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DRUKKERIJ WOLTERS

Rcgelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo GId

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

Telefax 05753-3521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg,

Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgcn, Rha.

Tuldijk, Wichmond-Vierakkei

en omstreken

Magere
Speklappen

Spare-ribs

500 gram 2.95
500 gram 3.95

Bieflappen

500 gram

Champignon of
Kerriegehakt

500 gram HiWv

Onze dagreklames:
maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST
(fijn of grof) 500 gram

GEHAKT
(half-om-half + kruiden) 500 gram

donderdag, vrijdag en zaterdag:

MALSE VARKENSLAPPEN
500 gram

SCHOUDERKARBONADE

500 gram

4.95

4.95

4.95

5.95

Keurslager P. VAN BURK

Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-1269

BUCK&DECKER
WORKMATE
WM626

Woensdag 16 sept.a.s,
show van onze

HERFST-EN

WINTERKOLLEKTIE

's morgens om 10.00 uur
's middags om 14.00 uur

MODE, DIE GEDRAGEN EN

BEKEKEN MAG WORDEN

Uw stoel, kopje koffie en drankje

staan voor U klaar!

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo Gld

Tel. 05753-1235

Kor i u verbazen over een auto die u
al helemaal van buiten kent.

Au tomobielbedrijf Ridderhof
PEUGEOT - TALBOT

Doetinchem
Plakhorstweg 8
08340-32851

Hengelo (Gld)
Bleekstraat 14

05753-1947

Proef de nieuwe vorm van degelijkheid, comfort en
kwaliteit.

Overtuig uzelf ervan dat een uitstekend produkt
toch verbeterd kon worden!

PEUGEOT
DYNAMISCH OP WEG

5 JAAR DRIEVETOL - 5 JAAR DRIEVETOL • 5 JAAR DRIEVETOL - 5 JAAR DRIEVETOL • 5 JAAR
_i i
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HARMSE N
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Bann.nkstrMt 4 • 7255 AW Heng«k> (Gld.) • Tel 05753-1220

Wordt gevraagd een

SERVEERSTER
voor in het weekend in een restaurant,

eventueel met ervaring.

Tel. 05753-3722

De RRRR
is weer in
de maand

* Heerlijk gekruide Roomboter-
amandelspeculaas

deze week DIKKE BROKKEN

10% korting
[ Dus komt U even proeven ? j

BAKKERIJ KREUNEN
tel. 05753-1474 - Hengelo Gld.

De zaak voor speculaas met smaak.
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5 JAAR DRIEVETOL - 5 JAAR DRIEVETOL - 5 JAAR DRIEVETOL - 5 JAAR DRIEVETOL - 5 JAAR

DAT IS PAS ECHT
GOEDKOOP

BIJ

TACX SCHOENMODE

AL ONZE SCHOENEN MET
EEN RODE STICKER

VOOR DE HELFT VAN DE
LAAGSTE PRIJS

Deze aktie geldt zolang de voorraad strekt.

Tot ziens bij TACX
SCHOENMODE - Hengelo Gld - t.o. gemeentehuis

Raadhuisstraat 27 - Tel. 05753-2547
'S MAANDAGS GESLOTEN

BACK TO SCHOOI
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:

22»

Texas Instruments TI30
Fraaie, wetenschappelijke cal-
cuato; met maar liefst 54 veel-
gebruikte wetenschappelijke
functies en een 'Constant
Memory". Inclusief stevig etui en
twee .aar volledige garantie!

Tl-prljs:
40,-
AKTIE: 25,00

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

TI30STAT-SOLAR
DezeTOO-STAT
werkt op licht*
energie!

29:
LAR

39.a

Met geheugen voor
150 namen en

telefoonnummers

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

TI-prijs: 99,- —" ^
Onze AKTIEprijs:
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In plaats van kaarten

Om niemand te vergeten laten wij u weten dat wij,

WIM EN DINI LIJFTOGT

ons 25-jarig huwelijksfeest samen met Ria hopen te

vieren.

