdagavond
van plm. 19.45 uur bij café v.d. Weer, Spelstraat l,
Hengelo, is van harte welkom.

De eerste twee weken van september is het op
dinsdag.

Spaar-
douchekoppen
Aktie P.G.M. krant

(17.50
Harmsen
Uzerwaren
Banninkstraat 4,
Hengelo (Gld.)

Kinderf eest, jubüeum of
trouwen? Wij /oig'en voor
een passende taart. Zie ook
ons taarteninfoboek. Bak-

kerij Kreunen, tel. 05753-
1474. De zaak voor men-
sen met smaak!

Gevraagd: per oktober
hulp voor in de huishou-
ding en verzorging van
kinderen in gezin met 3
kinderen, plm. 15 uur per
week. Ervaring met kin-
deren vereist. Brieven no.
36 T burteau Reclame.

Te huur gevraagd: woon-
ruimte voor l persoon in
Hengelo of directe omge-
ving. Brieven onder no.
36 J, bureau de Reclame.

H.H. aardappelte Iers
Uw veld (je) machinaal
laten rooien, bel dan A.
Menkveld, Veermansweg

12, Hengelo (Gld.),
tel 05753-2136.

Gevraagd: hulp in huis
voor 2 uur per week. Tel.

05753-1180.

EELAART

drie sterren een
uitstekende borrel

19,45rSLJ^
— r̂TTlóiLAFORCE I
GORTER —o>r *-*

_w-n
JACHTBITTER

12.95
14.95

VERHUUR
tapinstallatiesROUSSILLON

VILLAGES
rode franse

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

KLASSEMENTSRIT TE HENGELO (GLD.)

Op b sepiember 1992 organiseert de Vereniging van
het Aangespannen Paara „in stap en araf" haar

jaarajKse kiassementsrit.

De tocht zal trekken aoor het prachtige coulissen-

lanaschap van ae gemeente Hengelo (Gid.).

De jurering zal verzorgd woraen aoor de iSed. Bond

van net Aangespannen Paara. De rit zal woraen ver-
gezeld aoor eniceie jachthoornoiazers, terwijl in de

middagpauze enkele accordeonspelers voor een mu-
zikale omlijsting zullen zorgen. De deelnemers wor-
den verwacht op het terrein „De Hieunaat" waar
zal woraen gestart om 10.00 uur. De eerste cherry-
stop zal woraen gehouden aan de Riefelerdijk nabij
de gemeentegrens met Steenderen om ongeveer 10.45

uur.

De middagpauze zal plaatsvinden op het terrein „De
Hietmaat" waai" de aanspanningen om ongeveer 12.00
uur worden verwacht. Tevens zullen hier de prijzen
van de jurering worden bekendgemaakt.

Voor de middagrit zal worden vertrokken om 13.30
uur richting Kcijenborg, waar om 14.30 uur de twtee-
de cherrystop wordt gehouden nabij het Booltink-
plein en aan alle deelnemende aanspanningen een
leuke attentie ter herinnering aan de rit zaï worden
aangeboden. In gesloten formatie zal de stoet daarna

richting Hengelo vertrekken.

Aangekomen op het terrein „De Hietmaat" stellen
zich alle deelnemers op om zich nog een keer te laten
bewonderen, daarna zullen de jachthoornblazers de

rit afblazen.

Opgave is mogelijk bij mevr. Harmsen, telefoon
Do/53-1678.

Routebeschrijving:

Start „Hietmaat", La. Berkenlaan, oversteken Fok-
(unkweg, l.a. Kastanjelaan, oversteken Westerstraat,
La, Kervelseweg, r.a. zandweg langs „Kervel", r.a.
Krommedijk, l.a. Koningsweg, r.a. zandweg Baakse
dijk, La. Beekstraat. U bevindt zich nu in Baak gem.
Steenderen. Over de brug naar Beukenlaan, l.a. Lan-
gedijk, l.a, Bakermarksedijk overgaand in Riefeler-
dijk. U bevindt zich nu in Toldijk gem. Steenderen.

SHERRYSTOP, r.a. Broekweg, l.a. Kremersdijk, l.a.
Veermansweg, l.a. Hogenkampweg, r.a. Bannink'-
straat, rijksweg oversteken Banninkstraat, r.a. Raad-
huisstraat, l.a. Spalstraat overgaand Ruurloseweg,
r.a. Beukenlaan, l.a. Bleekstr, r.a. Leli'estr Hietmaat

PAUZE

Middagroute:

Vertrek „Hietmaat", l.a. Berkenlaan, La. Zelhemse-
Weg, l.a. Winkelsweg, r.a. Gompertsdijk overgaand
in Slettinkdijk, l.a. De Dunsborg, r.a. Elfcrinkdijk,
oversteken Kroezerijweg, La. Boeijnkweg, r.a. Hee*-
rinkweg. U bevindt zich thans in de gem. Zelhem.