U bent van harte welkom op de receptie zaterdag 19
september!992 van 15.30 tot 17.00 uur in zaal Langeler,

Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

September 1992.
Elderinkweg 11,

j 7255 KA Hengelo Gld.

Langs deze weg willen wij een ieder bedanken

dite ons 14 aug. 1992 een onvergetelijke dag

hebben bezorgd.

Bedankt voor de vele kado's, felicitatiekaarten

en leuke reakties.

RUUD EN DIANNE HARMSEN-STEGERMAN

Hengelo Gld, sept. 1992.

Sarinkkamp 101.

De overweldigende belangstelling en deelneming welke u

ons heeft betoond na het overlijden van mijn lieve vrouw

en onze zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder

HENDRIKA JOHANNA GOSSELINK-HOOGKAMP

hebben ons diep getroffen.
We zijn u zeer dankbaar voor de steun en troost welke ons

dit heeft gegeven.
Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te schrijven,

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Uit aller naam:

E. GOSSELINK

Steenderen, september 1992.

Landlustweg 30a.

-fis HENDRIKS
aannemers-
bedrijf

en medewerkers

KRUISBERGSEWEG 10 - HENGELO GLD
TEL 05753-1448

W/j feliciteren Gernfs-Lammers

met de ingebruikname van het

nieuwe kantoorpand.

C AFE-RESTAURANT-SLIJTERIJ

't HOEKJE
Spalstraat l 7255 AA Hengelo Gld

Wij zoeken, in verband met de toenemende

werkzaamheden een

HULPKRACHT
voor 20 uur per week.

Wij denken aan iemand, die:

— mee helpt in ons cafe-restaurant en de

slijterij

— lichte huishoudelijkfe werkzaamheden zal

verrichten

— met onze kinderen zal omgaan

— bereid is ook avonden en weekenden te

werken.

Wij bieden:

- zelfstandig werk

— variabele werktijden, in overleg

— salaris en vakantiedagen volgens CAO.

Sollicitaties, alleen schriftelijk aan:

HEIN EN MIRJAM V.D. WEER
Spalstraat l, 7255 AA Hengelo Gld

Ambachtelijk slager

Jan Stapelbroek

B

j ^

l VARKENSFRIKANDO
l 500 gram

Magere SPEKLAPPEN
•= 500 gram

TONGEWORST
l 100 gram

" RAUWE HAM
f 100 gram

6.98

1.20

2.75
Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 1258

i i
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VLEESRIBBEN
500 gram
COTELETTO'S
per stuk

LEVERKAAS
100 gram

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME

K <

4-40 a Bakkerij Bruggink
< RAADHUISSTRAAT 19 - TEL. 1358

1.50
Deze week

HARDE BOLLEN M

1.50 g
per stuk van 0.30 voor Q.40 ^

P.S. Weer volop

eigengemaakte rookworst

SLAGERIJ

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

Bloemen
¥erko°Pkas

HEIDEPLANTJES VOOR DE ™,N
6 voor 10.» per stuk 1.75
WE HEBBEN OOK WEER VOLOP

BLOEMBOLLEN

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

Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

PiKlein
^Westland

• - •» •-•! i

HENGELO GLD
tel. 1054

Kerkstraat 6

FRANSE GOLDEN DELICIOUS
nieuwe oogst 3 kg 4.98
HOLL BLEEKSELDERIJ
per struik 0.98
HARDE UIEN 2 kg 1.50

Uit de KAASHOEK:

JONGE KAAS
extra lekker kg 8.98
Overheerlijke BORRELKAAS

kg 9.98
BEDEL GOUD
jong belegen '/i kg 8.75

Uit onze RAUWKOSTKEUKEN

Frisse KOMKOMMERSALADE
500 gram 4.98
BRUINE BONENMIX

500 gr 4.98
De winterpot is er weer:

ZUURKOOL STAMPPOT
kant en klaar kg 9.98

Kom verder eens dagelijks kijken
naar onze SCHERPE DAGPRIJS

Gevraagd: vrijwilliger
voor siertuin-groentetuin

Tel. 08344-1690

Te koop mooie dekram
stamboek zwartbles, van
febr. 1992. Tel. 05754-1840

Te koop weckflessen

11/2 liter. Oranjehof 46,

Tel. 05753-1680

j APPELFLAPPEN
S

, per stuk vanl.SOvoof 1.25 -

aa NVA - naxHva awavM aa MVA

RIB- EN HAASKARBONADE
500 gr 5.45

SLAGERSHAM 100 gr 1.50
RAUWE H AM 100 gr 2.70

Past. Thuisstraat 9

KEIJENBORG

Tel. 05753-1320

For me it must be a Silhouette

\J

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 1374

Mensen met persoonlijkheid kiezen voor
brillen van Silhouette

G€M€€NT€ H6NGGLO
Provincie Gelderland

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

INFORMATIERUBRIEK

COLLECTEN V | [BESCHIKKINGEN INGEVOLGE DE HINDERWET |

Volgens het collecterooster 1992 worden
de komende periode de volgende
collectes gehouden:
6 t/m 12 september - Militaire Thuisfronten
13 t/m 19 september - Prinses Beatrix
Fonds.

OPENSTELLING
GEMEENTEHUIS

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.

PUBLIKATIEWET
RUIMTELIJKE ORDENING

BESTEMMINGSPLAN HENGELO-
EVENEMENTENTERREIN.

De burgemeester van de gemeente
Hengelo maakt ingevolge het bepaalde in
artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening bekend, dat met ingang van 10
september 1992, gedurende één maand,
ter gemeente-secretarie (afdeling
Grondgebiedszaken) voor een ieder ter
inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan
Hengelo-Evenemententerrein.
Dit ontwerp beoogt het planologisch ka-
der te scheppen voor de verplaatsing van
het evenemententerrein "De Hietmaat"
naar een terrein ten zuiden daarvan. De
aangrenzende woningen, gelegen aan
de oostzijde van de Zelhemseweg, heb-
ben in tegenstelling tot het thans gel-
dende plan een bestemming woon-
doeleinden gekregen.
Gedurende de bovenvermelde termijn van
één maand kan een ieder tegen dit ont-
werp-bestemmingsplan schriftelijk be-
zwaar indienen bij de gemeenteraad.

Hengelo, 8 september 1992.

Mestbassins gebouwd na 1 juni 1987
dienden op grond van het "Besluit Mest-
bassins Hinderwet" voor 1 februari 1992
afgedekt te zijn.

Tot 1 augustus 1992 gold, dat er niet
opgetreden zou worden indien de eige-
naar van het "open" mestbassin in het

bezit was van een koopcontract voor de
afdekkende constructie en een verklaring
van de aannemer of leverancier dat rea-
lisatie van de afdekking niet op korte
termijn mogelijk was.
Indien een bedrijf met een "open" mest-

bassin, dat is gebouwd na 1 juni 1987, nu
nog niet is afgedekt is men in overtreding.
In de gemeente Hengelo worden alle
mestbassins gecontroleerd op de afdek-
plicht. De laatste controles zullen in de
maand september plaatsvinden. Bedrij-
ven die in overtreding zijn worden aange-
schreven met het verzoek het mestbassin
binnen één maand af te dekken.
Bij aanhoudende overtredingen over-
weegt het College van Burgemeester en
Wethouders het opleggen van een dwang-

som. De politie zal eventueel proces-
verbaal opmaken.