R.a. Schooltinkweg, l.a. Banninkstraat, r.a. Velswijk
weg oversteken, Michelstraat, l.a. Akkermansstraat,
r.a. Uilenesterstraat, r.a. Kerkstraat, l.a. inrit Ho-
genkampweg.

SHERRYSTOP, l.a. Pastoor Thuisstraat, r.a. Kolde-
weiweg oversteken Teubenweg, l.a. St. Jansstraat,
La. Hengelosestraat, l.a. Kruisbergseweg, r.a. Hum-
meloseweg overgaand in Spalstraat, r.a. Tramstraat,
r.a. Leliestraat, „Hietmaat". Einde rit.

ENK-04-WATERPOLOTOURNOOI

Op 5 en 6 september a.s. zal in zwembad 't Elderink
te Hengelo (Gld.) voor de 4e maal het ENK-water-
polotournooi plaatsvinden.

Twintig teams uit de gehele regio zullen in 4 poules
strijden voor de overwinning. Vlak voor het begin
van de competitie zal iedereen willen presteren zo-
dat er vele spectaculaire wedstrijden te zien zullen
zijn.

Kom daarom gerust eens een kijkje nemen op zater-
dag en zondag vanaf 8.00 uur tot resp. 18.00 en 15.30
uur. De toegang is gratis.

JEUGD-INSTUIF HENGELOSE BADMINTONCLUB

De Hengelose Badmintonclub organiseert op 5 sep-
tember 1992 een jeugd-instuif. Deze jeugd-instuif
wordt gehouden in sporthal „de Kamp" voor jongens
en meisjes van 9 tot 18 jaar. Om 9.00 uur 's morgens
beginnen we en het duurt plm. tot 12.00 uur. Neem
allemaal je vriend of vriendin, buurmeisje/buurjon-
gen enz. mee.

We hebben een aantal badminton-rackets in voor-
raad. Wel is het nodig om sportschoenen te dragen.

Voor eventuele informatie kun je bellen met Frieda
ter Horst, tel. 05753-3773.

Tot ziens in de sporthal op 5 september 1992.

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
«• geboorte- en huwelijkskaarten
v& jubileum- en gelegenheidskaarten

Op aanvraag kunt U de boeken van geboorte,

huwelijk, jubileum of gelegenheid meenemen

om thuis uw kaart uit te zoeken

f visitekaarten
er rouwcirculaires, bidprentjes

HANDELSDRUKWERK
«3* rekeningen, briefpapier
«• circulaires, folders, prijslijsten
*& enveloppen, briefkaarten, sets
«• kettingformulieren enz. enz.

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

Vraag het aan de Hartstichting

Hartpatiënten,
die met vragen zitten,
bellen de infolijn voor

telefonische informatie

r f ^^

info V
lijn S 070-614 614



MENSEN MAKEN DE SFEER
Bij Herman en Ria Winkelman

voel je je meteen thuis.

Of je nu aan de bar zit in het

gezellig* café of onstuimig meefeest in de

grote zaal (tot 300 personen).

Alles is tot in de puntjes verzorgd.
De koude en warme buffetten/ diners en
barbecue-avonden zeggen alles over de

veelzijdigheid van Herman en Ria.
Mensen maken dan wel de sfeer,

maar de omstandigheden leggen de basis.

En die zijn perfektl

WINKELMAN voor als er iets te vieren valt of gewoon!

St. Janstraat 3, Keyenborg, Telefoon 05753-1267

STUDEREN IS

AAN UW TOEKOMST BOUWEN
(avondopleidingen)

N l MA-A start 14 september
NIMA-B start 17 september
NIMA-C start 4 november (NIEUW IH HOLTEN)

Hoge slagingspercentages door:

kleine groepen (max. 15 deelnemers)

| rustig en comfortabel leslokaal.

bet nu voor informatie 05483-62666.

SYMBIOSE REKLAME- EN MARKETING ADVIESBUREAU B.V.

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

***

Hotel - Café - Restaurant
Zalencentrum

De Kruitberg
Zaal l van 50 t/m 350 personen

Zaal 2 van 10 t/m 80 personen

Koude en warme buffetten

Div. diners - Gelderse koffietafels

Barbeque voor ± 60 personen

Zalen beschikbaar voor bruiloften en partijen

Zaal l met een complete luchtbehandeling

Klootschietparcours

Diverse Hollandse spelen

Gratis bruidsauto Rolls-Bently

u wordt gehaald en thuis gebracht

Ruime parkeergelegenheid

Prijsafspraak vooraf

Eric en Mieke Jansen

Kruisbergseweg 172

7009 BT Doetinchem

Tel. 08340- 24123

Fax 08340 - 63821

Voor reparatie van uw

wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-1806

1/2 jaar garantie op onderdelen

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

"Z E L H E M"
GERARD BRANDENBARG

Koeriershoek 24 - tel. 08342-2267

7021 EV Zelhem

Kapsalon Reintjes:
Geknipt voor Dames en Heren

DAMESSALON; alléén volgens afspraak, telefoon 05755-2220

HERENSALON; zowel met als zonder

afspraak, telefoon 05755-2524

Z-Eweg6, Toldijk
Aan de weg Zutphen - Doetinchem

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

STRAALBEDRUF BRUMMELMAN

ook voor het schoonstralen van vloeren

i.v.m. nieuwe deklaag

Tevens ontroesten en coaten van ijzer.