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 W.J.J. Berendsen te Hengelo voor een vergunning ingevolge de Hinderwet,
voor het oprichten vn in werking hebben van een varkensmesterij, op het perceel
Krommedijk 5 te Hengelo;
de heer H. Keiholt te* Hengelo, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet, voor het
oprichten en in werking hebben van een plantenkwekerij, op het perceel RegeltnWaan
1 te Hengelo;
positief te beschik! en onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de
omgeving te onder\angen.
De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken
liggen ter inzage van 9 september 1992 tot 23 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, op 25 augustus 1992 onder voorschriften een vergunning
ingevolge de Hinderwet is verleend aan:
AHC Staltechniek te Hengelo, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende
vergunning ingevolge de Hinderwet i.v.m. uitbreiding/wijziging van de produktie,
essemblage en opslag van stalmaterialen, op het perceel Molenenk 8 te Hengelo Gld.
De beschikking ligt op het gemeentehuis, afdeling Grondgebiedszaken, ter inzage van
9 september 1992 tot 9 oktober 1992 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur en bovendien elke vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur in de bibliotheek,
Sterreweg 14.
BEROEP tegen deze beschikking kan tot 9 oktober 1992 worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaar hebben ingediend;
d. andere belangstellenden 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 bovenge-
noemde 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.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de gemeente Hengelo, afdeling
Grondgebiedszaken, tel. 05753-1541 toestel 26.

Hengelo, 8 september 1992.

PUBÜKAT1ES WET AROB ..
Publikatie van beschikkingen genomen in de periode van 26 augustus t/m 1 september

1992 waartegen op basis van de Wet AROB een bezwaarschrift kan worden ingediend.
Door burgemeester en wethouders afgegeven beschikkingen.

ten behoeve van:aan:

H. de Voer, Kreunenskamp 3, Hengelo
Gld

J.E.J. Hilderink, Kerkstraat 11, Keijen-
borg

v.o.f. Aannemersbedrijf Hendriks,
Hengelosestraat 26a, Keijenborg

W. Boerman, Rozenhoflaan 31, Hengelo

Gld

H.H.J. Lubbers, Bcrendschotstraat 10,
Hengelo Gld

Maatschap Zemmeïnk, Memelinkdijk 1.
Hengelo Gld

het plaatsen van een kap op de garage

het veranderen en uitbreiden van een
horeca-inrichting

het bouwen van een dubbele woning aan

de Middenweg te Hengelo

het bouwen van een gagarebox

het plaatsen van een tunnelkas

het uitbreiden van een varkensschuur

Een bezwaarschrift noet binnen 30 dagen, na deze bekendmaking, worden ingediend
bij het bestuurscollege dat de beslissing heeft genomen.
Terzake kunnen nadere inlichtingen worden gevraagd ter gemeentesecretarie, afde-
ling Grondgebiedszaken.

Mestbassins die zijn gebouwd voor 1 juni 1987 hoeven nog niet direct te zijn afgedekt.
Voor deze bassins geldt een overgangsregeling.
In het "Plan van aanpak beperking ammoniak vanuit de landbouw" is bepaald dat
eerder gebouwde bassins voor varkens- en pluimveemest per 1 januari 1995 en voor
rundveemest per 1 januari 2000 afgedekt moeten zijn.
Mochten er mensen zijn met vragen aangaande dit onderwerp dan kunnen zij contact
opnemen met de heer üchtenbeld van de afdeling Grondgebiedszaken.



STEENDERENSE
KERMIS

10-11 -12-13 september

Marktplein 5 - Steenderen - tel. 05755-1204

Steenderense Kermis

Donderdag 10 september

de Hengelose Rock & Roll
formatie

The Hurricanes
Vrijdag 11 en zaterdag 12 september

' de Zeeuwse topformatie

De Daltons
Zondag 13 september

Vat leegmaken
aanvang 15.00 uur

alle dagen entree vrii

2-zits bank, zwart leder

3-2-zits bankstel, zwart leder

3-2-zits bankstel, anthraciet leder

3-2-zits bankstel, groen leder

3-2-zits bankstel, anthraciet leder

Hoekbankstel, gebloemd

Leren fauteuil bijpassend bij hoekbankstel van 1920.