Tol. OS-TOS-1 TOT'

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 6 SEPTEMBER

Remigiuskerk

10.00 uur ds. G. H. Verhaere, Lochem

"Ons Huis"

10.00 uur Jeugdkerk voor 12 t/m 15-jarigen

Goede Herder Kapel

10.15uurds.P.F.de Vries

VrUz. Herv. Kerk

10.30 uur ds. Laman Trip, Wamsveld

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 5 september 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het

gemengd koor

Zondag 6 september 10.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 8 september 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!

5 - 6 SEPTEMBER

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: 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

5 - 6 SEPTEMBER

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 u w (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-LJssel - 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.

Marktvereniging

Hengelo (Gld.)

PREMIEKEURING
van het FRIESCHE PAARD

op zaterdag 5 september 1992
Aanvang: 09.00 uur

Terrein: de Hietmaat

HMMMMMM^^

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

Vele modellen tegen gunstige prijzen!

Dus bel of kom naar

drukwerk
Kampstraat 13.7255 XC Hengelo (Gld.). Telefoon 05753-3818

Piano- • orgel- - keyboard
synthesizerles

NU OPGEVEN!

Muziekschool

de Heurne 45 - 7255 CK Hengelo Gld

Tel. 05753-2974

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

Leer succesvol autorijden!!

VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W WEIJERS
Poelsweg 47- Keijenborg - tel. 05753-1307

THEMA-AVONDEN

DISTRICTSKRUISVERENIGING

OOST-GELDERLAND

Het Kruiswerk Oost-Gelderland, afdeling Hengelo-

Keijenborg, organiseert een tweetal thema-avonden

voor ouders en zuigelingen. De Ie avond is op maan-

dag 5 oktober 1992 en zal gaan over „algemene op-

voedingsvragen", de 2e avond is op maandag 12 ok-

tober 1992 en gaat over „huilen en troosten". De

avonden worden geleid door een opvoedingsdeskun-

digte. Beide avonden worden gehouden in het wijk^

gebouw, Past. Thuisstraat 18 te Keijenborg van 19.30-

21.30 uur.

Belangstellenden kunnen zich telefonisch aanmelden

tot en met 18 september 1992 via het algemene num-

mer van het Kruiswerk Oost-Gelderland op 06.88.06.

Ook aanmelden voor slechts l avond is mopelijk. De

kosten bedragen per avond f 2.50 per persoon voor

leden van de Kruisvereniging en f 5,— per persoon

voor niet-leden.
— « •••«•« •»"•»• i• «7*»r <mfi •«,.•«.

AMNESTY INTERNATIONAL HENGELO (GLD.)

Woensdag 2 september 1992 is er weer een schrijf-

avond in de Bleijke vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur.

Er liggen weer voorbeeldbrieven klaar voor:

— /een gewetensgevangene uit Vietnam die sinds

1975 vastzit zonder enige aanklacht of vorm van

proces;

- een onafhankelijk onderzoek naar en berechting

van de daders van de moord op Tsepo Lengwati

uit Zuid Afrika;

- een gewetensgevangene in Syrië die reeds 10 jaar

vastzit zonder dat er een officiële aanklacht of

proces aan vooraf ging.

Wanneer het lot van deze mensen u raakt nodigen

wij u van harte uit om, onder het genot van een kop

koffie, te komen schrijven in de Bleijke op " septem-

ber a.s. vanaf 19.00 uur.

Overigens bestaat ook de mogelijkheid om thuis te

schrijven, neem voor informatie hierover eventueel

contact op.

Amnesty International Hengelo (Gld.)

05753-2170 (Marijke van Onzen)

05753-1751 (Maria Noevers)

ADVERTENTIE

WINNAAR KLEUREN TV BIJ
LUBBERS WOONWINKEL

De grote verbouwingsopruiming bij Lubbers Woon-

winkel heeft voor een klant een hele leuke nasleep.

Vrijdag 14 augustus trok notaris Mr. Abraham

Schellenbach de gelukkige winnaar van een aktie waar-

bij iedere bestede ƒ 500,-- goed was voor een lot, met

als hoofdprijs een kleuren TV.

De gelukkige winnaar werd dhr. A. Beeftink uit

Kegenborg.

De verbouwingen en aanpassingen zijn nog in volle

gang. Fam. Lubbers en medewerkers vragen daarom

haar excuus voor de niet altijd even strak uitziende

showroom.

Behalve de uitbreiding van bijna 1000 m2 krijgt de hele

winkel cc n tace-lift en worden er nieuwe kollekties

meubelen bijgeplaatst.

In oktober wordt de nieuwe beddenspeciaalzaak in

gebruik genomen, een van de best gespecialiseerde

beddenzaken uit de omtrek.