2y2-2-zits bankstel, blank eiken

3-2-zits bankstel, wit leder

3-2-zits bankstel, bloemstof

3-1-1-zits bankstel, bloemstof

3-1-1-zits bankstel, bloemstof

fauteuil, bruin leder

2V2-2-zits bankstel, bloemstof

2y2-2-zits bankstel, anthraciet leder

van 2670.

van 3790.

van 4395.— voor

van 6380.— voor

van 5700.— voor

van; 3716.— voor

voor

van 4198.— voor

van 3998.— voor

van 3315.— voor

van 4495.— voor

van 3590.— voor

voor 1795..

voor 2335.-

2995.-
4995.-
3995.-
2495.-
1295.-
2895.-
2650.-
2295.-
2995.-
2330.-
1095.-van 1620.— voor

van 3320.— voor 2295.—

van 4795.— voor 3095.—

VERDER DIVERSE AANBIEDINGEN IN

WANDMEUBELEN, EETHOEKEN EN FAUTEUILS

TEVENS NOG DIVERSE INRUILMEUBELEN

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

SLIJTERIJ

'l HOEKJE
Spalsraat l 7255 AA Hengelo Gld

GELDIG MAAND SEPTEMBER

l Itr DRIE STERREN JENEVER 19.95

l Itr FLORIJN VIEUX 19.45

l Itr BOLS BESSENJENEVER 15.95

l Itr GORTER BEERENBURG 15.95

l fles TEACHERS WHISKY 24.95

l fles PEDRO DOMECQ SHERRY 8.45

l fles WARNINKS ADVOCAAT 6.95

l fles SOAVE

droge witte wijn uit Italië 7.50

05753-1252

WOENSDAGS GESLOTEN

Daar de nieuwe meube/coffecties b/nnenkomen, moet

er plaats gemaakt worden.

Dus ruimen wij d/verse showroom modellen op tegen

super/age prijzen.

Tapijt vuil?
Haal dan de

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

ENE l IN K
g| OLAS-VERF-BEHANG

•

Spaar-
douchekoppen
Aktie P.G.E.M. krant

f 17.50

Harmsen
Uzerwaren
Banninkstraat 4,
Hengelo (Gld.)

Kermis in
Steenderen

bij „De Engel"
op 10-11-12 en 13 September

Donderdag 10 September:
Opening van de kermis v.a. 20.00 uur in het café m.m.v.

„Duo Duin"

Vrijdag 11 September:
De gehele dag dansen met de superformatie

„Liberty"
's avonds vanaf 20.00 uur in het café

„Duo Duin"

Zaterdag 12 September:
Vanaf 11.00 uur in het café „Duo Duin"

's avonds dansen met de superformatie

„Omega Show Band"

Zondag 13 September:
Kermis begraven in het café. Vanaf 15.00 uur:
Stemmingsmuziek met het duo „Ten Have"

DEMIBYOU
De nieuwe Hudson
collectie is binnen
PANTY'S

van 15 t.e.m. 80 dénier

SKIBROEKEN

KATOENEN MAILLOTS

Zutphenseweg 8 - Varden

Tel. 05752-3785

's Maandags gesloten

Zondag 13 sept.

GROTE BINCO
met maximum f 2000.—

aan geldprijzen

Aanvang 19.30 uur

CAFE-REST.

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

SPORT GOED

met SPORTGOED
van

RoozegaardeSporl
S palstraat 13, Hengelo Gld

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbearljf
Rondweg 2a - Hengelo Gld

Tel. 05753-1424

Voor gezellige privé, club-

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

Te koop meerdere soorten
appels. D. Cortumme,

Voortseweg 11, Toldijk
Tel. 05753-1558

Te ko»p aardappelen,
Parel, A. Hbebink Baker-
marksedijk 3, Baak,
Tel. 05754-1323.

ONZE SLAAPSTUDIO
wordt gerenoveerd.

Dat geeft misschien iets overlast, even minder
gezellig.

Hiervoor vragen wij uw begrip.

„DE S P A N N E VOGEL"

COLLECTE LEVER-DARM STICHTING

De collecte voor de lever-darmstichting heeft in

Hengelo Gld f 1555,85 opgebracht.
Een woord van dank aan collectanten en gevers is
op z'n plaats.

DE DRIEVETOL VIERT 5-JARIG BESTAAN

Op woensdag 9 september is het 5 jaar geleden dat Gerda de
Beu(n)k er in gooide en de deur van de speelgoedzaak aan de
Spalstraat opende.
Vorig jaar werd de zaak na een verbouwing heropend op 10
oktober met een aanzienlijke uitbreiding van het assortiment.
Daarom houdt DE DRIEVETOL een FEESTAKTIE van 9
september tot 10 oktober.
In deze periode van 5 weken wordt een prik-aktie gehouden met
gekleurde spelden op de landkaart van de achterhoek.
KOM NAAR DE SPEELGOED-WINKEL van DE DRIEVETOL
en prik de speld, die U bij Uw aankoop krijgt in de kaart op de plek
waar U woont. Dat is een teken dat ook U de vlag uit hangt en al
5 jaar BLIJ bent met DE DRIEVETOL.
Gedurende de aktie is er elke week een SPECIALE STUNT-
AANBIEDING (zie de advertentie elders in dit blad) en boven-
dien wordt er iedere week onder de speldeprikkers een
HELICOPTER-VLUCHT boven Hengelo uitgeloot. De
helicopter-vlucht kan gemaakt worden tijdens de kermis in
oktober.

Als klap op de vuurpijl wordt op 10 oktober nog een hoofdprijs
getrokken uit het totaal van 5 weken klanten die mee geprikt
hebben. De hoofdprijs is een - NINTENDO CONTROL DECK
met SPELCASSETTE -

U ziet het; DE DRIEVETOL viert uitbundig feest en wil U trots
laten zien dat het dorpswinkeltje een echte speelgoed speciaal-
zaak is geworden voor de hele regio en daarbij de gezelligheid
heeft behouden.

WIGWAM SPEELGOED, heel veel keus lekker dichtbij.

VOLKSDANSGROEP

Wilt u fit blijven en geestelijk en lichamelijk bezig
zijn, wordt dan lid van de volksdansgroep Hengelo.
Zij oefent tedere maandagmiddag van half twee tot
kwart over drie in zaal Leemreis. Alle leeftijden zijn
welkom. De groep hoopt u op één van de eerste
maandagen te ontmoeten. Nadere informatie: tel. 1744
of 1517.

NED. HERV. KERK HENGELO GLD

Zondag 13 sept. wordt dte dienst „Start Zondag" ge-
houden in de grote tent bij „de Bleijke" en de aan-
vang is 10.00 uur. (Geen dienst in de Reroigius en
„de Bleijke"). Er is een crèche aanwezig. Na de dienst
gtelegenheid tot koffiedrinken. De winteraktiviteiten
worden gepresenteerd. Tegen twaalf uur ir er een

broodmaaltijd (lunchpakket meebrengen a.u.b.) Er
wort gezongen en er worden spelletjes gedaan. De
sluiting is tegen twee uur.

UITSLAG JEU DE BOULE WEDSTRIJD

In het vorig nummer zijn dte namen van de winnaars
dec onderlinge competitie van „De Knikkerkoelers"
verwisseld. De juiste uitslag is: l duo Betsie Maal-
dterink en Lenie te Slaa, 2 Gerrit te Slaa en Frits
Wansink, 3 Jo Garritsen en Hendrik Jan Eggink.

POLITIE-INFORMATIE RIJKSPOLITIE HENGELO

Week 25 t.a.m. 31 augustus 1992

In deze week zijn meerdere vrouwen en meisjes tele
fonisch lastig gevallen door een manspersoon. Tot
op heden is de identiteit van de man nog onbekend.

Vrijdag 28 aug. tegen 19.00 uur konden we met mede
werking van een getuige 2 verdachten aanhouden
terzake diefstal. Dezte 2 knapen hadden in de vooraf-
gaandte nacht op 7 plaatsen drank ontvreemd en een

diepvrieskast bij een supermarkt opengebroken. De
totale schade (f 350.—) zal op de knapen werden ver
haald. Ook wterd ons verteld dat door deze knapen
werd gehandeld in verdovende middelen. Op een van
de jongens werd een zakje hash aangetroffen. Proces
verbaal wordt opgemaakt.

Een inbraak in een woning heeft plaatsgevonden aan
het Karspel.

Tabor

EUROPESE OPEN MONUMENTENDAG

Zaterdag 12 sept. a.s. is de jaarlijkse Europese Open
Monumentendag. Evenals 2 jaar geleden hebben VVV
en oudheidkundige ver. Hengelo Gld gezamenlijk
een fietsroute uitgezet met een lengte van plm 30 km
De route leidt langs kerken, boerderijen en landhui-
zen. Een aantal hiervan is voor bezichtiging openge-
steld. Ook een klompenmaker en een siersmid kun-
nen worden bezocht. Deelnemers ontvangen een
boekje met daarin dte fietsroute en een korte be-
schrijving van elke bezienswaardigheid De route is
bewegwijzerd.

Tussen 10.00 en 13.00 uur kan gestart worden bij
Hotel Langeler in Hengtelo Gld, de monumenten zijn
tot 16.00 uur toegankelijk.

Iedereen kan aan de fietsroutte deelnemen, er zijn
geen kosten aan verbonden.



kamer schilderen
behangen

beleefd aanbevelend

. G. BOSMAN
Hogenkampweg 34-36, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1216, bellen na 18.00 uur

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
St. Michielsmarkt te Hengelo Gld.

Onze St. Michielsmarkt-reclame:

Grote pot ZURE HARING

geen 4.00 maar 3 3>5• bW

Bij ons verkrijgbaar

Vergeer Kaas

500 gram Belegen Komijn 6.5O

500 gram 20+ Halvetta (ook met

Komijn) 6.95

3 Metworsten 1O.OO

ledere vrijdagmiddag op de markt in
Hengelo Gld.

BIIENHOF STRATEN MAKERS BE DRI |F

André Bijenhof
Muldershof 1
7221 EA Steenderen
Tel. 05755-1944
06-52939311

Te koop

Artesien Norman Pups
3 kleuren, lief karakter

Inlichtingen:
Kennel 't Slot, tel. 05754-1277

WONINGBOUWVERENIGING

THUIS BEST'

Het spreekuur voor woning-
zoekenden is vanaf 1 september
1992 verplaatst van de 1e vrijdag-
avond naar de 1e maandagavond
van de maand, alleen op afspraak.

Optiek Groot Kormelink

GESLOTEN
Deze week pech met bril of lenzen, vraag dan
inlichtingen bij juwelier van den Hul, tel. 05753-
4036

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Hengelo Q. Spalstraat 27 -Telefoon 06763 • 1771

's maandags gesloten

C.J.V. "Jong Hengelo"
De clubs beginnen weer in de week van 14
september.

Dinsdagavond 17.30-18.30 uur
j + m - 7 en 8 jaar.

Woensdagavond 18.30-20.00 uur
j + m -11 en 12 jaar

Donderdagavond 18.30-20.00 uur
j - » - m - 9 en 10 jaar

Voor informatie M. Peelen, tel. 1050.

Marktvereniging

Hengelo (Gld.)

ST.MICHIELSMARKT
PAARDEN- EN WARENMARKT

op woensdag 9 sept. 1992

te HENGELO GLD

Onbetwist is BOSMAN

uw groenspecialist

Telefoon 05753-2619

EN TOCH VOOR UW DRUKWERK NAAR

DRUKKERIJ WOLTERS
FAMILIE. EN HANDELSDRUKWERK

café coen evers
VELSWIJK tel. 08344-1392

K R U I S J A S S E N
seizoen 1992 - 1993
DATUMS:

11 september - 9 oktober - 23 oktober ^ 13 nov.

11 december - 22 januari •- 5 februari - 5 maart

19 maart.

De meest
doorzichtige

energiebesparing
vindt u bij ons.

De feiten over warmte-reflekterend dubbelglas IGLAS

RINOPLUS zijn glashelder: dubbel zo goed als normaal

isolatieglas, ook voor dit type isolatieglas aantrekkelijke

subsidieregeling, olieprijzen die de pan uit rijzen, flinke geld- en
energiebesparing en de beste vakman zit om de hoek:

REGELINKS'S SCHILDERSBEDRIJF
VERKOOP VAN GLAS, VERF, BEHANG

DE SPECIAALZAAK

Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld
Tel. 05753-1655

Ik wil deze herfst nog weten hoeveel energie ik kan besparen met warmte-
reflekterend isolatieglas. Stuur mij per omgaande uw brochure Iglas Rinoplus.

Naam ,

Adres

Postcode/plaats

Telefoonnummer.

In een ongefrankeerde envelop sturen naar Holst Glas B.V., Antwoord-
nummer 255, 7500 VB Enschede.

DG Dag - Avondschool
organiseert, naast de mavo-opleiding, cursussen
voor volwassenen op velerlei gebied o.a.:

Kunstgeschiedenis
aanvang: begin september 1992
tijd: dinsdag 13.30-15.00 uur
djur: 40 lessen van 90 minuten
k Dsten: ƒ222,50

Blijf bij de tijd / Wereldoriëntatie
aanvang: eind september 1992
tijd: woensdag 09.00-12.00 uur
duur: 20 lessen
kosten: ƒ 150,-- (inclusief studiemateriaal)

Informatiekunde (omgaan met de computer)
aanvang: begin september 1992
tijd: donderdag 08.30-10.00 uur of

maandag 18.30-20.00, uur
duur: 40 lessen van 90 minuten
kosten: ƒ 250,--

Conversatie cursus Frans - Duits - Engels -
Spaans voor beginners en gevorderden

aanvang: eind september 1992
duur: 20 lessen van 90 minuten
kosten: ƒ 150,--

Nederlandse literatuur na 1945
aanvang: eind september 1992
duur: 20 lessen om de 14 dagen
kosten: ƒ 150,-

InÜChtingen Leeuweriklaan 17a, Zutphen
" 05750-17736

maandag t/m donderdag van
09.00-12.00 uuren 19.00-21.00 uur.

Kerk- en andere diensten
ZONDAG 13 SEPTEMBER

Remigiuskerk

10.00 uur ds. A. B. Elbert

Verzorgingscentrum "De Bleijkc"

10.00 uur ds. P. F. de Vries

Goede Herder Kapel

10.15 uur ds. C. van Dorp

R.K. Kerk Hengelo Gld

Zaterdag 12 september 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 13 september 10.00 uur Woord en Communieviering

n.m.v. het gemengd koor

Dinsdag 15 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!

12 -13 SEPTEMBER

dr. Eyck (praktijk dr. Eijkelkamp) tel. 2262

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 uur en 13.30-

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

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

openingstijden om 17.30 uur inleveren.

Weekenddienst dierenartsen

Via tel. 1420 wordt u automatisch doorverbonden met de dienst-

doende dierenarts.

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-IJssel - tel. 05750-

16463.

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.

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. O5755--I T'GT'

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 Hengeio Gld
telefoon 05753-1845

Wij lessen in Peugeot 205

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.

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" Z E L H E M
GERARD BRANDENBARG

Koerlershoek 24 - tel. 08342-2267
7021 EV Zelhem


